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Mechanismus legitimizace veřejné moci 
 

Ivan Malý 

 

Lidé si volili své zástupce již od dob starověkého Řecka. Elitu, která za 

ně řídila věci veřejné. Tato podoba vlády – demokracie propůjčovala 

společenským špičkám legitimitu, na které zakládala oprávněnost své vládní 

moci. Prvotní ideou demokracie byla myšlenka, že lid volbou rozhodne o 

charakteru vlády i jeho směřování. Problém tohoto ideálu a reality pak provází 

celé dějiny demokratického vývoje.  

 

 

Akt volby 

Novodobá historie demokracie je plně ovlivněna politickými idejemi a 

programy mnoţstvím zúčastněných stran a hnutí. Její podoba však byla ovlivněna celou 

řadou předchozích pokusů o spravedlivé uspořádání vlády (např. Magna charta 

libertatum, Velká francouzská revoluce atd.).  

Historická zkušenost tak dokládá, ţe pro oprávněné přijetí moci je nezbytně 

důleţitá její periodičnost. Akt pravidelného předstoupení před voliče je pro 

demokratického politika nutností. Odrazem humanity dnešní společnosti je i to, ţe volit 

můţe kaţdý občan, coţ nebylo v průběhu demokratického vývoje vůbec běţné. 

Omezení majetkem, pohlavím nebo i povoláním bylo ještě v nedávné době moţné. 

Do dnešní společnosti však paradoxně vstupují otázky, které se zdály být jiţ 

vyřešeny. Je například správné, ţe volit – tedy delegovat politickou moc vybraným 

zástupcům - můţe i ten, kdo se nechce starat sám o sebe, nebo někdo kdo přímo chod 

společnosti poškozuje? A má někdo morální či faktické právo toto někomu upřít? 

Zvláště dnes, kdy je volební výsledek určován do jisté míry masmédii a ovlivnitelnost 

voličů je v rukou volebního marketingu politických stran, je zřejmé, ţe se demokracie 

dostává na další stupeň svého vývoje… 
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Na počátku moderního věku demokracie se mohl kaţdý kandidát setkat 

s drtivou většinou svých voličů, jediným médiem byl tisk, a tak byla kaţdá kampaň 

kontaktní a její výsledek leckdy snadno předvídatelný. Vypadá to, ţe tato jednoduchost 

a jasnot je pryč a volby můţe předvídat jen sloţitý sociologický výzkum. Voličův hlas se 

ztrácí v nepřehledném a globalizovaném světě a volby jsou jen převodním 

mechanismem k moci pro zájmové skupiny.  

Mnoho se však za více neţ sto let vývoje nezměnilo. Mezi politiky jsou totiţ 

stále silné osobnosti, idealisté, prospěcháři i vazalové vlivných kruhů. Někoho napadne, 

ţe idea volby je jen chimérou, však i hrůzovlády tzv. reálného socialismu se tímto 

fenoménem zaštitovaly a věděly proč. Lid je totiţ skutečně nositelem moci. Svobodné 

volby tak vţdy mohou určit směr jakým jít. Ke slovům W. Churchilla o tom, ţe 

demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký zná. Až na to, že neexistuje žádný lepší, stačí jiţ jen 

dodat, ţe volba je osobní rozhodnutí i právo kaţdého a to za všech reţimů i okolností.  

 

Od privilegia elit k diktatuře většiny (volební právo v českých zemích) 

 

Volební právo v českých zemích nebylo samozřejmostí. Od počátku šedesátých 

let devatenáctého stoleté byli voliči rozděleni do čtyř skupin dle majetku (kurií). V té 

první (zahrnovala třídu velkostatkářů) připadal jeden mandát na dvacet voličů – v té 

čtvrté (zahrnovala venkovské obce) připadal jeden mandát na 129 000 voličů. Volebním 

právem tak byl státem v podstatě odměněn ten občan, který spadal do vlivné či 

finančně nezávislé skupiny. Později přibyly ještě další kurie, v té šesté (všeobecné) volili 

jiţ všichni muţi od 24 let.  

Od roku 1907 bylo zavedeno všeobecné, rovné, tajné a přímé volební právo pro 

muţe od 24 let. Pod pokutou byla dokonce uzákoněna povinná účast. Vyloučeni však 

byli muţi, kteří pobírali chudinskou podporu, příslušníci armády a četnictva.  

Všeobecné rovné právo tak, jak ho známe dnes, bylo zavedeno aţ po vzniku 

Československé republiky. V Ústavě ČSR z roku 1920 bylo zakotveno všeobecné, 
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přímé, rovné a tajné volební právo. Volit své zástupce do Poslanecké sněmovny mohli 

tak všichni občané od 21 let.  

Ţeny tak mohou na území naší vlasti volit běţně aţ od vzniku republiky, v předešlé 

době si své právo volby vymohly jen výjimečně ţeny z velkostatkářského stavu, 

případně ovdovělé ţivnostnice.  

První československá republika dosáhla v oblasti volebního práva vysoké 

úrovně, která však vedla k některým neţádoucím projevům. Neexistující minimální 

kvóta pro zvolení do Poslanecké sněmovny přivedla do zákonodárného sboru přemíru 

protichůdných stran. To vedlo k neformálnímu uskupení nejsilnějších politických stran 

(tzv. Pětka), jejichţ předáci rozhodovali o směřování země mimo parlamentní lavice. 

Coţ byl dnešními slovy řekněme specifický způsob řešení problémů parlamentní 

demokracie. Šéfredaktor prvorepublikové Přítomnosti Ferdinand Peroutka reflektoval 

volby v roce 1925 takto: Co přinesly volby: 

Parlament, který před našima očima vystupuje z oblaků prachu volebních zápasů, sotva v kom vzbudí 

pocit bezprostřední spokojenosti. Lidé z prava, z leva i ze středu nad ním ohrnou nos. Nutno přiznati, 

že určitým právem, neboť tento parlament nedává za pravdu ani lidem z prava, ani z leva, ani ze 

středu. Nebo můžeme také říc, že jim dává všem za pravdu. Sociální demokraté, když poprvé udeřili 

ve volební buben, pravili, že už mají dost toho bankrotního parlamentu a prý nyní ať lid rozhodne      

o směrnici naší politiky. […] a o jakých to směrnicích lid rozhodl. […] Lid navolil si do parlamentu 

jednak množství komunistů, jednak množství klerikálů. Rozhodl velmi energicky, že se má jít nalevo 

a stejně energicky, že se má jíti napravo… 

 

Výrazné změny v systému parlamentních voleb přinesla doba po druhé světové 

válce, která přinesla faktické opanování strategického prostoru střední Evropy 

Sovětským svazem. V Československu sice proběhly volby do ústavodárného 

Národního shromáţdění v květnu 1946 opět na základě všeobecného, rovného a 

tajného hlasovacího práva. Dokonce na rozdíl od předešlých voleb došlo ke sníţení 

věkové hranice na 18 let. Ale po komunistickém puči v únoru roku 1948 si vedoucí roli 

v zemi pro sebe uzurpovala Komunistická strana Československa. Při volbách v květnu 
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roku 1948 byly poprvé pouţity jednotné kandidátky tzv. Národní fronty. Vedoucí role 

KSČ a mocenská byrokratizace ţivota vedly v praxi k tomu, ţe volby se staly jen 

veřejným a proklamačním aktem předání moci. Předem byla vyloučena osobní iniciativa 

člověka, pojetí volby vylučovaly jakoukoli pluralitu zájmů.  

 

Re-konstrukce demokracie? 

  

Tento drobný exkurz do minulosti jen zrekapituloval některé body vývoje jedné 

vládní formy. Koncem dvacátého století se zdálo, ţe demokracie započala vítězné a 

definitivní taţení napříč všemi státy světa. Jen o dvacet let později se však zdá, ţe si 

musíme poloţit otázku, zda soudobé pojetí demokracie je ve své podobě nosné i pro 

budoucnost. Protoţe se zdá, ţe bez nějaké základní revize smyslu tohoto způsobu 

rozdělování moci se můţe v budoucnu zhroutit. Stále zřetelnější slábnutí Evropy i USA 

na geopolitické mapě světa nutí totiţ k mobilizaci jak základních hodnot euroatlantické 

civilizace, tak k  jejímu dalšímu vývoji a progresi. Jelikoţ budou do mocenské hemisféry 

naší planety vstupovat stále další aktéři, musí být i základní stavební kámen naší 

civilizace trochu upraven, znovu definován a – doufejme - potvrzen.   

Jako hlavní problém však vidím to, ţe se základní demokratické právo – právo volby – 

ztrácí pod tíhou volebních kampaní. I soudobá praxe ukazuje, ţe volič se dnes dokáţe 

vymezit spíš negativně neţ pozitivně. Ale stále zde tedy je alespoň to, ţe volič můţe 

vystavit STOP vládě, se kterou je výrazně nespokojen. Je potřeba si také přiznat, ţe 

volby či demokracie nejsou sami o sobě zárukou úspěchu společnosti. Jsou však 

moţností svobodného rozhodnutí kaţdého občana a jeho aktivního přístupu 

k budování své osobnosti, společnosti či státu. Na této svobodné a plodné energii 

musíme stavět. Volby totiţ nesmějí být aktem nuceného předání moci a odpovědnosti 

za osud svůj i osud společnosti.    
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Všeobecné rovné volební právo – přežitek, nebo 

nutnost? 

 

Roman Joch 

 

Ani jedno, ani druhé. Ale v situaci naší doby a naší společnosti (a 

pod naší společností nerozumím společnost jen českou, nýbrž obecně 

západní) je to ten nejpraktičtější a nejpohodlnější způsob výběru našich 

vládců a přijímání našich zákonů. 

 

 

Ale hezky po pořádku. V 5. století př. n. l. v Aténách ţil-byl Sokrates. Sokrates 

byl spravedlivý a miloval moudrost nade vše, přesto byl aténskou demokracií v roce   

399 př. n. l. odsouzen k trestu smrti. Jeho ţák Platon, který svého učitel miloval, to 

„nerozdejchal―.  A vznesl nejradikálnější a nejkrutější obţalobu demokracie v dějinách.  

Platon argumentoval, ţe Sokrates byl odsouzen k trestu smrti nikoli „přesto―, ţe 

byl spravedlivý a miloval moudrost nade vše, nýbrţ „právě proto―. Demokracie je totiţ 

vláda všech, coţ v praxi znamená vládu většiny. V kaţdé společnosti je však většina lidí 

hloupá a vulgární, tudíţ kdyţ vládne většina, příslušníci excelentní menšiny (ti moudří, 

vzdělaní, ctnostní a vytříbeného vkusu) jsou v nebezpečí. Demokracie coby vláda 

hloupé a nevzdělané většiny nad elitní menšinou je tedy formou vlády velice pokleslou, 

zlou, nespravedlivou a hloupou. 

 

Kdo má ale vládnout? 

 Přece výtečná (moudrá, vzdělaná, ctnostná) menšina. Vláda filozofů-králů, jak 

si ji představoval Platon, je nepraktická, leč vláda, v níţ filozofové předem připravují na 

vládu menšinu – ať jiţ jednoho (monarchie) či nemnohé (aristokracie) - je realistická a 
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moţná - ukazoval Platonův ţák Aristoteles. Proto monarchie a aristokracie jsou lepší 

formy vlády neţ demokracie a v dlouhodobé perspektivě vedou lépe k úsilí o obecné 

dobro neţ demokracie, tj. vláda hloupých, nevzdělaných, vulgárních většin. 

Tento argument přesvědčil vzdělance Západu na více neţ 2 000 let. Aţ         

v 18. století otcové zakladatelé USA demokracii rehabilitovali. Svou formu vlády však 

nenazvali „Demokracií―; aby se odlišili od staré, aténské demokracie, nazvali ji 

(Aristotelovou terminologií) „Republikou―. My slova „demokracie― a „republika― 

pouţíváme pro označení našeho reţimu jako synonyma, ale Aristoteles i otcové 

zakladatelé USA v nich viděli rozdíl. Aristoteles pod demokracií rozuměl vládu většiny 

jen ve svůj prospěch a na úkor menšiny a jako takovou ji povaţoval za zlou formu 

vlády (stejně jako tyranii či oligarchii). Pod republikou rozuměl vládu většiny pro 

obecné dobro, tj. dobro všech, většiny i menšiny, a jako takovou ji povaţoval za dobrou 

formu vlády (stejně jako monarchii či aristokracii) jen v realitě málo pravděpodobnou.  

Otcové zakladatelé USA rehabilitovali demokracii, nazvali ji republikou, a to 

tak, ţe demokracii výrazně omezili. Omezili moc vlády, státu, a tudíţ i většiny. Učinili 

následující: 

 

(1) Omezili moc státu Ústavou, rozdělením státní moci na její sloţky (zákonodárnou, 

výkonnou a soudní) a systémem brzd a protivah. Pouze omezená moc většiny je 

přípustná; demokracie je přípustná tehdy, kdyţ moc většiny je omezená Ústavou, nikoli 

tehdy, kdyţ je neomezená, jak to bylo v Aténách. 

 

(2) Povaţovali určitá lidská práva, konkrétně právo na ţivot, svobodu a legitimně 

nabytý majetek, za nezcizitelná, prostě za sine qua non legitimního reţimu. Tato práva 

kaţdého člověka, tedy i té nejmenší menšiny, jednotlivce, musejí být státní mocí, 

reţimem, chráněna a garantována. Pouze tehdy, kdyţ je respektuje, smí většina 

vládnout; za ţádných okolností nesmí sáhnout na přirozená práva byť jen jednoho 

člověka. 
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(3) Otázku náboţenství plně vyňali z kompetence státu a plně ji přenechali svědomí 

jednotlivce. Většina nemá co rozhodovat o tom, co je pravé náboţenství. 

 

(4) Změnili demokracii přímou v demokracii nepřímou, kterou povaţovali za 

ušlechtilejší formu vlády. Demokracie přímá, vláda plebiscitů a referend, vede k vládě 

vášní a emocí; parlamentní demokracie umoţňuje rozvaţování, deliberaci, proto 

dlouhodobě vede k vládě zodpovědnější. 

 

Za těchto okolností – omezení – je demokracie plně akceptovatelná a dokonce i 

výhodná. Proč je výhodná? Kvůli loajalitě obyvatel. Je to forma vlády, v níţ se vláda 

odvíjí od souhlasu ovládaných, projevovaného periodicky, při volbách. Lidé jsou 

loajálnější k vládě demokratické, tj. své, v níţ se na moci mohou podílet, neţ k vládě 

předem vymezené elity. Takto chápaná a takto definovaná ústavní či liberální či 

zastupitelská demokracie má navíc ještě jednu výhodu. Jak upozornil sir Karl Popper, je 

to jediný známý způsob vlády, v němţ se lze vládců, s nimiţ jsme nespokojeni, zbavit 

elegantně nekrvavě: prostě je při nejbliţších volbách opět nezvolíme, „vykopeme― je 

z jejich pozic a úřadů. 

Takţe ano, tento typ demokratické vlády je vhodný a ušlechtilý, pokud sám 

dodrţuje ona patřičná, výše zmíněná omezení. Přestal by být vhodným a ušlechtilým, 

kdyby většiny ona omezení své moci nerespektovaly, kdyby většina např. 

nerespektovala práva menšin na ţivot, svobodu, majetek, kdyby většina perzekuovala 

náboţenské nebo politické nebo jakékoli jiné menšiny. To znamená, ţe garance 

základních lidských práv a svobod je důleţitější neţ prostá většinová vláda; vláda 

většiny bez garance základních svobod jednotlivců nemá ţádnou ctnost ani šarm. 

 

Má být ale volební právo většinové a rovné?  

Zastupitelská či reprezentativní forma vlády se zrodila jiţ před americkou 

revolucí – a to v Británii v teorii a praxi starých whigů. Tou byla zásada No Taxation 

without Representation - ţádné zdanění bez zastoupení. Whigové byli přesvědčeni, ţe 
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vláda můţe být svobodná, mírná a dobrá pouze tehdy, kdyţ ti, kdo určují výši daňového 

břemene, se na jeho nesení musejí spolupodílet. Jinými slovy, vláda je dobrá, kdyţ 

nikdo není záměrně zdaňován ve prospěch někoho druhého. (Tato zásada byla 

povaţovaná za velice progresivní aţ do nástupu socialistického hnutí, jeţ ji odmítlo a 

zaloţilo se na principu přesně opačném: záměrně zdaňovat jedny ve prospěch druhých.) 

Whigové tudíţ poţadovali dvě věci: ti, kdo platí daně, mají mít právo volit poslance, 

kteří o daních (a státních výdajích) budou rozhodovat; a ti kdo, rozhodují o daních (a 

státních výdajích), mají ty daně platit. Tedy poţadovali ekvivalenci placení daní a 

volebního práva.  

Whigové a původní klasičtí liberálové tudíţ nebyli propojeni s ideologií 

demokratismu, tj. s poţadavkem, aby vládl lid - všichni vzájemně si rovni občané. 

Postupně ale liberálové poţadovali rozšiřování volebního práva aţ na všeobecné a 

rovné. Čehoţ bylo v západních zemích dosaţeno cca ve 20. letech 20. století.  

Byl jeden klasický liberál – John Stuart Mill – který poţadoval všeobecné 

volební právo (dokonce i volební právo pro ţeny) uţ v době, kdy to nebylo příliš 

populární – nejen u konzervativců té doby, ale i u liberálů té doby. J. S. Mill sice 

poţadoval všeobecné volební právo, ale nikoli jiţ rovné: chtěl, aby kaţdý dospělý člověk 

(bohatý či chudý, muţ či ţena) měl alespoň jeden hlas, nikoli však nutně právě jeden 

hlas. Naopak, počet volebních hlasů měl být podle Milla odstupňován – podle 

dosaţeného vzdělání! Vzdělanější lidé by měli více hlasů neţ lidé nevzdělaní. (Byl Mill 

ovlivněn Platonem? Moţná…). Není mi známo, ţe by se Millův nápad v nějaké zemi 

ujal. Pokud vím, nakonec to bylo v kaţdé zemi tak, ţe platilo buď volební právo 

všeobecné rovné, anebo ţádné všeobecné volební právo neplatilo. A to je stav, ve 

kterém jsme i dnes. 

 

Měl by se změnit? 

Ale jak? Opět zavést majetkový census je neprosaditelné, kdyţ uţ jednou bylo 

nastoleno volební právo všeobecné a rovné. A navíc by to ani nebylo správné, neboť 

dle zásady starých whigů mnohem větším problémem neţ hlasování chudých lidí (kteří 
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jsou na státní podpoře) o státních výdajích, je, kdyţ o státních výdajích hlasují velice 

bohatí lidé ţijící a tloustnoucí z mamutích státních zakázek! Toto je skutečný problém 

současné demokracie: kdyţ bohatí hlasují o státních zakázkách, které přidělí sami sobě 

(přes spřátelené politiky). Kritérium muţi – ţeny není relevantní; kdyţ mají volební 

právo jedni, není jediného důvodu, aby ho neměly i ty druhé. 

Co dál? Volební právo dětí? Někteří křesťansko-demokratičtí politici v německy 

mluvících zemích Evropy diskutovali o tom, ţe by nebylo špatné, aby volební právo 

měly i děti, které by ale za ně aţ do dovršení věku dospělosti vykonávali jejich rodiče. 

Tedy efektem by bylo posílení politické moci početnějších vícedětných rodin. To by 

nemuselo být nutně na škodu, a celkem by to bylo i v logice postupného rozšiřování 

volebního práva, ale zdá se, ţe pro to není dostatečná politická vůle. Co nám ještě 

zbývá? Stará Platonova-Millova idea odstupňovat politickou moc, tedy sílu volebního 

hlasu (či počet volebních hlasů) podle dosaţeného vzdělání?  

Proboha, jen to ne! V současné formální akademické „vzdělání―mám pramalou 

důvěru! Moderní univerzity jsou továrny, které neprodukují vzdělance, nýbrţ 

polovzdělance, kteří jsou ještě horší neţ nevzdělanci, neboť na rozdíl od nich si o sobě 

myslí, ţe jsou vzdělaní. Navíc současné moderní univerzity ve své většině deformují 

přirozený cit lidí pro spravedlnost, snaţí se jej „dekonstruovat― a do svých obětí 

(studentů) indoktrinovat přesvědčení, ţe spravedlivé je vlastně nespravedlivé a 

nespravedlivé je vlastně spravedlivé. 

Proto za současných okolností, za současného morálně-intelektuálního stavu 

Západu (tj. stavu morálně-intelektuálního úpadku) instinktivně tíhnu k postoji 

konzervativce Williama F. Buckleyho: „…preferoval bych vládu prvních 200 lidí 

z bostonského telefonního seznamu před vládou 200 profesorů Harvardovy 

univerzity―; či k bonmotu neokonzervativce Irvinga Kristola: „…úkolem 

neokonzervativců je vysvětlit prostým lidem, proč mají pravdu, a intelektuálům, proč se 

mýlí.― Všeobecné rovné volební právo umoţňuje, aby někdy někde a občas měli šanci 

být zvoleni i Ronald Reagan a Margaret Thatcherová; kdyby volební právo měli jen 
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současní „vzdělanci―, Reagan či Thatcherová by šanci nikdy neměli. U prostých lidí ji 

měli... 

Sice z hlediska rozumu a racionalismu princip „jeden člověk – jeden hlas― jest 

hloupost aţ šílenost; avšak z hlediska současného stavu Západu – z hlediska mravní i 

intelektuální úrovně jeho „elit― a „vzdělanců― – je prakticky tím nejlepším, co máme 

k dispozici. A nelze očekávat, ţe vymyslíme něco lepšího, na čem bychom se obecně 

jako společnost shodli. 

 

Proto:  

Nechme to, jak to je. Ne kaţdá změna je k lepšímu. Není-li nutné měnit, je nutné 

neměnit! 
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Otevřená společnost v sevření dějin svobody 

 

Tomáš Střeleček 

 

K. R. Popper rozvíjí pozoruhodnou kritiku evropské filosofie, 

reprezentované linií Platón, Hegel, Marx; vytýká jim, že hledají ideály, 

že se snaží odhalit esenci světa a podle ní svět řídit. Čili na základě 

nahlédnutých idejí, musí, protože jen oni to dokáží nejlépe, filosofové 

vládnout obci, anebo se vládci musí stát filosofy. Jindy zase dialektická 

metoda, zákony negace negace a syntézy, přináší natolik hledanou a 

funkční metodu výkladu vývoje, realizace světového ducha, že se 

filosofové (mladohegelovci a jiní Hegelovi pokračovatelé) domnívají, že 

objevili zákonitosti vývoje lidstva, že podávají vyčerpávající zprávu o 

tom, jak se lidská společnost vyvíjí, bude vyvíjet a vyvinula, že si 

osobují právo vývoj určovat. Tyto tendence zaznívají i z jiných úst, 

jmenujme namátkou J. J. Rousseaua a jeho obecné dobro, dále též 

utopické socialisty, kteří zde byli před Marxem: T. More, T. 

Campanella, F. Bacon. 

 

 

 Otevřená společnost a její nepřátelé I. a II. vychází poprvé roku 1945 a patrně 

musela být ovlivněna dobou svého vzniku. Přestoţe je poměrně ostrou kritikou silného 

myšlenkového proudu táhnoucího se evropským politicko-filosofickým myšlením, 

můţeme najít i jiné linie, které nabízejí alternativy k realismu (ve středověkém slova 

smyslu) Platónovu, v idealismu Hegelově a materialismu Marxovu (coţ jsou dle K. R. 

Poppera autoři takřka synonymičtí v pojetí společnosti). Šlo by pravděpodobně o trojici 
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Herakleitos z Efezu, F. Nietzsche, K. R. Popper, kterým je společná snaha o vývoj,       

o dialektiku nikoli tvořivou a eschatologickou, hledající nikdy nedosaţitelný 

nejdokonalejší čili ideální stát, tito autoři ohně, filozofování kladivem a otevřené 

společnosti nevyjadřují (snad aţ na posledního) explicitní snahu po nějakém 

konkrétním, esenciálním vyjádření, jaký má být stát. Usuzuji o jejich společných 

myšlenkách z principů jejich filosofií: bořit, aby se nové utvářelo, jednota protikladů, 

neabsolutizované, netabuizované chápání světa, státu a vývoje vůbec. 

 Zde by měly zaznít určující pojmy, které dále osvětlují pozice K. R. Poppera a 

těch, které kritizuje. Zaprvé je třeba připomenou odlišnost chápání času v době 

starověké a dnes, předělem je patrně příchod ţidovsko-křesťanské tradice, která 

odloţila cykličnost času, filosofii věčného návratu téhoţ, a nahradila ji linearitou, 

eschatologií, počátkem a koncem dějin. Z tohoto pohledu nemůţeme tedy povaţovat 

Platóna za flagrantního bořitele, nepřítele otevřené společnosti, přesto je to právě on, 

kdo zakládá evropský nihilismus, právě v tom, ţe vytyčuje svět idejí, který je „více 

jsoucí― a znehodnocuje tím svět „zde a nyní―, svět vezdejší. Druhou dvojicí 

protikladných pojmů je metodologický esencialismus a metodologický nominalismus, 

ve středověké scholastické tradici realismus a nominalismus, první z nich klade důraz na 

esenci, ideu, která formuje, zhmotňuje věc, idea předchází věc, kdo chce být dobrým 

vládcem, kdo chce porozumět světu, musí nahlédnout do světa idejí, byť ho z toho 

budou chvíli pálit oči. Naproti tomu koncept nominalistický říká, ţe aţ sám subjekt 

přisuzuje, přiděluje věcem pojmy, pojmenovává a tím uděluje věci jméno, ideu dalo by 

se říci. 

 Tento spor můţe a nemusí být povaţován za dořešený: pojmy jsou ve věcech 

čili nepřicházejí před věcí nebo po věci, anebo Kantovy a priori či a posteriori danosti, 

atp. Zkrátka, i kdyţ budeme povaţovat spor o univerzálie za vyřešený, nevyhneme se 

pochybování o tom, zda je moţné nahlédnout ideální uspořádání společnosti. Otevřená 

společnost je jakýmsi paradoxem, ne ţe by se prohlašovala za ideální, ale povaţuje se za 

nejpřátelštější. Důvody jsou na bíledni, otevřená společnost je opakem společnosti 

uzavřené, totalizující. Není nejlepší společenským uspořádáním, ale je nejméně 
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špatným. V tom asi tkví odvěký spor: celé dobro, nebo nejmenší zlo; největší blaţenost, 

nebo nejmenší utrpení. Odpověď podává K. R. Popper: je třeba nejprve analyzovat 

schopnost odhadnout společenský vývoj a moţnosti sociálního inţenýrství; různá pojetí 

svobody jsou potom jádrem celého problému. 

 

 Popper je zjevným pokračovatelem, zakladatele sociologie a pozitivismu, na 

kterého navazuje tzv. vídeňský krouţek, Augusta Comta. Ve svém díle Kurz pozitivní 

filozofie vytyčuje tři stádia vývoje filozofie, lidského ducha, společnosti vůbec: 

teleologický, metafyzický, pozitivistický stupeň. Poslední je východiskem jak moderní 

přírodní vědě, zaloţené na faktech, na blízkosti s realitou (zjednodušeně verifikace či 

lépe empírie), tak K. R. Popperovi, který ve společenských vědách paradoxně stojí na 

první pohled v kontrapozici, přesto je jeho kritérium falzifikovatelnosti v souladu 

s pozitivismem: nové poznatky musí ustoupit starým, je třeba přiznat si chybu a poučit 

se z ní. Podle pozitivismu a směrů na něj navazujících, určité podobnosti bychom 

nalezli u konkrétismu (T. G. Masaryk), pragmatismu (W. James, K. Čapek), praxeologie 

(L. v. Mises, F. v. Hayek), nelze hledat absolutní poznatky, ty neexistují, je třeba se 

vystříhat odpovědím na otázky po původu a účelu vesmíru a poznání vnitřních příčin 

jevů. A. Comte v Kurzu pozitivní filosofie doslova říká: „Nikdy jsme nehodlali vyloţit 

příčiny vzniku jevů.― 

 Kapitola 1 Otevřené společnosti a jejích nepřátel (Historicismus a mýtus osudu) 

staví proti otevřené společnosti, prosté tabu, společenství uzavřené, totalizující, jde 

vlastně o historicismus, determinismus. Od Platóna přes Hegela aţ po Marxe je 

povaţováno za apriorní pravdu, ţe existuje svět idejí, respektive plně poznatelný svět, a 

ţe kdyţ porozumíme přirozenosti, dějinám a osudu, čili tomu jak se společnost vyvíjela 

(podle jakých zákonitostí), můţeme predikovat její vývoj, můţeme říci, taková 

společnost bude a musí být, toto je její nejvyšší vývojové stádium; nutně tedy musí 

vzniknout nějaká vyvolená skupina. Kolektivismus je průvodním znakem eschatologie, 

ţidovsko-křesťanské tradice, vyvolenými jsou národ, rasa či třída, jak později dovozují 

nejrecentnější ideologie. „Rasismus nahrazuje vyvolený národ vyvolenou rasou (dle 
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Gobineauova výběru), která má jako nástroj osudu nakonec zdědit Zemi. Marxova 

filozofie dějin jej nahrazuje vyvolenou třídou, nástrojem k vytvoření beztřídní 

společnosti a současně třídou, která je předurčena k tomu, aby zdědila Zemi,― píše       

K. R. Popper. Problém tedy netkví v tom, ţe by nebylo moţné usilovat o nejlepší 

uspořádání, je třeba ale odlišit nejlepší moţnou společnost (nejpřátelštější) od 

společnosti nejlepší absolutně, ideální, to znamená, zjednodušeně řečeno, odlišujeme 

metodu evoluce od revoluce, patrně tedy typ sociálního inţenýrství je odpovědí po 

nejpřátelštějším (nejlepším?) uspořádání společnosti. 

 Myšlenkové postupy, u Platóna jeho realismus, oddělení světa idejí a světa „zde 

a nyní―, u Hegela tři dialektické zákony (1. zákon jednoty a boje protikladů, 2. zákon 

přechodu kvantity v kvalitu, 3. zákon negace negace) a u Marxe tatáţ dialektika, ale 

„postavená z hlavy na nohy―, stojí v samotných základech argumentace pro ideální stát, 

tedy utopického inţenýrství. Platón v 7. Knize Ústavy zasévá sémě realismu (ve 

středověkém slova smyslu), z něhoţ se vyvíjí idealismus a materialismus, svým obrazem 

jeskyně, který konstituuje, jak později tvrdí Popper, předpoklady k totalitním 

společnostem. Paradoxem přesto stále zůstává, ţe Platónovou snahou bylo osvobodit    

z jeskyně člověka v okovech, právě v tom je skrytý argument Popperův: „Dokonce i ti, 

kteří chtějí vytvořit nebe na zemi, z ní učiní jen peklo – takové peklo, jaké svým bliţním 

dokáţe připravit pouze člověk.― 

Platón, podle Poppera, věří, byť částečně zpochybňuje, v „jediný absolutní a 

neměnný ideál, spolu s dvěma dalšími předpoklady, totiţ a) ţe existují jednou provţdy 

racionální metody k určení toho, co je tímto ideálem, a b) ţe lze určit nejlepší 

prostředky k jeho uskutečnění―. V 8. knize Ústavy Platón vyzdvihuje dobro celku nad 

dobrem části, pravděpodobně vlastní intuicí rozhoduje, byť na základě racionální 

argumentace, o přesné definici státu (rozloha, počet obyvatel, ekonomická a sociální 

struktura). Jak známo, podle Platóna jsou dějiny dějinami úpadku forem vlád (vliv 

cykličnosti času), stýská si proto po aristokracii, vládě nejlepších, která upadá 

v timokracii, později v oligarchii a nakonec v demokracii a tyranidu. Úpadky jsou 

způsobovány roztrţkou vládnoucích s ovládanými, nebo vládnoucích mezi sebou 
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navzájem. Platón později ustupuje ze svého stanoviska moudrých vládců, filosofů, jako 

garantů nejlepšího státního zřízení a nahrazuje je zákony, proto nemůţe být právem 

povaţován za křiklavého odpůrce otevřené společnosti. Přehled úpadku nejlepší 

v nejhorší formy vlády připomíná kruţnici, kde aristokracie a tyranida jsou si snad blíţe 

neţ jakékoliv jiné formy vlády, bez zákonů je klasifikace formy vlády aristokracie-

tyranida závislá pouze na subjektu vládnutí, na jeho libovůli, z minuty na minutu se 

vládce můţe proměňovat z nejlepšího v tyrana. Tato formální neurčenost kompetencí 

vládce, totiţ kdyţ neexistují zákony a účelu je jen bezprostředně dosahováno skrze 

osobu vládce, je zhoubná a vede k totalizující společnosti, byť vládce je sebe moudřejší, 

nic neţ domnělá moudrost mu nebrání v tom být diktátorem. 

V kritice demokracie, snad nejpříkladnější jakou kdy kdo podal, Platón 

předkládá argumenty, které se později staly předmětem diskusí a rozbrojů. Aristokrat 

Platón hodnotí athénskou demokracii, nutno připomenout, ţe je toliko odlišná od té 

dnešní, s despektem, tvrdí, ţe je na první pohled krásná, na druhý pohled je nezřízená a 

vzniká uţ v duši jednotlivce. Podle Platóna lidé „nedbají zákonů ani psaných ani 

nepsaných, jen aby nad sebou neměli ţádného pána―. Lidé athénské demokracie téţ 

údajně ztratili porozumění pro to, co je dobré a zlé, vše jím je týmţ: „zpupnost nazývají 

vzděláním, anarchii svobodou, nestřídmost povznesením a nestoudnost muţností.― 

Pravděpodobně vidí Platón v mase chátru, které není nic svaté, především ale neuznává 

jakýkoliv řád. Platón vyvozuje, ţe nadměrná svoboda vede k anarchii, neboli přílišná 

svoboda vede k přílišnému otroctví. Potíţí v pochopení argumentace Platóna je téměř 

dva a půl tisíce let vývoje mezi ním a námi, který některé rozdíly zpřesnil a obohatil       

o další diference, zde nutno připomenout dělení svobody na pozitivní a negativní. 

Domnívám se, ţe Platón nehovoří toliko o svobodě v moderním duchu, stejně jako      

o demokracii nehovoří tímto způsobem, mluví spíše o libovůli a svévoli a anarchii, 

nikoli demokracii v jakékoliv moderní podobě. Někdy se říká, ţe celá evropská filosofie 

je poznámkami k Platónovi, v mnohých bodech ale došlo k obohacení Platóna 

k nepoznání, k překonání Platóna, proto je těţké říci, kdy některý z evropských filosofů 

stále ještě komentuje Platóna a píše v jeho duchu a kdy uţ je v opozici. 
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Vrátíme se znovu k Otevřené společnosti a jejím nepřátelům. Kapitola 9: 

Esteticismus, perfekcionismus, utopismus velmi ostře odděluje dva přístupy                  

k (sociálnímu) inţenýrství: utopické a postupné inţenýrství. První vychází z tradice 

Platón, Hegel, Marx, druhou reprezentuje Popper a domnívám se, ţe i mnozí další, 

např. F. v. Hayek. Utopické inţenýrství (u-topos čili ne-místo) je iluzorní představou, ţe 

společnost lze vystavět znovu, správně, ideálně a to na zelené louce. Vychází 

z metodologického přístupu zmiňovaných filosofů, kteří chtějí jít aţ ke kořeni zla, jde 

tedy o radikalismus. Dovedeno do důsledku, k vytvoření ideálního státu je zapotřebí 

apokalyptické revoluce, společnost musí být přestavěna od základů. K. R. Popper toto 

popírá, podle něho je jediným metodologicky správným postupem inţenýrství 

postupné, v něm jde v zásadě o minimalizaci utrpení, jedině to vede k maximalizaci 

štěstí (resp. minimalizace neštěstí), nikoliv snaha o ideální stát, jeţ můţe, i při 

sebekvalitnějším vládci, sklouznout k diktatuře, tyrannis. K. R. Popper argumentuje 

proti utopickému inţenýrství, proti dokonalému, ideálnímu státu: „…dokonalost, je-li 

vůbec dosaţitelná, je velmi vzdálená a kaţdá generace lidí, a tedy také ti ţijící, mají 

nárok moţná ani ne tak na to, být učiněni šťastnými, neboť neexistují ţádné 

institucionální prostředky, jak učinit člověka šťastným, nýbrţ na to, aby nebyli učiněni 

nešťastnými tam, kde se tomu lze vyhnout.― V těchto punktech je moţné spatřit 

podobnost s Fridrichem von Hayekem, který rozlišuje konstruktivismus a spontánní 

vývoj. Domnívám se, ţe Popperovu představu opaku otevřené společnosti velmi 

přesvědčivě vysvětluje synoptický klam, který říká, ţe nemůţeme zkonstruovat ţádný 

společenský řád (totalizující společnost) ze znalosti dějin v jediné mysli, protoţe nelze 

pojmout všechna relevantní data, tímto je vyjádřena hluboká skepse k historicismu a 

determinismu, objevu dějinnosti vůbec. 

Myšlenky Poppera vedou přímou linií k moderní, nikoli athénské demokracii. 

Postupné inţenýrství je vlastně demokratickým právním státem zaloţeným na 

liberálních principech, kdy rozhodující není, kdo vládne, ale jak moc vládne, resp. jaká 

jsou omezení vládce, jak málo vládne. Je kladen důraz na spontaneitu a ochotu učit se      

z chyb, kdyţ vládce selţe, je nezvolen. Právě řád, v tom se Popper nakonec vrací 
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k Platónovi, konstituovaný zákony je předpokladem fungující společnosti. Svoboda je 

pojmem spojující otevřenou společnost s historicismem, ideálního vládce a tyrana           

s neškodícím vládcem, demokracii a liberalismus s marxismem a fašismem, utopické      

s postupným inţenýrstvím, konstruktivismus se spontaneitou, zjednodušeně a 

zobecněně, determinismus s voluntarismem. 

 

Je třeba předeslat, ţe evropská filozofie počínaje Platónem, přes Spinózu, 

Kanta, Hegela a Marxe chápe svobodu jako zadrţenou ţádostivost. Co je totiţ pro 

jiného ţivočicha příjemné teď, je pro něho příjemné absolutně, člověk má ale větší či 

menší míru časové preference, vidí budoucnost, má smysl času, a proto dokáţe podnět 

nepřijmout. Z toho vyplývá, ţe svoboda je prvotně svobodou od něčeho, ne pro něco. 

Kant odklad uspokojení své ţádosti vidí v moralitě, kdeţto Hegel s Marxem v práci. 

Sestavujeme pak paradoxní rovnici, v které svoboda, jako zdrţená ţádostivost, vede 

přímo k práci. Můţeme dovodit, ţe dobrá, podle přirozenosti vhodná práce, vede          

u jedince k největší svobodě. Zde se otvírají dvířka totalizujícím společnostem. 

Platón v 8. knize Ústavy kritizuje členy athénské demokracie za špatné 

pochopení svobody, říká, ţe neúměrně uţívají svobody (dnes bychom řekli, ţe uţívají 

svévole či libovůle, nikoli svobody), a jak jiţ bylo řečeno výše, nedbají zákonů. Je 

patrné, ţe dnešní chápání svobody je ale i v nejzákladnějších rysech úplně jiné, buď 

chápeme svobodu jako svobodu omezenou svobodou jiného, nebo, coţ je jinými slovy, 

z jiného pohledu, řečeno totéţ, totiţ ţe je dovoleno vše, co není zakázáno (zákonem); 

právě zde se ukazuje, ţe zákony zajišťují, formálně určují svobodu, obsah svobody 

(vlastní seberealizace, naplnění) je pak docela něco jiného. Uzavřená, totalizující 

společnost akcentuje spíše pozitivní svobodu; ke svobodě je jednotlivec donucen. Skrze 

vládnoucí, ty, kdo nahlédli do světa idejí, ty, kdo rozpoznali obecné dobro, ty, kdo 

porozuměli dějinnosti, je umoţněno jednotlivci být svobodný, skrze přinucení k dobru, 

k práci, ke konkrétní funkci ve společnosti.  

V knize Čtyři eseje o svobodě Isaiah Berlin píše v roce 1969 o svobodě 

negativní, o nezasahování nikoho do mého vytyčeného prostoru, v tomto prostoru se 
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zároveň nemusím nikomu zpovídat. Totalitní společnost přestavuje společnost od 

základů, vše je předmětem politického filozofování, přestává existovat veřejná a 

soukromá sféra, vše je jedno ve své totalitě; to je absolutně uzavřená společnost, která 

měla být absolutně nejlepší společností. Před touto hrozbou se snaţí chránit 

demokratické právní státy, to je moţná to, co Platónovi chybělo: Ústava, která má své 

neměnné a nezměnitelné materiální jádro, které vychází z transcendentálních prvků, 

z přirozenoprávní teorie. Právě tyto hodnoty zjevující se uţ v Platónově učení o světě 

idejí jsou pojistkou proti vládě chátry, proti přílišnému uţívání svobody (v Platónově 

významu).  

Svoboda je tedy spíše absencí překáţek pro splnění něčích tuţeb, je příleţitostí 

k činnosti, nikoliv splněním tuţby, svoboda je v liberálním pojetí formální, nikoliv 

materiální, meritorní povahy. Fareedu Zakariaovi je v roce 1998 v časopisu Střední 

Evropa otištěn článek Neliberální demokracie na vzestupu, který dává za pravdu 

odvěkým obavám Platóna o svobodu a práva v demokracii. Demokracie můţe být i 

neliberální, nesvobodná, proměňující se v tyranidu (diktaturu), jak je uváděno na 

příkladu Lukašenkova Běloruska. Existuje několik velmi blízkých moţných uspořádání, 

které se blíţí ideálnímu podle Platóna, byl by to pravděpodobně reţim na pomezí 

neliberální demokracie a liberální polodemokracie, domnívám se totiţ, ţe Platón 

skutečně není typickým odpůrcem otevřené společnosti (v takové kategorii ani nemohl 

přemýšlet), byť je vskutku křiklavým odpůrcem jakékoli demokracie a to proto, ţe 

chápal svobodu jako bezbřehou. Popperovým reţimem paralelním k obecné otevřené 

společnosti je zjevně reţim na cestě mezi konstitučním liberalismem a liberální 

demokracií.  

O Hegelových a Marxových idejích, které měly své praktické realizace v 19. a 

20. století, netřeba šíře hovořit, je ale evidentní, ţe napáchaly, byť pod rouškou ideálů, 

zprvu moţná váţně míněných, jednoduše ale přetvořených do největších hrůz, jaké kdy 

lidstvo zaţilo, více škody neţ uţitku. Říká se, ţe tyto ryzí, ušlechtilé ideje nejlepších 

států neuspěly, protoţe ztroskotaly právě ve svém konkrétním provedení konkrétními 

lidmi. Údajně byly překrouceny a znetvořeny lidmi, kteří, kdyby byli moudřejší a 
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ctnostnější (alespoň tak, jako tvůrci původních idejí), by mohli utvořit ráj na Zemi. 

Myslím si, ţe ideje je moţné nahlíţet a je dobré je porovnávat s realitou, ale politicko-

filosofické ideje mají bohuţel tu nevýhodu, ţe jakmile je někdo přesvědčen o jejich 

neomylnosti, nezpochybnitelnosti, začíná nekriticky jednat, byť ušlechtile, ale nakonec, 

kdyţ ho nic nebrzdí, nic neomezuje, je z filozofa vládce-tyran, jehoţ jednání omezuje 

otevřenou společnost.  

Ano, ideje patří do světa idejí, do kterého je třeba nahlíţet, ale lidský svět je 

„zde a nyní―, je zaloţen právě na konkrétních provedeních konkrétními lidmi, proto i 

sebelepší vládce, protoţe můţe přijít sebehorší, musí být v rozletu omezen, a to zákony. 

Tyto základní zákony mají být formálního rázu, obsah, byť omezený, jim mohou dát 

vládnoucí. Za základ, předobraz, model formálních pravidel vezměme Kantův 

kategorický imperativ: „Jednej tak, aby maxima tvé vůle mohla vţdy současně platit jako 

princip všeobecného zákonodárství.― 
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K čemu jsou dobré politické strany? 

 

Miloš Brunclík 

 

Ačkoli se v běžném občanském povědomí často setkáme s velmi 

negativním vnímáním politických stran, které bývají spojovány 

s bezohledným usilováním o moc, či dokonce s korupcí, domácí i 

zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že politické strany jsou 

potřebnými a klíčovými aktéry demokratického politického procesu, a 

to navzdory řadě průvodních negativních rysů existence politických 

stran. 

 

 

Téměř kteroukoli skutečnou demokracii můţeme označit jako „demokracii 

skrze politické strany―. Drtivá většina liberálních demokracií ve světě se neobejde bez 

politických stran. Jen s výjimkou takových demokratických zemí jako je Nauru, Kiribati, 

Marshallovy ostrovy či Tuvalu jsou legislativní a exekutivní orgány demokratických 

států obsazovány zástupci politických stran. Demokracie tak můţe být chápána jako 

proces, ve kterém voliči delegují pravomoc utváření politické vůle reprezentantům, kteří 

jsou nominováni právě politickými stranami. 

Význam politických stran pro moderní demokracie lze dobře vystihnout i 

funkcemi, které politické strany plní, resp. by plnit měly. Německý politolog Klaus von 

Beyme rozlišuje čtveřici hlavních funkcí politických stran:  

1) identifikace cílů; 

2) artikulace a agregace zájmů; 

3) mobilizace a socializace veřejnosti; 

4) rekrutování politické elity a sestavení vlády. 
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Podívejme se na tyto funkce podrobněji. Politické strany by měly určit a popsat 

ţádoucí cíle, definovat cesty a opatření, jak těchto cílů dosáhnout, a navrhovat 

alternativní postupy a řešení vůči návrhům ostatních politických stran. Politické strany 

se většinou opírají o ideologie – tj. koherentní soubory určitých hodnot, norem, názorů 

a postojů, které vysvětlují a hodnotí společenské procesy a problémy, orientují občany 

určitým směrem a nabízejí řešení společenských problémů (např. liberalismus, 

konzervatismus, socialismus apod.). Na základě těchto obecných ideových koncepcí 

formulují politické strany konkrétní programy, kterými se snaţí oslovit a přilákat občany 

ve volbách. Jinými slovy, politické strany by se měly ucházet o zvolení tím, ţe voličům 

nabídnou určitý soubor opatření ve jménu důleţitých hodnot a splnění určitých cílů. 

Voliči pak si pak následně mezi nabízenými alternativami vybírají. 

A zde naráţíme na první problém. Místo toho, aby politické strany usilovaly      

o představení určité vize, se politické strany voličům mnohdy podbízejí. Neustále 

sledují vývoj veřejného mínění a akcentují ta témata, kterým podle průzkumů dávají 

občané přednost, a podle toho přizpůsobují i své programy. Exemplárním případem 

této podbízivosti je diskuze o přímé volbě prezidenta v České republice. Takřka 

všechny strany se shodují na nutnosti zavést přímou volbu prezidenta, ačkoli by s jejím 

zavedením paradoxně přišly o část svého vlivu, neboť dnes prezidenta volí parlamentní 

politické strany. Za tímto návrhem však nestojí ţádná ucelená koncepce a solidní 

odborná argumentace. Přímá volba prezidenta vyţaduje změnu ústavy, dokumentu, 

který vymezuje základní pravidla hry v zemi. Česká ústava vychází z koncepce 

parlamentního reţimu, osvědčené formy vlády, která se opírá o určité principy. Pokud 

je nutné ústavu změnit, je nezbytné vyjít z nějaké analýzy, racionální argumentace, která 

by vedla k odstranění případných nedostatků stávající ústavy. Bohuţel argumenty 

politických stran hájících přímou volbu z ţádné takové koncepce nevycházejí. 

Předkládají celou řadu argumentů pro přímou volbu. Ty však lze poměrně snadno 

vyvrátit. Jediný argument, který vyvrátit nelze, je, ţe přímou volbu si přeje většina 

občanů. Bič, kterým práskají voliči, je mnohdy potřebný k ukáznění politických stran a 
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zabrání jim konat to, co by konat neměly. V případě diskuze o přímé volbě prezidenta 

ale tento bič práská poněkud nešťastně. 

Jaký tedy má být vztah mezi voliči a politickými stranami? Není skutečně 

ţádoucí, aby strany ve svých programech a návrzích maximálně odráţely nálady voličů? 

A není naopak škodlivé, pokud strany názory voličů ignorují a formulují programy 

odtrţené od přání voličů? Tyto otázky souvisejí s druhou funkcí, kterou jsme uvedli 

v úvodu – artikulace a agregace zájmů. Politické strany tlumočí poţadavky svých členů a 

voličů ve veřejné diskusi. Upozorňují na společenské problémy, poukazují na 

poţadavky společenských skupin apod. Tyto poţadavky jsou politickými stranami dále 

rozpracovávány a vkládány do širších programových koncepcí stran, které tak agregují 

zájmy občanů a společenských skupin do relativně koherentních politických programů 

stavějících na důleţitých hodnotách a světonázorových orientacích. 

Je naprosto v pořádku a zcela nutné, aby politické strany byly v úzké vazbě na 

voliče a tlumočily jejich poţadavky, nikoli však zcela bezmyšlenkovitě a bez koncepce. 

Politické strany nabízejí určitý produkt, voliči naopak řadu věcí poptávají. Zde se nabízí 

paralela ze světa obchodu. V obchodě se prodejci snaţí vyhovět zákazníkům, ale nikoli 

tak, ţe zcela mechanicky nabízejí to, co si zákazník ţádá, ale snaţí se svůj produkt 

vylepšit, doplnit jej o něco nového - o přidanou hodnotu, která nabídku obchodníka 

učiní atraktivnější. Politik je jako obchodník. Politik je profesionál, který by se ve svém 

čase měl věnovat zapracovávání dílčích poţadavků voličů do širších koncepcí, a tím 

vytvářet přidanou hodnotu. Běţný volič většinou nemá čas ani kapacity posoudit 

relevanci jednotlivých návrhů a opatření, pokud jde o odborné a velmi komplexní 

otázky. Je ale v zásadě kompetentní, aby posoudil základní hodnotové, ideové a 

programové koncepce politických stran a důvěryhodnost jejich představitelů. Pokud se 

ale politické strany aţ příliš přizpůsobují a podbízejí náladám voličů, sklouzávají 

k populismu. V období politického bezvětří či všeobecné konjunktury se jim můţe tato 

strategie vyplácet, jakmile však přijde vítr, bouře či krize, ukáţe se, ţe politické strany 

bez jasného ideového zázemí se začnou otáčet jako korouhvička a své názory měnit i    
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o 180 stupňů. Příliš častou změnu názorů či jejich nevyjasněnost voliči dříve či později 

odhalí a ve volbách takové strany potrestají. 

Socializace je proces začleňování jedince do společnosti. V politické rovině se 

jedná zejména o proces, ve kterém lidé získávají povědomí a informace o politice, 

vytvářejí si hodnotové ţebříčky, formují svá stanoviska ve vztahu k politice a 

k veřejným problémům apod. Mobilizace voličů je s procesem socializace velmi úzce 

spojena. Politické strany se snaţí různými způsoby voliče oslovit, přitáhnout jejich 

pozornost ke stranickým programům a přimět je, aby se zúčastnili voleb a hlasovali pro 

tyto politické strany. Tato funkce se projevuje nejsilněji v době předvolebních kampaní. 

V posledních letech je v kampaních čím dále více patrný vliv specializovaných 

marketingových firem, které si strany najímají, aby byly schopny maximálně vyuţít 

svého volebního potenciálu. Poselství politických stran jsou zabalena do marketingově 

výrazných a přitaţlivých hesel a proklamací, která kondenzují svět kolem. V době 

vulgarizace médií, rychlého ţivotního stylu, který nedovoluje zabývat se detaily politiky, 

politické strany vyuţívají silně personalizovaný, zkratkovitý a heslovitý styl politické 

kampaně. Stále více jsou pouţívány metody tzv. negativní kampaně, kde jsou 

zpochybňováni političtí rivalové, porovnávány programy různých politických stran 

v černobílé perspektivě nebo jsou programy protivníků karikovány. Aby se staly pro 

voliče atraktivní, volby se svou formou stále více blíţí sportovnímu souboji. 

Důleţitější funkcí politických stran je rekrutování politické elity a nominování 

kandidátů do veřejných funkcí. Tuto funkci se nicméně politickým stranám plnit příliš 

nedaří. V ideálním případě dokáţí politické strany rekrutovat do politiky skutečné 

autority, které ţijí pro politiku. V českém prostředí spíše převaţují politici, kteří ţijí 

z politiky. V dlouhodobých průzkumech se politici v ţebříčcích prestiţních povolání 

umísťují na spodních příčkách. Proč tomu tak je? Politika je velkým světem, ve kterém 

se lidé lehce „ušpiní―. Moc, vliv a peníze jsou velkými lákadly. Není tedy pravdou, ţe 

politika a politické strany jsou špinavé záleţitosti. Tato oblast ale vyţaduje zvýšené 

nároky z hlediska osobních morálních kvalit jednotlivců, kteří se v politice pohybují. 
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Politické strany plní ještě jednu obecnou a velmi důleţitou funkci: případná 

nespokojenost či protest ze strany občanů vůči politice nejsou směřovány přímo na 

základní demokratické instituce či demokracii jako určitý systém hodnot, institucí a 

procedur, ale jsou „absorbovány― samotnými politickými stranami. Tuto důleţitou 

funkci zdůrazňuje řada odborníků. Tak například klasik americké politické sociologie 

Seymour M. Lipset tvrdí, ţe stranické systémy demokracii chrání před nespokojeností 

občanů, protoţe rozhořčení a útoky nespokojenců jsou odvráceny od samotné 

demokracie a jsou zamířeny na politické strany a politiky, kteří jsou v dané chvíli            

u moci.  

V souvislosti s činností politických stran je další kontroverzní otázkou politický 

program strany. Je předvolební manifest strany pouhým cárem bezvýznamného papíru, 

jehoţ úkolem není nic dalšího neţ přitáhnout přelétavé voliče? Nebo je volební 

program skutečným základním východiskem, podle kterého hodlá strana po volbách 

postupovat? Teorie racionální volby nabízí zajímavý pohled na politické strany, které 

lze klasifikovat podle toho, co je jejich primárním cílem. Politické strany lze dělit na 

„strany usilující o hlasy― (vote-seeking parties), „strany usilující o posty― (office-seeking 

parties) a „programově orientované strany― (policy-seeking parties). V praxi jen stěţí 

nalezneme čisté typy těchto stran, většina strana kombinuje dva či tři cíle, které se 

navzájem nemusí vylučovat. Aby mohla například strana prosazovat efektivně svůj 

program, musí získat nejdříve hlasy a zpravidla také určité posty ve vládě.  

Přesto lze mezi reálně fungujícími politickými stranami vysledovat určité 

tendence.  Strany usilující o posty bývají menší pragmatické politické strany ve středu 

politického spektra, které mají velký koaliční potenciál. V českém prostředí takovou 

stranou byli lidovci, kteří zasedli ve vládách ODS i ČSSD. Jejich program slouţí 

k vytváření vhodného prostředí pro dosahování konsenzu, kompromisu či střední cesty 

mezi nabízenými alternativami. Strany usilující o hlasy jsou zpravidla větší 

středolevicové či středopravicové strany, které se snaţí oslovit široké spektrum voličů. 

V českém prostředí to můţe být dnešní ODS či ČSSD, v Německu je to SPD (sociální 

demokraté) a CDU (křesťanští demokraté), či labouristé a konzervativci ve Velké 
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Británii. Cílem je nabídnout ucelenou koncepci společenského rozvoje či širší program 

pro všechny významné společenské skupiny – zaměstnance, podnikatele, matky 

s dětmi, studenty, penzisty aj. Problém však spočívá v tom, ţe zájmy těchto skupin jsou 

často velmi nesourodé či neslučitelné a bývá problém uspokojit zájmy všech naráz. 

Často pak logicky dochází u části voličů těchto stran ke zklamání a frustraci. 

Mezi programově orientovanými stranami lze rozlišovat dva typy stran. Za prvé 

jsou to velké dominantní reformně orientované strany, které se snaţí vtisknout dané 

společnosti určitý specifický ráz odpovídající nějaké širší a hlubší koncepci rozvoje 

společnosti. V českém prostředí to můţe být třeba ODS v 90. letech, kdy se její 

představa transformace postkomunistické společnosti stala dominantní vizí tohoto 

přerodu. Jinak lze zmínit sociálnědemokratické strany ve Skandinávii, které zanechaly 

na skandinávských společnostech výrazný otisk a veskrze úspěšně prosadily koncept 

státu blahobytu, ke kterému se dnes hlásí i tamější pravicové strany. Pro takové strany 

je volební manifest velmi důleţitý a nabízí poměrně jasně definované obrysy ţádoucí 

podoby společnosti. Za druhé, programové strany bývají téţ menší levicové či 

pravicové strany na kraji politického spektra, avšak nemusí to být nutně extremistické 

strany. Jedná se o strany, které se snaţí uspokojit zájmy relativně úzké společenské 

vrstvy. Primárně neusilují o vládní posty, ale snaţí se prosazovat svůj program, a to i 

z opozice. Typickými programově orientovanými stranami jsou strany zelených. Avšak i 

tyto strany mohou nejlépe prosazovat svůj program, jestliţe jsou členy vlády. Na 

druhou stranu bývají někdy tyto strany velmi opatrné při vstupu do vlády či spolupráci 

s tradičními stranami, protoţe tím mohou ohrozit svou vnitřní soudrţnost a rozředit 

svůj program. To se přesně stalo i Straně zelených v Německu. Do německého 

parlamentu se dostala jiţ v roce 1983. V německé straně zelených nastal v 80. letech 

spor mezi pragmatiky (realos) a ideology (fundis). Zatímco pragmatici upřednostňovali 

spolupráci s etablovanými parlamentními stranami a ochotu ke kompromisům s cílem 

prosadit alespoň část ze svého programu, ideologicky orientované křídlo povaţovalo 

tuto strategii a vstup do vlády s ostatními stranami a programové ústupky vůči nim za 

zradu svého programu a svých voličů. Pragmatici však ve straně postupně převládli a 
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strana se jednoznačně přiklonila ke standardním metodám politického soupeření na 

parlamentní půdě a opustila strategii petic a demonstrací. Zatímco strana původně 

poţadovala, aby Německo vystoupilo z NATO, v roce 1999 schválila účast německých 

jednotek na mírové operaci v Kosovu. S podobnými problémy se musela vypořádat 

Strana zelených v ČR, která zasedla ve vládě Mirka Topolánka. Strana se rozhádala, 

rozštěpila a na určitou dobu pohřbila řadu ekologických témat, která jsou dnes v očích 

české veřejnosti buď kontroverzní, nebo byla úplně zdiskreditována. 

Úskalí spojená s proplouváním mezi Skyllou (vládní odpovědnost a moţnost 

prosazovat alespoň část svého programu) a Charybdou (programová čistota, ale izolace 

v parlamentu) se dotýkala i zaniklé Unie svobody. Aktuálně řeší toto dilema i Věci 

veřejné, které se rozhodly pro pragmatický přístup, ale jejich pozice před příštími 

volbami bude výrazně ztíţena. Ztratily svůj protestní potenciál, který je vynesl aţ do 

vlády. Zato nyní budou muset obhajovat před svými (velmi přelétavými a převáţně 

levicovými) voliči své angaţmá v pravicové vládě a také svoje vnitřní skandály. 

Programová neujasněnost a neukotvenost této sisyfovské snaze ale příliš nenapomáhá. 

Negativní průvodní jevy existence politických stran se bohuţel vyskytují ve 

všech stranických systémech na světě. Je iluzí domnívat se, ţe  různé „nepolitické― a 

„čisté― iniciativy a skupiny vyrůstající z občanské společnosti, které jsou jinak pro zdraví 

demokratické společnosti nezbytné, mohou politické strany nahradit a mohly by se stát 

kvalitativně a morálně vyšší kategorií politické reprezentace. Neexistuje ţádná skutečná 

alternativa vůči politickým stranám. V demokratických zemích, kde jsou miliony lidí 

oprávněny participovat v politickém ţivotě, není ani přímá demokracie (lidová 

shromáţdění, lidové iniciativy a referenda) příliš vhodná a efektivní. Můţe být 

maximálně doplňkem reprezentativní demokracie, tj. demokracie, ve které jsou důleţitá 

rozhodnutí činěna volenými zástupci. 
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Občanská demokracie včera, dnes a zítra 

 

Pavel Kopecký 

 

Česká společnost je společností posttransformační, ale mnohdy 

to tak věru nevypadá. Stále se nějak nezdravě ohlíží do minulosti a        

k ohlížení je stále účelově také otáčena jako malé dítě rodiči, aniž by se 

ale měla v reálu poučit. Tak je to u nás alespoň většinou myšleno, 

mluví-li se o vyrovnávání s dějinami. Zejména během předvolebních 

kampaní…  

 

 

 

Zkusme se tedy věcně chopit historie jako magistry vitae, kdyţ uvaţujeme          

o vedoucí úloze našich stran v politickém ţivotě naší pospolitosti. Přes dvacet let 

uplynulo od pádu československého komunistického reţimu, přesněji státostranického 

systému, jenţ v našem prostoru fungoval víceméně čtyři desetiletí, a přitom mnohdy 

jeho rétorika nebo manýry znějí dodnes. Buď v tradiční, málo pozměněné roli skrze 

poslance KSČM Grebeníčka a Semelovou, anebo častěji ideově přepólovaně. Není 

vlastně ani divu. Neustále se u nás měnily či váţně pozměňovaly reţimy (ve 20. století 

přinejmenším s kaţdou generací), zakladatelsky postavené na kritice těch předchozích, 

přičemţ zřejmě dějinně silná náboţenskost místního lidu bez vlastních tradičních elit 

získala sekulární a rovnostářský nádech.  

To vše doplňuje, ţe od Francouzské revoluce kultivovalo zdejší prostředí necelé 

dvacetiletí relativní svobody první republiky. Vţdyť prosovětské zřízení fakticky 

navázalo na předchozí léta Česko-Slovenska, a hlavně ještě daleko tvrdší údobí okupace 

a Protektorátu. Jeho šťastné rozbití a nahrazení tzv. třetí republikou – konfrontovanou 
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mimo jiné s aktivitami wehrwolfů, taţením sotní Stepana Bandery, „zlatokopectvím― 

v poválečném pohraničí, pohraničním napětím s bratrským Polskem nebo faktickou 

nezbytností odsunout německou menšinu zkompromitovanou 2. světovou válkou a 

samotnou likvidací československé demokracie – neznamenalo návrat do plné veřejné 

plurality. Potaţmo do plurality stranické.  

 

Nicméně přeneseně řečeno uplynulo přes padesát procent doby existence 

vedoucí úlohy KSČ. Od roku 1989 buduje nejprve Československo, následně za 

neúctyhodných, nejspíš protizákonných podmínek vzniklá ČR a SR lidovládné poměry. 

Svým způsobem tedy od počátku v problematických souvislostech. Zkraje mečiarovské 

Slovensko nechme bokem a vzpomeňme kupříkladu, ţe mezi první partaje, jeţ byly 

v českých zemích ustaveny bez vlivu Strany, náleţela Občanská demokratická aliance 

(ODA). Konzervativní struktura se základy poloţenými pro budoucnost symbolickými 

třinácti členy ještě na konci „osmičkového― letopočtu. Reálnou silou počátku renesance 

soutěţivého systému, vymezujícího se samozřejmě proti pochybné epoše Národní 

fronty, byla ale jiná síla. Jakási „Národní fronta č. 2―; přirozeně mám na mysli 

Občanské fórum (OF).  

Původní spíše koordinační centrum „sametových revolucionářů―, z nichţ 

posléze řada nejčelnějších zamířila do neúspěšného Občanského hnutí (OH), nabylo 

profilu vnitřně velice názorově smíšené struktury. Pochopitelně poměrně záhy 

rozštěpené, jelikoţ v podstatě jediným, třebaţe pevným tmelem politické a volební 

existence byl masivní odpor vůči odcházejícímu „reálnému socialismu―. Převáţnou sílu 

revolučního étosu, jakoţ například i zdrojů, přebírá Občanská demokratická strana 

(ODS). Přese vše, kupříkladu separatismus následných unionistů, porevoluční 

(pravicová) stálice věcí veřejných v ČR. Aktuálně ostatně slavící dvacetiletí od svého 

oficiálního zaloţení v Olomouci během sjezdu konaného 20. a 21. 4. 1991. Její vývoj se 

stal přinejmenším na řadu let v mnohém určujícím pro události celé země. 
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Nejsvítivější z hvězd našeho politického ţivota, teď prezident Václav Klaus 

(světově medializovaný buď kvůli odmítání globálních změn klimatu anebo kvůli 

„propiskám z cest―), si tehdy vydobyl post neotřesitelného předáka, čímţ byla de facto 

dána rána z milosti naivní havlovské koncepci „nepolitické politiky―, o které za 

minulého reţimu téměř neznámý národohospodář nechtěl ani slyšet. V nastolování 

skutečné moci, stojící na charismatu a budování jakési české varianty „ţelezného 

kancléřství―, mu tehdy mimo jiné sekundovala další krajně kontroverzní postava 

polistopadového vývoje, Miroslav Macek.  

Pán popotahovaný pro tehdy značně častá podezření z majetkových machinací, 

právě nyní jinak prohlašující, ţe při kulatém výročí jím spoluzakládané mocenské 

struktury není čeho slavit. Pravděpodobně naráţí na značné vzdálení se nové ODS od 

svých generaci starých kořenů a hlavně její faktický ústup ze slávy. Po loňských 

májových volbách totiţ Občanské demokracii pšenka nekvete, přestala být 

neoddiskutovatelným hegemonem na pravici. Zkrátka je zle tísněna obratně vedenou 

TOP 09; hlavně pravicí teď neparlamentních lidovců ad hoc vytvořeným uskupením 

Miroslava Kalouska. Postavení důkladně podkopané vnitřními střety zájmových skupin 

alias kmotrů či skandály nejčastěji korupčního výzoru vlastně přiblíţily klausovské 

pohrobky atmosféře ČSSD za ţinantního vedení Stanislava Grosse. Dokonce také tady 

můţeme vycítit důsledky chorobné sebestřednosti „otce zakladatele―. 

S novými pořádky nespokojený otec ekonomické reformy ODS mnohokrát 

systematicky oslaboval. Leč není bez zajímavosti, ţe stávající předák Jánského vršku 

náleţí mezi pár výjimek našeho politického spektra, co na výsluní vydrţely déle neţ 

pověstná dvě volební období. Inteligentní, avšak neprůrazný Petr Nečas byl zřejmě 

jeden z mála, kdo nepředstavoval potenciální riziko příliš osobnostního přístupu a malé 

ovlivnitelnosti, a tak mohl vydrţet v okruhu vedení strany, dokonce posléze s podporou 

kandidovat při zápasu diadochů. Vyhrál sice „falešný a prázdný Topol―, neţ vysvětluje 

se jedna z příčin, proč údajný „Pan Slušný― v premiérském křesle nedokázal sám vyřešit 

ony poslední šílené taškařice vládní trojkoalice. Opět vznikl řádný prostor 
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k prezidentovu překračování ústavy, případně další destabilizaci a znemravňování 

našeho prostředí. 

O novém českém zlatokopectví 90. let zdá se nadbytečné mluvit. Leccos prostě 

musilo ustoupit sociální a hospodářské transformaci, jenţe mnohá, hlavně nejmladší 

generaci jiţ neznámá a staršími postupně zapomínaná negativa se očividně kyvadlově 

vracejí. Zrovna selektivita paměti můţe dobře osvětlovat, proč se naše politická kultura, 

v níţ má bohuţel minimální roli klasická občanská společnost, od oněch dob dosud 

nijak pronikavě nezlepšila. Či ještě hůř.  

V předminulém století se během naprosto nezbytného odklonu od 

znárodněných poměrů zakrývalo volání po větší efektivitě ekonomiky masivní 

rozkrádání veřejných prostředků (na coţ zrovna kdosi udělal jedovatou naráţku            

o vytunelování chilské psací soupravy). Dnes, kdyţ uţ příliš není co privatizovat, 

následuje privatizace státu. Objevují se projekty pokud moţno povinného vyvádění 

peněz obyvatel do soukromých penzijních fondů, ale čelíme i závaţnějším pokusům. 

Politologové nezřídka zmiňují světový trend k zesoukromění bezpečnosti, leč my jsme 

tentokrát patrně předvoj.  

Silná soukromá bezpečnostní firma velikášského jména Agentura bílého lva 

totiţ investovala značné prostředky do toho, aby se zcela marginální, na jedinou 

praţskou čtvrť omezená strana Věci veřejné (VV) přeměnila v celorepublikovou entitu. 

K hraní úlohy formální hlavy partaje, paralelně k roli oblíbeného Karla Schwarzenberga, 

získala podnikatelská skupina někdejší úhlavní tvář „arbitráţní― televize Nova, Radka 

Johna. Ve snad ještě tragičtější verzi tím oţily „časy koţené a ţelezné―, neboť výběr 

druhdy investigativního novináře zabral z hlediska politického marketingu 

přinejmenším stejně silně, jako kdyţ před lety někdejší šéf první soukromé TV hladce 

unikal trestnímu stíhání vítězstvími v prvním kole senátního klání anebo eurovolbami. 

Pikantní je, ţe John měl v očích mnoha těţko kriticky pochopitelným způsobem 

garantovat boj proti v Česku stále rozšířenější korupci. A proti takzvaným dinosaurům. 

Těţko si nevšimnout, ţe dočasný pobyt mírové nálady ve vládní koalici 

neústrojně sestávající z ODS, TOP 09 a VV znamená jistojistě další skandály, moţná 
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zase skandály s odposlechy a s obálkově poskytovanými „půjčkami―. Kaţdopádně uţ 

víme, ţe ţijeme netoliko za krize stranického systému, nýbrţ za krize politiky. 

Základního způsobu správy občanské demokracie.  
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Sonderweg Výmarské republiky 

Cesty německé demokracie v době masové 

společnosti 

 

Vojtěch Gössl 

 

 V roce 1918 vyšlo v Německu dílo Oswalda Spenglera Zánik 

západu (Der Untergang des Abendlandes), které se stálo doslova 

dobovým hitem, a jeho význam překročil německé hranice. Z dnešního 

pohledu se mimořádně rozsáhlé dílo nemusí jevit natolik ohromující, 

avšak doba jeho vydání nemohla být vhodnější. Celý svět se 

vzpamatovával války, jejíž průběh, počty mrtvých a rozsah překonávaly 

dosavadní zkušenosti. Nejsilněji rezonovaly myšlenky v zemích, které 

válku prohrály, nicméně vzhledem k ohromným lidským a materiálním 

ztrátám upoutaly pozornost i jinde. 

 

 

 

 Spengler vytvořil koncepci morfologie dějin a skrze ní nazíral na dosavadní 

lidskou historii. Díky svým širokým znalostem zahrnul do svého zkoumání nejen 

evropské dějiny, ale i čínské, egyptské a babylonské dějiny, znalosti matematiky, 

hudby a architektury. Na základě toho srovnává epochy v lidské historii a dochází 

k několika závěrům. Poukazuje na skutečnost, různá období v různých kulturách 

jsou, i přes podobnosti, uzavřená. Každá civilizace prožívá své jaro, léto, podzim, 

kterým je fáze pouhého udržování, a také zánik – ten je nevyhnutelný. V průběhu 
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celé knihy dospívá k tomu, že naše doba Západu se neodvratně blíží k svému konci. 

Je to doba faustovská, doba osamělého člověka, doba historická, jejíž kořeny hledá 

v gotických katedrálách, barokní hudbě a matematice iracionálních čísel, avšak 

faustovský ideál byl opuštěn a naše západní civilizace spěje k zániku, jenž musíme 

přijmout. Tyto myšlenky padly v poválečném Německu na úrodnou půdu. Zemi 

vyčerpala válka, místo zaniklého císařství zaujala republika, která se zpočátku 

zmítala v existenciálních problémech. Pro mnoho Němců byla něčím nechtěným a 

nikdy se ní neztotožnili.   

 Zánik Západu se sice aktuálním problémům příliš nevěnuje, přesto je možné 

nalézt v tomto několikasetstránkovém díle pasáže, jež se tehdejšího období dotýkají. 

Názor autora na poválečnou dobu asi nejlépe vystihuje předmluva k druhému 

vydání, v níž píše o její ohavnosti. Pro naše téma jsou zajímavé pasáže z druhé části 

jeho práce, kde se věnuje státu a jeho uspořádání.  

 Německo si po 1. světové válce zvolilo místo monarchie republiku, která 

měla být ve svém založení demokratická. Spengler se proti takovému zřízení 

vymezil ještě před jejím vznikem, což je patrné v kritice parlamentarismu. V jádru 

se podle něj jedná o ne-monarchii, jež má však formu monarchie – slovy Spenglera 

je to jako barokní budova s nábytkem z 19. století. Toto tvrzení, ač na první pohled 

sporné, se při podrobnějším zkoumání ukazuje jako výstižné. Spengler poukazoval 

rovněž na další problém parlamentarismu spočívající v tom, že tato forma je 

nesmírně přitažlivá v počátečním období, jakmile však její étos postupně vyprchá, 

jsou parlamentní prostředky nahrazeny neparlamentními – korupcí, byrokratizací, 

stávkami a mimoparlamentními dohodami.
1
 Není lepšího příkladu než obraz 

současné politické scény.  

 Ani další skutečnosti nehovořily ve prospěch demokracie a republiky 

v Německu a nezůstaly bez povšimnutí. Hugo Preuss jeden z autorů ústavy 

                                                      
1 Spengler, Oswald, Zánik západu, Praha 2010, s. 619. 
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Výmarské republiky upozorňoval na německou nevyspělost, jelikož Německo 

nemělo s demokracií doposavad větší zkušenosti. Problémem se stalo jak skloubení 

demokracie a federálního uspořádání, tak role prezidenta a parlamentu. 

Východiskem se nakonec stal přímo volený prezident s rozsáhlými pravomocemi, 

jenž stál v protiváze k parlamentu. Ten se měl podle ideje tvůrců republiky stát 

místem, z něhož by vycházely nové silné osobnosti nové republiky. Rovněž zůstalo 

zachováno federativní dělení Německa, ač se objevily návrhy na jeho unifikaci. 

 Teoretickým úvahám o novém uspořádání se kromě Preuesse a mnoha 

dalších myslitelů věnoval rovněž Max Weber, který se již v roce 1917 zabýval 

problémem parlamentarismu ve své práci „Deutschlands Parlamentarismus in 

Vergangenheit und Zukunft“ (Německý parlamentarismus v minulosti přítomnosti) a 

v roce 1918 sérii článků „Die Statsform Deutschlands“ (Státní forma Německa). 

Weber dokonce s Preussem spolupracoval na přípravě některých článků ústavy a 

podporoval ho. Oba spojovala německá liberální tradice, která je z jejich díla patrná. 

 Jaká tedy byla pozice Maxe Webera a co se objevuje ve výše zmíněných 

pracích? Jednoznačně se dá říci, že Weber zastával silnou roli prezidenta, ten se měl 

stát klíčovou postavou nového Německa. Jeho role spočívala nejen v protiváze vůči 

parlamentu, nýbrž i vůči masám obyvatel. Prezident měl jmenovat soudce, civilní 

úředníky, důstojníky, ministry a vůči parlamentu mohl využít práva veta či ho 

rozpustit. Weber si uvědomoval, že příliš silný prezident s takřka diktátorskými 

pravomocemi vyvolává obavy, a proto v roce 1919 své názory zmírnil. Pokud se 

vrátíme ke Spenglerovi, je patrné, že právě zde se naplňovala myšlenka a kritika 

formy ne-monarchie s monarchistickými principy; v důsledku byl říšský prezident, 

navíc od roku 1925 zosobněný postavou Paula Hindenburga, podobný více 

monarchovi než například americkému prezidentovi. 

 Parlament měl podle Webera plnit několik důležitých rolí, kromě samotného 

zákonodárství mezi ně patřila kontrola byrokracie, neboť se obával amerického 

„spoils“ systému (praxe, kdy vítězná strana vymění větší část úřednictva a nahradí 
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ho svými příznivci); parlament by v jeho představách doplňoval prezidenta rovněž 

při jmenování úředníků. Konečně se měl parlament stát „líhní“ nových vůdců – 

možných budoucích prezidentů. 

 V otázce uspořádání Německa podporoval jednoznačně federativní 

uspořádání, mimo jiné se nebránil ani přijímání nových spolkových států, zároveň 

upozorňoval ve svých dílech na problematiku Pruska, které bylo příliš velké. Ve 

sporech při vzniku ústavy stál na straně federalistů. Jeho pozornosti neunikla ani 

druhá komora parlamentu zastupující jednotlivé spolkové země, jež měla hrát taktéž 

svou roli jako protiváha Reichstagu. 

 Přes ústavní uspořádání Německa a jeho demokratizaci se již v prvních 

letech objevily vážné problémy, jimž muselo čelit. Hned v roce 1919 zasáhlo 

Německo povstání spartakovců, následoval Kappův puč, Hitlerův pivní puč a dále je 

třeba zmínit separatismus v Bavorsku, kde vznikla tzv. republika rad. Důsledkem 

války byly reparace působící problémy v hospodářství, k čemuž se připojila okupace 

Porýní a následná hyperinflace. Kromě frustrace a hospodářských problémů a 

prohrané války, přišli Němci o armádu, jež zůstala značně okleštěná a která před tím 

tvořila důležitý sjednocující element.
2
  

 Není možné nezmínit, že toto vše se odehrávalo v nových podmínkách 

masové společnosti, která zásadně ovlivňovala demokracii nejen v Německu; 

tomuto fenoménu budeme podrobněji věnovat níže. 

 Těmto a mnohým dalším výzvám musela vláda a potažmo i demokracie 

v Německu čelit a vzhledem k nezkušenosti a doslova „mladické“ nezralosti 

republiky se objevovaly jak pochyby, tak i návrhy a řešení, jak toto změnit. K nim 

však nelze řadit monarchistické tendence, jelikož ty chtěly demokracii odstranit, 

důležité jsou návrhy, jež měly za cíl čelit problémům z „demokratické“ pozice.  

                                                      
2 Canneti, Elias, Masa a moc, Praha 2007, s. 250. 
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 Max Weber předložil model demokracie, jež reagoval na výše zmíněné 

problémy. Weberovy motivy spočívaly ve snaze o silný a ekonomicky prosperující 

stát, který by mohl hrát důležitou roli na mezinárodní scéně. Základ měl ležet             

v domácí politice. Weber byl jednoznačně pro demokracii a liberalismus, skrze které 

chtěl odstranit staré konzervativní až feudální struktury v Německu. Důležité pro něj 

bylo také právo, v němž zastával pozitivistickou pozici a stavěl se proti přirozenému 

právu. V důsledku by se však zákony podobaly více firemním předpisům. 

Vraťme se však k jeho pojetí demokracie. Weber odmítal přímou 

demokracii, jež se podle něj hodila pouze pro malé státy. Jeho pojetí bralo v potaz 

skutečnost, že politika je ovlivňována masami, a jednalo se tedy o nalezení konceptu 

demokracie v době mas.  

 Úkoly demokracie za těchto podmínek viděl v kontrole administrativy-

byrokracie. Parlament se měl stát onou „líhní“ vůdců, kteří by se ucházeli o přízeň 

mas. Takový vůdce měl na půdě parlamentu prokazovat své schopnosti, včetně 

demagogie, díky níž by získal přízeň masy. Role občana-voliče by se omezila pouze 

na výběr silného vůdce, vládnoucímu mase lidí, a více by na další politice 

neparticipoval. Demokracie se v takovém pojetí stává prostředkem pro leadery, kteří 

usilují o přízeň mas. Strany by v tomto systému hrály svou roli, jako podpora vůdce, 

ale v důsledku by záleželo především na něm. Silný vůdce by pak dokázal řešit 

problémy moderní doby, jelikož se mohl opřít o širokou podporu, získanou díky 

demagogii a svým schopnostem. Nutno podotknout, že Weber uvažoval o demagogii 

v jejím antickém pozitivním smyslu; v Řecku byl demagog doslova vůdcem lidu, 

z řeckého démos – lid a agógos - vůdce. Příkladem takového leadera mohl podle 

Webera být William Gladstone, britský politik, jemuž se podařilo vyhrát volby 

právě díky získání podpory mas.  

Tento Weberův koncept nazývaný buď jako plebiscitární demokracie, což 

odkazuje na důležitost volby lidu, anebo jako führer demokratie (doslova vůdcovská 
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demokracie), však znamená odklon od liberalismu, jelikož tomu jde především         

o svobodu jednotlivce. 

Weberova koncepce přináší nevyhnutelně některé problémy. Odhlédneme-li 

od negativní konotace slova führer, jelikož Weberovi úvahy spadají do doby před 

nástupem Adolfa Hitlera a on sám se jeho nástupu nedožil, zůstává zde několik 

otázek. Je třeba se ptát, zda by leader dokázal řešit problémy, jejichž řešení by masa 

vnímala negativně. Je patrné, že Weber směřoval k silnému vůdci, jímž měl být 

lidem volený prezident, takový model se však vystavuje nebezpečí přechodu 

k diktatuře. Dalším problémem se jeví demagogie, ač pozitivně míněná, neboť 

vzbuzuje otázku, jak dalece ji lze použít. Jeho teorii plebiscitární demokracie je však 

nutné vnímat v kontextu jeho principu etiky odpovědnosti, jenž by měl bránit 

sklouznutí k totalitě a diktatuře. Sám Weber se pro diktaturu nevyslovoval.  

Jiným velkým německým myslitelem zabývajícím se politikou, demokracií a 

řešením problémů Výmarské republiky byl Carl Schmitt. Hodnotit jeho dílo a osobu 

není snadné, nejen kvůli jeho příklonu k nacistické straně, a není k tomu zde ani 

prostor. Jeho politické myšlení však zůstává stále inspirativní a dotýká se 

probíraného období. 

Schmitt vydal v prvních letech Výmarské republiky několik důležitých děl, 

v nichž na rozdíl od Webera nepředkládal ucelený koncept, ale reagoval na aktuální 

problémy. Prvním z nich bylo Die Diktatur (Diktatura), kde Schmitt reagoval na 

problémy mladé republiky a zaobíral se diktaturou, jako možnou odpovědí. Hned 

zpočátku je třeba podotknout, že Schmittovi nešlo o zavedení diktatury v Německu 

ani se nestavěl proti Výmarské republice; její existenci považoval za oprávněnou. 

Šlo mu o řešení mimořádných situací – o stav ohrožení – kdy normální prostředky 

parlamentní demokracie selhávají anebo se zdá, že selhávají. Pokud Schmitt píše       

o diktatuře, odkazuje k římské tradici voleného diktátora a ne k diktatuře jakobínské 

typu; úkolem diktátora v tomto pojetí je bránit daný řád, o který Schmittovi šlo. 

V demokracii je diktaturou v důsledku cokoli, co ji nějakým způsobem omezuje, 
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avšak svobodně zvolený diktátor může být krajní formou demokracie. V souvislosti 

s tím se po praktické stránce věnuje článku 48 německé ústavy a srovnává ho 

s pruským právem pro stav ohrožení.  

V jiné rovině mu jde o princip suverenity, kdy právě suverén má právo 

rozhodnout o výjimečném stavu. Ve svém dalším zásadním díle Politische 

Theologie (Politická teologie) definuje suveréna právě tím, že rozhoduje                     

o výjimečném stavu. 

Vzhledem k relativně častým povstáním v Německu a masovým 

demonstracím se zdálo, že politika v době masové společnosti tíhne více k revoluci. 

Schmitt viděl v zásadě tři možnosti, jak čelit radikalismu masy. První možností byla 

kontrarevoluce, tu však on sám odmítal jako kontraproduktivní. Druhá možnost 

nabízela stabilizovat společnost skrze katolicismus. Schmitt jako katolík totiž 

vkládal po jistou dobu naděje do církve a věřil v její schopnost čelit novodobým 

problémům návratem k tradici a díky jejímu nadnárodnímu dosahu. Později však 

sám tuto pozici opustil, na což měla vliv rovněž jeho osobní zkušenost s církví, která 

ho odmítla rozvést; nicméně katolíkem zůstal. Třetí možností je zapojení masy do 

demokracie. V tom spatřoval řešení nejen proti vzrůstajícímu radikalismu, rovněž 

však pro řešení výjimečných situací. 

Schmitt se rovněž zabýval parlamentarismem a uvažoval nad jeho rolí v době 

masové společnosti. Tomuto tématu se věnoval ve své práci Die 

geistesgeschichtliche Lage des heutige Parlamentarismus (Duchovně-historická 

situace dnešního parlamentarismu). Jednou ze základních otázek této knihy je 

rozdílnost demokracie a liberalismu, který měl v Německu tradici, a například 

Weber, Preuss či Meinecke z něj čerpali. Schmitt poukazuje na zásadní rozpory 

v tomto vztahu, jelikož klasický liberalismus 19. století v době velkých stran je 

nemožný. Podobně se vůči liberalismu vymezoval i ve svém známém díle  Der 

Begriff des Politischen (Pojem politična), v němž se ptá, jak souvisí liberální 

individualismus s politikou, a dodává, že liberalismus se omezil především na 
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ekonomickou sféru a nakonec se spojil s zcela neliberálním nacionalismem. 

Problematické je spojení liberalismu s demokracií, neboť ten hájí především 

svobody jednotlivce, zatímco v demokracii jde v krajním důsledku o „diktát“ 

většiny.  

Další důležitou otázkou pro Schmitta je, jak zapojit masu do demokracie, tak 

aby se předešlo její radikalizaci. Řešením by mohl být mýtus, který podle něj měl 

hrát ve 20. století důležitou roli a mohl přitáhnout masu k státu a demokracii. 

Zásadní otázka zůstává, co má být tímto mýtem. Schmitt nebyl sám, kdo se mýtu 

věnoval, a jeho myšlení se opíralo o názory George Sorrela zabývajícího se 

sociálním mýtem. Mýtus mohl být buď národní, nebo sociální – tak například 

proletariát nebyl pro Schmitta třídou, ale politickým mýtem. Jako příklad uvádí 

italský fašismus, který využil právě národního mýtu. Schmitt po jistou dobu 

k fašismu inklinoval, avšak nestal se jeho nekritický příznivcem, protože mu vadilo 

jeho násilí a tendence k přehnanému nacionalismu. Na otázku, jaký mýtus měl 

sjednotit masy, Schmitt přímo neopověděl, pouze varoval před tím, aby mýtů nebylo 

příliš. 

Na předchozích stránkách jsme se nemohli setkat na více místech 

s problematikou masové společnosti – psal o ní jak Weber, tak Schmitt – která 

ovlivnila politiku nejen v Německu. Vzhledem k tomu, že se jedná o závažný 

fenomén, považuji za účelné popsat některé z jeho rysů. 

Počátky masové společnosti lze pravděpodobně hledat v době Francouzské 

revoluce a její vznik byl provázán s rozpadem tradiční společnosti, industrializací a 

postupným zapojováním širších vrstev obyvatelstva do politiky v 19. století.  

 V 19. století sice existovaly republiky nebo konstituční monarchie, v nichž 

probíhaly volby a strany soupeřily o hlasy voličů, ale právo volit měla pouze část 

obyvatel – volební právo se vázalo na majetek – a rovněž strany představovaly elitní 

společnost. Později, jak vznikaly strany založené na široké členské základně, 

rozšiřovalo se volební právo a vznikaly zájmové skupiny prosazující své nároky, 
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docházelo k proměně politiky, která se octla pod tlakem širokých vrstev, jejichž 

zájem na politice byl však omezený.  

 Na problémy masové společnosti upozorňovala celá řada myslitelů, již    

v 19. století Stendhal, Donoso Cortes, Kierkegaard, Nietzsche, ve 20. století 

například Karl Kraus, Ellias Canneti nebo Karl Jaspers. Právě on upozorňoval na to, 

jak masa ovlivňuje jednotlivce a jeho bytí ve světě a jeho úvahy jsou platné jak 

v kontextu doby (jeho dílo Duchovní situace doby vyšla v roce 1931), tak mají 

nadčasový charakter.  

Existence člověka se v době mas uvolňuje ze svých základů, je bez 

kontinuity bez vědomí historických souvislostí. Bytí je zasazeno do masy lidí, kde 

zastává pouhou funkcí. Pobyt člověka vlastně směřuje jen k zajištění jeho 

základních potřeb a potřeb masy. Sama masa je tvořena anonymními lidmi – těmi 

druhými – a rovněž neexistuje pouze jedna masa. Jednotlivec se v důsledku stará 

pouze o své bytí v kontextu masy. 

 Masa má podle Jasperse vliv rovněž na politiku. Pro nás je zajímavá 

souvislost s Weberovou koncepcí plebiscitárního vůdce, jelikož Jaspers upozorňuje 

na skutečnost, že vůdce podléhá výběru mas a místo velkých osobností si masa volí 

pouze zdatné. Ani jeho možnosti nejsou velké, jak píše Jaspers: „Je v podstatě tak 

bezmocný jako každý jednotlivec, vykonavatel toho, co musí nacházet ozvěnu 

v průměrnosti masové vůle.“
3
 

 Zdá se, že pokud uvažujeme o problémech Německa a jejich politickém 

řešení, je to nakonec právě fenomén masové společnosti, který stál za problémy 

mladé republiky buď přímo, anebo je zvětšoval. Pokud se vrátíme na počátek ke 

Spenglerovi, jím ohlašovaný konec se nekonal, ani s nástupem Hitlera; 

parlamentarismus a demokracie se po 2. světové válce ukázaly pro Německo 

nejlepší cestou. Spengler totiž klade příliš důraz na minulost a zapomíná na 

                                                      
3 Jaspers, Karl, Duchovní situace doby, Praha 2008, s. 64. 



ÚSKALÍ DEMOKRACIE/PŘÍTOMNOST JARO 2011 

45 Strana 

 

současnost, přesně tak jak psal Nietzsche ve své brilantní kritice historismu. 

Nicméně jeho poukazy o „prázdnosti“ formy parlamentarismu a potažmo 

demokracie je třeba i v dnešním kontextu brát vážně. 

 Max Weber a Carl Schmitt uvažovali rovněž v kontextu masové společnosti 

a jejich myšlení tento fenomén reflektují. O problematice Weberovy ideje führer 

demokratie jsem se zmínil již výše, její problematičnost spočívá také v tom, že masu 

a přeneseně jednotlivce angažovala do politiky pouze při výběru vůdce a o její osud 

mimo to se nestarala. Možná že v tom zůstávalo něco z tradičního liberalismu        

19. století a jeho principu laissez-faire. Schmittova koncepce potřeby mýtu se zdá     

o mnoho hlubší, ač nenabízí jednoznačné řešení, nicméně více reflektuje iracionalitu 

oné doby. Na druhou stranu jeho idea diktátora se jeví jako nepříliš šťastná, jak 

ukázal příklad Hitlera. 

 Jestliže vezmeme v úvahu nástup Hitlera a možnosti jak mu zabránit, měla 

Výmarská republika dostatek prostředků, jak tak učinit, včetně pravomocí 

prezidenta. To, že k jeho nástupu došlo, bylo nakonec především díky vůli větší části 

Němců a pasivitě těch zbývajících a ne demokratickým zřízením Výmarské 

republiky. Za vůlí volit NSDAP a pasivitou ostatních stál spíše pocit frustrace a 

vyprázdnění bytí v době masové společnosti než slabost či nevhodnost demokracie.   
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Max Weber 
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Revoluce zespoda: arabské revolty vs. konec 

komunismu 

 

Vanda Thorne 

 

Masové a mírové protesty na náměstí Tahrir v Káhiře měly za cíl 

svržení třicetileté vlády Hosního Mubaraka. Vytvořily atmosféru a 

emoce srovnatelné pouze s eufórií, která následovala pád Berlínské zdi 

a následný exodus dříve rozdělené Evropy. Zatímco obě vlny revolucí 

nabízejí několik podobností, lze pozorovat i zásadní rozdíly mezi vlnou 

revolucí ve střední a východní Evropě a v severní Africe. 

 

 

Přímá vláda mas 

Obě revoluce lze charakterizovat jako bezprecedentní participaci občanské 

společnosti na veřejném ţivotě. Masy v arabských i protikomunistických revoltách 

povstaly náhle, revolty měly nenásilný průběh a prostřednictvím veřejných protestů 

manifestovaly slabosti reţimů. To můţe potenciálně vyústit v další protesty a rozšíření 

politické a společenské participace a na určitou časovou dobu vyústit v dosaţení 

demokracie skrze společenskou komunikaci. Na pomíjivý okamţik jsme svědky ideální 

společnosti, kdy se veřejná sféra obrací do otevřeného prostoru, kde veřejná diskuse 

společenských skupin přímo ovlivňuje rozhodování na nejvyšší vládní úrovni. 

Toto unikátní prostředí se vytratí ve chvíli, kdy budou nastoleny tradiční 

podoby demokracie a společenské masy zvolí své politické reprezentanty a dobrovolně 

omezí svou politickou účast na vládě ve svých zemích. Nicméně doposud neomezené 

zapojení mas do přestavby systému zespoda je extrémně sjednocujícím společenským 

fenoménem, který charakterizuje arabské i protikomunistické revoluce. 
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Systémové rozdíly 

Nicméně obě vlny revolucí se výrazně odlišují. Arabské revoluce se šířily 

prostřednictvím zcela nových komunikačních prostředků, kdy se davy demonstrujících 

organizovaly prostřednictvím Facebooku a Twitteru. Rovněţ jsou úzce provázány 

s islámem a usilují o podobu demokracie, která můţe být těţko stravitelná pro Západ. 

Na rozdíl od střední a východní Evropy se nejedná o návrat k demokratickému 

uspořádání. Nakonec role stále mocných diktátorů, zvláště M. Kaddáfího, se stane 

rozhodujícím faktorem pro průběh těchto revolucí.  

Kdyţ se šířila vlna povětšinou mírových revolucí střední a východní Evropou 

roku 1989, rychlost a rozsah transformačních procesu se staly klíčovými aspekty. 

V průběhu několika dní v případě Československa, týdnů v Bulharsku a měsíců ve 

východním Německu se původně nezpochybnitelné vlády vzdaly svých pozic a uvolnily 

cestu k moci dřívějším disidentům a nově vůdcům opozičních hnutí. Dříve apatické 

masy se začaly spontánně shromaţďovat na nepovolených místech a poţadovat 

demokratické reformy. Aktivní účast mas v politických protestech byla 

nepředstavitelnou změnou. 

 

Arabský stranický pluralismus 

 

Současné arabské revoluce jsou rovněţ charakteristické neuvěřitelným obratem 

a dramatickými změnami iniciovanými zespoda. V průběhu dvou měsíců došlo 

k transformaci stranického systému v Tunisku, kde se původní počet stran rozšířil 

z monopartistického na pluralitní stranický systém o třiceti stranách. 

V Egyptě prezident H. Mubarak byl donucen rezignovat po sérii masivních 

protestů organizovaných především mladými lidmi prostřednictvím moderních 

technologií a sociálních sítí. To je samo o sobě fascinující, kdyţ se nový a potenciálně 

nekontrolovatelný společenský prostor globálního charakteru stává prostředkem pro 

nejméně privilegované a bezmocné, kteří jej vyuţívají pro politické a ideologické účely. 
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To je klíčovým rozdílem mezi dnešními revolucemi a revolucemi v roce 1989. Nejedná 

se pouze o technologickou proměnu. Obsahuje v sobě odlišný způsob masové 

komunikace s prostřednictvím pokročilých technologií. Naproti tomu revoluce v roce 

1989 pracovaly především s disidentskými komunitami a zárodečnými občanskými 

aktivitami, které se formovaly především okolo politických a filosofických cílů, které se 

později protnuly se širšími společenskými cíli a vyústily v ryze politické revoluce. 

Pokud by masy v komunistických státech měly v roce 1989 přístup ke stejným 

technologiím jako arabští revolucionáři, pravděpodobně by je vyuţily stejným 

způsobem a revoluce by výrazněji akcelerovaly. 

Typ demokracie, který poţadují masy v severní Africe, však není stejný, jako 

poţadovaly masy v komunistické Evropě, kde měli lidé v 80. letech mnoho společného. 

Sdíleli podobný ţivotní styl a problémy. Ţili ve vynuceně homogenizovaných 

společnostech, kde dřívější etnická, společenská a kulturní diverzita byla potlačena. 

S výjimkou Polska, kde si katolická církev udrţela silnou pozici, většina 

komunistických vlád dřívějšího východního bloku perzekuovala věřící a transformovala 

náboţenské instituce do organizací kontrolovaných státem. Centrálně řízené ekonomiky 

kolabovaly v důsledku snah jednotlivých vlád uspokojit frustrované obyvatelstvo 

širokou paletou sociálních jistot, garantovaným zaměstnáním a dodávkami spotřebního 

zboţí. Nicméně hlavním poţadavkem protikomunistických protestů byly demokratické 

reformy, dodrţování lidských práv a obnovení trţních ekonomik. 

Naproti tomu severoafrické národy jsou kulturně, společensky a etnicky 

diverzifikované. Některé z nich nikdy neprošly zkušeností demokratické vlády. 

Kmenové vztahy stále hrají významnou roli spolu s islámem, který zůstává klíčovou 

autoritou ve společnosti a často nahrazuje vliv nejvyšších státních institucí. 

Zatímco nově vznikající demokracie ve střední a východní Evropě reinstalovaly 

náboţenské instituce coby přirozenou součást společnosti, zároveň však prosadily 

princip oddělení státu a církve. To však není případ muslimských společností v severní 

Africe. Jak mnozí predikují, islám bude hrát rozhodující roli v současné vlně nepokojů i 

v následném vývoji společností. 
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Západ bude muset akceptovat specifické postavené občanské společnosti 

v arabských demokraciích, kde bude hrát výraznou roli náboţenství a specifickou 

podobu arabské demokraice. Tento vývoj bude výrazně odlišný od vývoje 

v postkomunistických zemích. Islámské demokracie se budou muset vypřádat s otázkou 

ţenských práv, politického pluralismu. Nakonec rozšíření arabských revolt ze 

studentského prostředí frustrovaných nezaměstnaných mladíků do celé společnosti, jak 

se tomu stalo v Evropě, klíčové bude udrţení mementa revolucí. Klíčové bude, aby 

protestující nadále reprezentovali široké spektrum společnosti. To je obzvláště 

problematické v Libyi, kde se situace můţe redukovat na boj mezi povstaleckými a 

vládními jednotkami. Na jedné straně tisíce lidí skandují s Kaddáfího portréty na 

centrálních náměstích a fanaticky mu vyjadřují podporu. Na straně druhé většina 

Libyjců se ze strachu obává přidat na jednu z bojujících stran, jsou rozlícení, ale velmi 

opatrní. Neustále si stěţují na reţim, ale v soukromí. Nedávné masakry civilistů 

provedené provládními jednotkami měly především zastrašit případné odpůrce reţimu. 

Stejně jako Stalin zdůrazňuje plukovník Kaddáfí, ţe ho masy milují a jsou připraveny za 

něj zemřít. To přesně odpovídá komunistické propagandě, která zdůrazňuje naprostou 

jednotu. Bez svého vůdce by se masy v reţimním vidění světa staly 

nekontrolovatelnými – stejně jako necivilizované hordy rebelů, které jsou napojené na 

Západ a plánují zruinovat Libyi. Podstatou Kaddáfího rétoriky je, ţe usiluje o udrţení 

veřejného pořádku a ochrany obyvatelstva. Nicméně více a více obyvatel se přidává 

k násilným protestům proti představitelům reţimu. Původně se Kaddáfí pokusil 

obnovit narušený pořádek najatými ţoldnéři k zabíjení obyvatelstva. Nicméně zaskočen 

rozsahem protestů sáhl k silovějšímu řešení, kdyţ nasadil proti protestujícím regulérní 

armádu. V Libyi jsou masy nadále atomizovány a izolovány, coţ je podstatou totalitních 

reţimů. Nicméně jejich situace není beznadějná, jak ukazuje nedávný vývoj v části 

země. 
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Hegel, Mourey, Mauclair, Meier-Graefe 

Odvrácená tvář moderního umění 

 

Karolina Fabelová 

 

Pokusy umělců získat autonomii můžeme sledovat až do období 

romantismu počátku 19. století. Georg Wilhelm Friedrich Hegel ve 

svých Vorlesungen über Ästhetik (Přednáškách o estetice) proklamoval 

„konec umění“, což v době, kdy žili a tvořili takoví umělci jako Eugène 

Delacroix, vyvolalo zákonitý odpor. Mnoho kritických bodů, které 

Hegel zformuloval, rozvinuli v průběhu 19. století němečtí filozofové a 

kritikové Theodor Vischer a Anton Springer. Problémy, na něž 

upozorňovali, se plně projevily na přelomu století spolu s nástupem 

avantgardy v Paříži, a staly se tak předmětem zájmu tehdejších 

konzervativních uměleckých kritiků a historiků. V různých obdobách 

se k nim teoretikové umění vracejí dodnes.  

 

 

Francouzi Gabriel Mourey4 a Camille Mauclair5 i Němec Julius Maier-Graefe6 se 

aţ do roku 1905 významně podíleli na kritice umění. Přesto jsou dnes téměř 

                                                      
4 Gabriel Mourey (1865–1943) na přelomu století vybudoval kulturní most mezi Anglií a Francií, 

podporoval především symbolisty. Publikoval řadu knih o anglickém umění, mimo jiné o Gabrielu 
Rosettim, prerafaelitech a o anglickém malířství 17. století. V roce 1899 začal vydávat francouzskou verzi 
slavného anglického uměleckého časopisu Studio. Ve své knize Propos sur les beautés du temps présent (Řeč      
o krásách současnosti) se s hořkou ironií posmívá novému uměleckému vývoji. 
5 Ve svém mládí byl Camille Mauclair (1872–1945) povaţován za jednoho z nejlepších spisovatelů a 

kritiků. Zabýval se nejen uměním, ale i divadlem, hudbou, sociologií, etikou a politikou. Jeho texty           
o Stéphanovi Mallarmé a Augustovi Rodinovi jsou dodnes povaţovány za klíčové. Patří k prvním 
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zapomenuti. Důvodem je skutečnost, ţe se nepostavili na stranu moderního umění, ale 

proti němu. Přestoţe měli různý vkus i oblíbence, všichni tři milovali impresionismus. 

Po jeho vyvrcholení očekávali epochu uměleckého rozkvětu, která ovšem podle nich 

nenastala. „Člověk nemusel mít velkou dávku optimismu k tomu, aby po takové 

přítomnosti neuvaţoval o růţové budoucnosti […]. A myslím, ţe ani ten nejponuřejší 

pesimista by se neodváţil pomyslet na to, jak rychle se setmí,― napsal v roce 1913 

Meier-Graefe. 

Jejich kritický postoj k modernímu umění přivedl Moureye, Mauclaira a Meiera-

Graefeho do izolace7. Na počátku 20. století zamýšlel Mauclair vyprovokovat ve Francii 

otevřenou diskusi o nastoupené cestě moderního umění. Ovšem tehdy na ni bylo ještě 

příliš brzy. Uskutečnila se teprve v roce 1991, kdy časopis Esprit uveřejnil řadu 

kritických článků. Jejich autoři zdůrazňovali různé aspekty krize, všichni se ale shodli na 

třech základních bodech: Pro toto „n’importe quoi― (směsici) neexistují ţádná estetická 

kritéria. Současné umění je čistým produktem trhu a je odříznuto od publika, které je 

nechápe.  

Na takto otevřenou debatu navazuje i následující text, jehoţ záměrem je 

nabídnout kritický pohled na mnohdy idealizované moderní umění. Často pracuji            

                                                                                                                                                     
historikům impresionismu. Odpor vůči moderně vyjádřil mimo jiné ve své knize La Farce de l’art vivant 
(Fraška současného umění).  
6 Němec Julius Meier-Graefe (1867–1935) byl z tohoto tria nejmodernější. V Německu prosazoval nejen 

impresionisty, ale i Edvarda Muncha, Paula Cézanna a Vincenta van Gogha, o kterých napsal významné 
monografie. Je autorem Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst (Vývojové dějiny moderního umění), kde 
poprvé vyjádřil dodnes uznávanou myšlenku genealogie moderního umění od renesance aţ po 
impresionismus. Svůj skeptický postoj vůči vývoji umění ve 20. století jasně projevil ve své knize Wohin 
treiben wir? (Kam směřujeme?). 
7 Mourey se ze světa současného umění zcela stáhl, zatímco Mauclair proti němu vystupoval aţ do konce 

ţivota. Nicméně jeho boj ho dovedl k nacionalismu, šovinismu a antisemitismu, které se zřetelně 
projevily v roce 1944 v jeho poslední knize La crise de l’art moderne (Krize moderního umění). Ta zatemnila 
celé jeho dílo a výrazně přispěla k tomu, ţe se o něm dodnes mlčí. Ve 20. století se Meier-Graefe i nadále 
raději zabýval Paulem Cézannem, Vincentem van Goghem a Pierrem Augustem Renoirem neţ 
současnými umělci. V Německu mu nebylo odpuštěno, ţe byl Ţid a ţe v umění potíral nacionalismus. 
Přestoţe pro Německo objevil umění Caspara Davida Friedricha, i Emil Nolde jej nazýval „nepřítelem 
německého umění―. V roce 1937 nacisté na výstavě Entartete Kunst (Zvrhlé umění) vystavili jeho 
velkoformátovou fotografii, coţ můţe být nahlíţeno jako paradox v souvislosti s jeho kritickým 
odklonem od expresionismu a kubismu. 
 



ÚSKALÍ DEMOKRACIE/PŘÍTOMNOST JARO 2011 

54 Strana 

 

s citáty, protoţe chci doloţit, ţe existují určité paralely mezi dnešní kritikou a 

konzervativní kritikou před sto lety. Myšlenky Gabriela Moureye, Camilla Mauclaira a 

Julia Maier-Graefeho konfrontuji s myšlenkami současných francouzských a 

německých kritiků: Jeana Claira, Yvese Michauda, Christiana Demanda, Piroschky 

Dossi, Hanno Rauterberga, Christiana Saehrendta, Steena T. Kittla, Wolfganga Ullricha 

a Rogera M. Buergela. Abych text přiblíţila českému čtenáři, uvádím v něm řadu 

příkladů z českého umění. Mým cílem není posuzovat moderní a současné umění, ale 

spíše poukázat na určité mechanismy a tendence, které se za poslední více neţ století 

rozvinuly a které zůstávají na okraji zájmu české umělecké kritiky. 

 

Proč avantgarda upustila od řemesla a zobrazování reality – tři důvody  

 

Na začátku 20. století byli výtvarní kritikové šokováni redukcí námětů a úpadkem 

uměleckých řemeslných schopností. Pro kritiky typu Moureye bylo těţké pochopit, 

proč umělci právě proto, ţe „nabourávají veškerou tradici, uţ ani nekreslí, ani nemalují, 

ani nemodelují, jsou najednou povaţováni za génie. Sabotují,  takţe jsou. […] Pohrdání 

formou se stalo patentem na talent a šancí na úspěch―. 

Tento stav souvisel se dvěma dávnými handicapy, s nimiţ se umělci po staletí 

snaţili vyrovnávat. První handicap nazývá Hanno Rauterberg „platónským 

komplexem―. Uţ v antickém Řecku označil Platón umělce za pouhé napodobovatele 

přírody, která sama o sobě je také jen pouhou nápodobou idejí. Na přelomu 19. a 20. 

století se umělci emancipovali nejen od náboţenských a mytologických obsahů i od 

nároků politického nacionalismu, ale díky rychle se šířící fotografii také od přímé 

reprodukce reality. Fotografie zachycovala realitu mnohem dokonaleji, neţ mohli 

dokázat umělci, kteří tak ztratili jeden ze smyslů své existence. Získali však novou 

svobodu zobrazovat neviditelné světy, jimiţ se zabývaly i nově se rozvíjející vědy.  

Pokusili se zachycovat to, co se v platónském smyslu skrývá pod viditelným povrchem. 

Ale podařilo se jim to skutečně? Nevedly takové pokusy k pouhé nové dekorativnosti?  
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Meier-Graefe v moderním umění postrádal právě ideje. Dle jeho názoru 

moderní malíři, které nazýval „Tapetenmaler―, tedy „malíři tapet―, nejen ţe nenaplnili 

své ambice, ale dosáhli pravého opaku: „Zapomínají na všechno, co neleţí na povrchu, 

ale pod ním a co je konec konců pro povrch zrovna tak důleţité jako hloubka pod 

vodní hladinou. Jsou to plošní umělci v kaţdém smyslu, povrchní lidé.― A Jean Clair 

dodává: „Od toho dne, kdy se svazek chřestu v očích Maneta stal důleţitějším neţ např. 

Brutus v očích Davida, nastal proces úpadku.― Směr, jenţ nastoupil Manet a pak 

sledovali Cézanne a kubisté, vyvrcholil v abstraktním umění, které se předmětu zbavilo 

úplně. Mauclair měl za to, ţe malířství, které „prohlašuje, ţe náměty jsou nepotřebné, 

omezuje se na kompozici a jednoduché propojování barevných ploch, tak zaměňuje 

evropský obraz za orientální koberec―.  

Druhým handicapem umělců byla skutečnost, ţe pracovali s hmotou, coţ jim 

znemoţňovalo – na rozdíl od hudebníků či spisovatelů – odlišit se od pouhých 

řemeslníků, za něţ byli po staletí povaţováni. Na přelomu 19. a 20. století umělci 

povýšili tvůrčí proces nad konečný výsledek, čímţ se chtěli jasně vymezit vůči 

řemeslníkům. Avantgarda se začala zajímat o černošské masky, kresby dětí a duševně 

chorých, upřednostňovala primitivismus nad civilizací a spontaneitu nad dokonalostí 

provedení. Tento přístup vedl k relativizaci pricipů evropské kultury a tradice a ke 

zničení toho, co Francouzi nazývají „métier― neboli řemeslem. Neo-expresionisté       

60. let 20. století nedokáţou malovat jako jejich předchůdci, u nichţ se inspirují, 

protoţe je to neměl kdo naučit. Na tento problém upozornil Mauclair v roce 1929: 

„Dvě nebo tři generace následovaly po sobě ve jménu špatné práce a šílenství 

sofistikovaných teorií. […] Ovšem pokud budeme chtít opět obnovit vědění a vkus a 

nenajdeme k tomu vychovatele, je to nenapravitelné.―  

Třetím důvodem úpadku umělecké formy byla touha avantgardy vymezit se vůči 

akademismu, který se dočkal diskreditace na trhu i u kritiky. Typickým znakem 

akademismu bylo dokonalé provedení. To však nejen ţe přestalo být povaţováno za 

důkaz kvality, ale dokonce se stalo přítěţí klasifikovanou jako prázdná líbivá virtuozita. 

Umělci, kteří se léta učili kreslit a malovat, se záměrně uchýlili k ledabylosti, protoţe by 
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jinak byli označeni za akademiky, coţ by jim ztíţilo cestu k  uměleckému i trţnímu  

úspěchu. Nejlepším způsobem, jak na sebe upoutat pozornost, bylo šokovat kritiku a 

publikum nejen novým námětem, ale i jeho hrubým zpracováním, které kontrastovalo 

s hladkou dokonalostí akademismu. Wolfgang Ullrich je přesvědčen o tom, ţe i dnes 

„kdo pracuje ve jménu umění, musí projevovat méně pečlivosti či jemného technického 

provedení neţ nějaký řemeslník. Dojem, ţe něco je nahodilé, lapidární, nebo dokonce 

nedbalé, odpovídá o to více představě, ţe umění by se nemělo vnucovat―. 

Kunsthistoricky řečeno, Semperovo „Kunstkönnen― (umělecká schopnost) bylo 

v roce 1901 nahrazeno Rieglovým „Kunstwollen― (uměleckým chtěním). Avantgardní 

umělci počátku století byli vedeni mnohými utopiemi zaloţenými na představě, ţe jejich 

umění můţe změnit svět. O tuto iluzi je připravila první světová válka. To, co z ní 

zbylo, smetla druhá světová a studená válka. Umělec přestal být na přelomu 19. a 20. 

století řemeslníkem, aby se stal revolucionářem a v poslední době manaţerem.  

 

Pravda, krása, reklama 

 

Pojem „moderní― vyjadřuje zlom v tradici týkající se všech oblastí individuálního, 

společenského a politického ţivota. V dnešním slova smyslu byl poprvé pouţit roku 

1863 Charlesem Baudelairem v jeho článku Le Peintre de la vie moderne (Malíř moderního 

ţivota). Krása, která byla po staletí hlavním kritériem kvality, jiţ není chápána jako 

absolutní hodnota, tak jak tomu bylo v antice a renesanci, nýbrţ se mění v závislosti na 

momentáním kontextu. Aby ji umělec mohl vyjádřit, musí ji objevit v kaţdodennosti, 

vyjádřit v nových formách a obsazích, které se s tradicí rozcházejí. Umělec jiţ nemá 

zájem o klasickou krásu, ale o ţivot, ke kterému patří nejen krása, ale zrovna tak 

ošklivost. Proto impresionisté upřednostňovali – namísto náboţenských, mytologických 

a historických námětů – scény ze všedního, především industriálního ţivota, které byly 

tradičně povaţovány za ošklivé.  

 Impresionisté v dějinách umění zaujímají zcela mimořádné místo, protoţe byli 

prvním uměleckým hnutím, které zasáhl nově se rozvíjející trh, a současně dodnes 
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představují poslední hnutí, jeţ oslovuje širokou veřejnost. Impresionistické malby bývají 

nahlíţeny jako krásné a moderní. Proto jejich reprodukce tak často nacházíme               

v hotelích a pensionech. Yves Michaud se ve své knize La crise de l’art contemporain (Krize 

současného umění) zmiňuje o tom, jak se amatéři ve Francii vyjadřují pouze                  

v tradičních formách. Milují impresionisty a nenávidí Picassa.  

 Na přelomu 19. a 20. století byla diskuse o kráse a ošklivosti vysoce aktuální. 

Otec moderního malířství Paul Cézanne, jenţ byl svými vrstevníky často nahlíţen jako 

upřímný, ale neohrabaný umělec, se stal prubířským kamenem pro tehdejší kritiky. 

„Upřímným― je míněna „jeho snaha pravdivě znázorňovat svět―. „Neohrabaný― 

znamená „neschopný malovat krásné obrazy― ve smyslu tradice iluzivního malířství – 

obrazu jako otevřeného okna. Tato tradice byla zavedena v umění v renesanci a 

pokračovala přes akademismus 19. století aţ po impresionismus. Cézanne byl jedním      

z prvních, kdo kvůli pravdivému uměleckému vyjádření zavrhl iluzivní malířství. Vnesl 

do umění nejen nová témata a techniky, ale i deformaci, a tím radikálně narušil 

dosavadní vnímání krásy. Konzervativní kritikové hodnotili jeho obrazy jako ošklivé, 

moderní kritikové v nich objevovali mimořádnou „novou krásu― – pojem, který se od 

těch dob pokoušejí zavést u publika. V českém prostředí to byl Petr Nedoma, kdo         

v roce 2009 o díle Damiena Hirsta napsal: „Hirstova šokující podívaná proměnila to, co 

bývalo povaţované za grosteskní nebo zatracované jako projev ‚špatného vkusu‛, v cosi 

sublimního – v nový druh krásy.― Diskuse o „nové kráse― se rozvinula během           

20. století a pokračuje i ve století 21. na rozdíl od diskuse o ošklivosti, která téměř 

zmizela.  

Christian Demand dochází k závěru, ţe „pravda a krása, které ještě v klasicismu 

mohly být chápány jako dvě odvrácené strany téţe mince, […] se […] ocitly na dvou 

opačných pólech―. Velmi přesvědčivě dokládá, jak se krásný vzhled stal výrazem lţi. 

Pak je také logické, ţe od dob moderny se to, co bylo tradičně povaţováno za ošklivé, 

stalo výrazem pravdy. Na základě této logiky povstala nová kritéria pro umění, jako jsou 

„autenticita― a „pravda―. Ty jsou vyjádřeny „novou krásou―, v níţ je tradiční ošklivost 

povýšena na krásu. Dle Claira to „vypadá, jako by dnes estetika hnusu nahradila estetiku 
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vkusu―. Ve skutečnosti se pojmy „vkus― i „krása― vypráznily. S nástupem „nové krásy― 

jsou krása a ošklivost vlastně zaměnitelné.  

Zatímco klasickou krásu určovala pevná kritéria: kompozice, perspektiva, 

proporce atd., „nová krása― zůstává nespecifikována. Od dob, kdy klasická krása ztratila 

svou prestiţ, byla estetická kvalita při hodnocení uměleckého díla odsunuta do pozadí. 

Na místo estetické hodnoty nastoupila hodnota ekonomická. Mauclair se ptá, proč by 

měl hledat novou krásu naší doby v malířství, které je výplodem obchodníků s uměním. 

Michaud dochází k obdobné otázce: Co se stane, kdyţ přiznáme, ţe „to, co uţ nemá 

ţádnou ekonomickou hodnotu, nemá ani ţádnou hodnotu estetickou―.  

Výstava v praţském Rudolfinu Decadence Now! Za hranicí krajnosti v roce 2010 

představila díla, která se na rozdíl od dekadence přelomu 19. a 20. století projevují 

odosobněně – v sexu bez erotiky a v násilí a smrti bez citu. Výstava doloţila, jak 

principy kristalicky chladné reklamy a kýče zasáhly do umění. Často rozšířená představa, 

ţe zatímco umění přináší pravdu, reklama a kýč poskytují leţ, je falešná. Svět reklamy 

má se světem umění  mnohem více společného, neţ se přiznává. Spojuje je nejen trh, i 

kdyţ zaloţený na rozdílných mechanismech, ale i podobná estetika. „Nová krása― můţe 

být prostředkem vyjádření jak v umění, tak i v reklamě. Vynikajícím příkladem „nové 

krásy― v reklamě by mohly být známé billeboardy Oliviera Toscaniho pro firmu 

Beneton nebo pro módní dům Nolita. Toscani zachytil např. zkrvavené šaty vojáka 

padlého během války v Jugoslávii či nahou vychrtlou ţenu trpící anorexií, jeţ sedí         

v pozici modelky. Přišel s reklamou, která se zabývá velkými světovými problémy a 

současně prodává oblečení firmy Beneton. Jeho reklama nutí k přemýšlení a jeho umění 

slouţí komerci, která je financuje. V roce 2000 britská výtvarnice Tracey Eminová 

pózovala nahá v reklamě na pivo Becks. Stala se pro zákazníky podobným lákadlem, 

jako herci, modelky či fotbalové hvězdy. Reklamy uvedly Eminovou do souvislosti          

s komerčním zboţím a zároveň jí umoţnily se dostat ještě více do povědomí veřejnosti, 

a tím i posílit její vlastní značku coby umělkyně. Hranici mezi sponsoringem, reklamou 

a uměním lze jen těţko vytyčit. 
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Trh a autonomní kritika 

 

V roce 1667 zaloţil král Luvík XIV. za účelem propagace dvorského vkusu v Paříţi 

salon, který se konal jednou ročně. Po dlouhou dobu bylo přijetí uměleckého díla na 

salonu základním předpokladem pro to, aby jeho autor dosáhl obecného uznání a 

ocenění. Ve druhé polovině 19. století demokratizace společnosti zasáhla i umění, které 

se pluralizovalo a individualizovalo. V roce 1863 byla zorganizována první opoziční 

výstava – Salon des Refusés (Salon odmítnutých), kterou proslavil především Edouard 

Manet svou Snídaní v trávě. Ta, jak uvidíme, se stala důleţitým zlomem nejen pro 

umělce, ale i pro kritiku a publikum, které šokovala svým námětem. Dnes nám na nahé 

ţeně sedící s moderně oblečenými muţi v trávě nepřipadá nic mimořádného, ale 

v polovině 19. století to byla podobná, ne-li větší provokace neţ mrtvoly Damiena 

Hirsta. V následujících letech štěpení salonu pokračovalo: v roce 1884 vznikl Salon des 

Indépendants (Salon nezávislých), v roce 1890 Salon de Champ-de-Mars (Salon na Champ-

de-Mars) a v roce 1903 Salon d’Automne (Podzimní salon).  

Během jedné generace, od roku 1876, kdy Durand Ruel zorganizoval druhou výstavu 

impresionistů, aţ do roku 1905, kdy fauvisté vystavili své obrazy na Salon d’Automne, se 

svět umění zcela změnil. Soukromé galerie se rozvinuly jiţ během 19. století, ale 

mimořádnou roli začaly hrát teprve od roku 1876, kdy Durand Ruel umoţnil 

impresionistům prezentaci mimo oficiální instituce. Jeho příklad byl následován 

ostatními galeristy. Obecný hospodářský růst napomáhal organizaci výstav, jejichţ 

počet neustále stoupal a které se během krátké doby staly měsíčními. Původní salon byl 

po svém rozštěpení oslaben, přišel o prestiţ i o exklusivitu a trh mu zasadil poslední 

ránu. Nové salony začaly být vyuţívány galeristy jako vitríny pro umělce, které 

zastupovali. Dvorský vkus byl nahrazen marketingem.   

Na konci 19. století se kritika oddělila od literatury a získala autonomní status. 

Díky zákonu o svobodě tisku z 29. července 1881 byla ve Francii zrušena cenzura a pro 

uměleckou kritiku mohla začít skutečná revoluce. Svoboda tisku a rozvoj techniky 

umoţnily pozoruhodný nárůst uměleckých časopisů. Periodika jako Revue blanche (Bílá 
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revue) a La Plume (Pero) se staly hlavními orgány avantgardy, protoţe o umělcích nejen 

psaly, ale také jim daly moţnost v jejich prostorách vystavovat. Zatímco dříve neměla 

kritika na uměleckou produkci ţádný reálný vliv, stala se nyní spojovacím článkem mezi 

galerií, recipientem a umělcem. Začala plnit úlohu reklamy pro vybrané umělce. Ovšem 

tato nová role kritice znemoţnila vykonávat její původní poslání – nezávisle oddělovat 

kvalitní umění od nekvalitního. Jak dokládá Demand ve svojí knize Die Beschämung der 

Philister (Zahanbení šosáků), moderní umění se kritiky vlastně zbavilo.  

Od konce 19. století jiţ umělci netvořili pro mecenáše a sběratele, ale pro 

galeristy, kteří prodávali jejich díla dál. Nutně se tedy podrobovali poţadavkům trhu. 

Galeristé chtěli předčít své konkurenty, a proto měli zájem na tom nabídnout něco 

nového. Podporovali uměleckou inovaci a zavedli nová kritéria hodnocení, jako je 

„originalita― a „novost―, které byly aplikovány ve vztahu k tradiční tvorbě. Umělci jiţ 

netouţili překonávat svoje předchůdce, ale odlišovat se od nich. Kritérium novosti 

přetrvalo dodnes, ale pojmy „tradiční― i „nové― se stávají stále vágnějšími. Kontinuita 

tradice je nepřetrţitě nabourávána, takţe „nové― se vymezuje stále obtíţněji.  

Michaud mluví o náboţenství novosti za kaţdou cenu: „Všichni jsou originální; 

nikdo na nikoho nenavazuje; nikdo nepřebírá otázky druhého.― Pro Meier-Graefa se 

umění vyučuje ve „školách bez učitelů―. Umělecká hnutí přirovnává k „bezhlavým 

stádům―. Podle Claira je moderna nezávislá a pokaţdé, kdyţ se objeví, tváří se, jako by 

zakládala vlastní tradici. Ovšem jiţ z vlastní podstaty nemůţe ţádnou tradici zaloţit, 

protoţe sama nespočívá na budování, ale na boření. Umělecká díla jepičího ţivota 

nenabízejí ţádnou budoucnost. Na tuto absurditu jsme si zvykli ve výtvarném umění, 

ale nesetkáváme se s ní v takové míře ani v literatuře ani v hudbě. Ne kaţdý román či 

skladba přicházejí na svět s ambicí jej od základů změnit. Umění, které se vydalo cestou 

neustálé novosti, riskuje, ţe povede ke stále tomu samému.  

Kritéria jako je „autenticita―, „pravda―, „novost―, „nová krása― nevypovídají 

vlastně nic o kvalitě uměleckého díla. To, ţe je umělecké dílo nové a autentické, ještě 

neznamená, ţe je také kvalitní. Stejně jako nová metoda není automaticky kvalitnější 

neţ ta stará. Literární projev můţe být autentický, ale to neznamená, ţe je také kvalitní. 
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Protoţe kritikové si jsou víceméně vědomi problematičnosti těchto kritérií, mlčky se 

přidrţují jasného a pevného finančního hodnocení diktovaného od dob moderny 

trhem. Piroschka Dossi konstatuje, „ţe trh zredukoval hodnotu uměleckého díla na 

sumu peněz, kterou je za něj nakupující připraven v danou chvíli zaplatit―. Je pravda, ţe 

peníze hrály v umění důleţitou roli v kaţdé době. Kde by byla Florencie bez Medicejů? 

Rozdíl oproti minulosti spočívá v tom, ţe Medicejové by si nikdy nekoupili dílo, které 

by se jim nelíbilo. Pro sběratele současného umění nejsou podstatné ani vkus, ani 

vlastnictví díla, nýbrţ jeho koupě. Symbol moci nespočívá v díle samotném, ale 

především v jeho ceně. Pokud si sběratel za několik milionů koupí Hirstova ţraloka, 

dostane se do určité společenské třídy. Pokud by Hirstův ţralok nestál několik milionů, 

ale jen pár set dolarů, ztratil by na zajímavosti.  

 

Prázdné teorie a ustrašená kritika 

 

Zatímco umělci jiţ po více neţ sto let bourají všechna moţná sexuální, náboţenská, 

politická tabu, kritikové nejsou s to prolomit mlčení o tom, ţe finanční hodnota díla se 

pro ně stala důleţitým kritériem hodnocení. Kritikové často mluví o kvalitě díla, ale 

otázku po kritériích kvality povaţují téměř za provokaci. Tato provokace je mnohem 

působivější neţ jakákoliv provokace umělecká. Kritikové nikdy nepřiznali ztrátu své 

pozice nezávislých posuzovatelů. Ocitli se ve slabém postavení, které se snaţí všemoţně 

obhájit. Ovšem ani umělci nejsou tak nezávislí, jak by si přáli. Vítězstvím avantgardy 

nad akademismem ztratila avantgarda pozici svobodného rebela. Během 20. a 21. století 

se z avantgardy postupně stal akademismus zaštítěný mohutným trhem a oficiálními 

institucemi, které se za posledních sto čtyřicet let zmnohonásobily. Umělcům trvalo 

více neţ dvě stě let, neţ si vydobyli své dnešní pozice, které povaţují za 

nezpochybnitelné a které mohou udrţet jen za cenu přispůsobení se trţním 

mechanismům.  

 Demand poukazuje na to, ţe pokud, „jak bylo přiznáno, jiţ neexistuje ţádná 

společná shoda na tom, […] co by mělo být označováno za umění, nemůţe uţ být 
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předmětem diskursivní racionální kritiky ani zdařilá či nezdařilá umělecká tvorba―. 

Nedefinovatelnost umění sice kritice vzala kritéria hodnocení, ale současně jí dala 

prostor, řečeno slovy Saehrendta a Kittla, opět a znovu „s váţnou tváří chytře mluvit i    

o těch nejsměšnějších opičárnách netalentovaného umělce―. Kritika, která operuje 

s matoucími pojmy jako je „autenticita―, „pravda―, „novost― a „nová krása―, přestala 

umění posuzovat a začala je komentovat či popisovat. Kritika byla vlastně nahrazena 

všelijakými výklady a prázdnými teoriemi, které plní mnoţství stran katalogů a časopisů, 

ve kterých se však nedočteme nic nejen o ošklivosti, ale ani o špatném umění. Dle 

Ullricha „pokaţdé, kdyţ se něco nepovede, je popíráno, ţe by se vůbec mohlo jednat    

o umění―. Clair konstatuje, ţe existuje jen málo období, kdy tak slabá díla 

vyprovokovala tolik komentářů. Dle jeho názoru byla „prázdnota obsahu, vulgarita a 

hloupost většiny prezentovaných objektů na desátých Documentech v Kasselu méně 

šokující neţ konceptuální aparát v katalogu, který se pokoušel obhájit jejich vystavení―. 

Za těchto poměrů je pochopitelné, ţe sběratelé si nenechávají radit od kritiků, ale od 

galeristů, uměleckých poradců a obchodníků s uměním, kteří sice často neprošli 

ţádným kunsthistorickým vzděláním, zato ale mají přehled o uměleckém trhu. 

 Od počátků avantgardy lze pozorovat přímou úměrnost mezi stále 

provokativnějším uměním a stále slabší a bojácnější kritikou. Tento strach se během 

posledního století upevnil. Dle názoru Saehrendta a Kittla „si trh uměleckou kritiku 

natolik ochočil, ţe by to ţádná totalitní diktatura nedokázala lépe […]. Sotva si ještě 

nějaký kritik na volné noze dovolí napsat pravdu o špatném umění, protoţe by si tak 

mohl nadělat nepřátele a ztratit zakázky―. Ovšem důvod, proč se kritika stala tak 

bojácnou, není jen ekonomický, ale i společenský. Často se dozvídáme o tom, jak byli 

avantgardní umělci pro svoje umělecké výkony zesměšňováni. Mlčí se ovšem o tom, ţe 

nejpozději od dob kubismu se situace obrátila a zesměšňováni začali být konzervativní 

kritikové, tzn. ti, kteří kritizovali nastoupenou cestu moderního umění. Mourey 

zaznamenal situaci, kdy blíţe nejmenovaný kritik, jenţ na počátku 20. století 

neobdivoval díla vystavená na Salonu Indépendent, obdrţel dvacet anonymních uráţlivých 

dopisů.  
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Ve společnosti, která vnímala umění jako nezávislý předvoj – avantgardu – se 

práce kritika podobala spíše věštbě ze skleněné koule neţ kritice. Kritik podobně jako 

umělec se ocitl ve velmi jemném předivu faktorů, které se neustále proměňovaly a na 

které byl nucen pruţně reagovat. Jiţ neposuzoval dílo podle toho, jak naplňovalo 

tradiční ideál daný určitými kritérii, kterými se umělec musel řídit, ale podle toho, jak 

umělecké dílo nastolovalo budoucí trendy. Umělci, kteří měnili směr, měli nárok na 

úspěch. Tento úspěch však potvrzoval spíše trh neţ čas. Kritik mohl nový směr jen 

rozpoznat a propagovat či kritizovat. Zkušenost mu ukázala, ţe kritikou můţe jen 

ztratit.   

Mauclair poukazuje na to, jak Manetova Snídaně v trávě, která sklidila posměch 

obecenstva i kritiky, a přesto vstoupila do historie, ovlivnila chování kritika. Ten „je 

spíše připraven obdivovat zarámovanou pavučinu, neţ aby vypadal, ţe něco 

nepochopil―. Mourey je přesvědčen, ţe „kritika ovládá obava, ţe nebude vypadat 

dostatečně pokrokově. […] Styděl by se mít nějakou doktrínu a jiţ se neodvaţuje mít 

ani názor.― Ze strachu před vlastním omylem jiţ po více neţ sto let kritik raději opouští 

svůj subjektivní pohled na dílo, přidrţuje se názoru ostatních a pokouší se být 

„objektivním―. Proto není divu, kdyţ si Roger M. Buergel stěţuje, ţe kritikové se 

chovají jako „pavlovovští psi, kteří směřují vţdy k tomu, co znají―. Mauclair má za to, 

ţe „tato známá povinnost všemu rozumět, je falešnou povinností, ţe tato falešná 

uhlazenost, která shledává vše zábavným, vede přímo k zbabělosti―.  

 

Zneškodněné publikum 

 

Jedním z hlavních cílů moderních umělců přelomu století bylo publikum převychovat, 

jako by se jednalo o nevzdělané dítě, jeţ není schopno vlastního úsudku. Tuto 

představu má dodnes i ředitel Národní galerie v Praze Milan Kníţák, který na tiskové 

konferenci k výstavě Monet-Warhol ve Veletrţním paláci v roce 2010 poznamenal: „Naše 

obecenstvo ještě nenašlo cestu k umění, česká společnost je v tomto směru trochu 

nevychovaná.― Zda se publiku za posledních sto let podařilo dát tu správnou výchovu, 
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je otázkou, spíše to vypadá, ţe se publikum stalo pouze pasivním. Pokud bychom chtěli 

pouţít militantního slovníku, kterým ve svém boji za nezávislost ráda operovala 

avantgarda, mohli bychom říci, ţe publikum potkal podobný osud jako kritiku – i ono 

bylo zneškodněno a odzbrojeno. I nadále navštěvuje výstavy, veletrhy a bienále, kde 

zatleská čemukoli.  

Publikum, které v 19. století dokázalo vypískat Manetovu Snídani v trávě, dnes uţ 

téměř ţádná provokace nevyvede z rovnováhy. Pokud se přeci jen zmůţe na nějakou 

kritiku či odmítnutí díla, jsou tyto reakce vítány, protoţe pro umělce není lepší reklamy 

neţ být publikem nepochopen. Takovým příkladem vynikajícího marketingového tahu 

by v českém, ale i evropském prostředí mohla být Entropa Davida Černého z roku 2009. 

Vrcholem skandálů, které dílo provázely, byla reakce bulharské vlády, která nechala 

zakrýt turecký záchod, jenţ měl její zemi reprezentovat v Evropském parlamentu. 

Umělec, který je publikem kritizován a v lepším případě i politiky odmítán, je pro trh 

ideálním představitelem, protoţe přitahuje pozornost. Umělecká kritika tuto pozornost 

často zaměňuje za kvalitu.   

Jsme svědky podivného paradoxu, kdy i přes veškeré výstavy, veletrhy a muzea 

zůstává umění izolované ve svém světě. Kdyţ jsem se v roce 2009 při návštěvě výstavy 

Narušitelé hranic v praţské městské knihovně ptala paní, které zde pracovaly jako dozor, 

na jejich názor na výstavu, jedna z nich mi dokonce řekla, ţe se k ní nesmějí vyjadřovat. 

Několik hodin denně se musely dívat mimo jiné i na video Olega Kulika, který, jak se 

dnes říká, „měl sex― se svým psem, ale nedovolily si je jakkoliv komentovat. Publikum, 

které se aktivně podílí na světě umění, je ovšem často stejně bezradné a bez názoru jako 

paní z městské knihovny. Řečeno slovy Saehrendta a Kittla: „Chladná kokainová 

arogance ve tváři, ustrašená leţérnost a apatie intelektuálního publika nevyzařují 

opravdu ţádnou radost.― Tento stav zmraţenosti postřehl jiţ před sto lety Meier-

Graefe: „Hroznější neţ drzý výkřik obrazů je stísněnost návštěvníka, kterou ani 

impozantní umělecký svět dnešní doby se svými muzei, nespočetnými sbírkami 

nedokáţe překlenout, to nezadrţitelné pustnutí a lhostejnost mas, strnulost, ze které 

nesrší ţádná jiskra.― Mauclair konstatuje, jak publikum „přijímá [vše] bez lásky a bez 
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porozumění, pod tlakem reklamy si zvyklo na to, co se prodává, jako na to, co se nosí, 

vysoké ceny […] je zastrašují a především se domnívá, ţe malířství se ‚nyní dělá 

takhle‛―.  

Meier-Graefe ve svých textech zachytil, jak byl příklad Manetovy Snídaně v trávě 

důleţitý nejen pro kritiku a publikum, ale i pro umělce samotné, kteří poukazovali na to, 

ţe je kritici odsuzují zrovna tak, jako kdysi odsuzovali Maneta, pak Cézanna a van 

Gogha. Přesto byli přesvědčeni, ţe „za deset let budou [jejich obrazy] viset v salonech a 

muzeích a [z nich samotných] se stanou géniové―. Tuto předpověď můţeme dnes 

potvrdit a i Meier-Graefe byl o jejím naplnění přesvědčen, protoţe předpokládal, ţe 

spekulanti, kteří tenkrát přišli příliš pozdě, se tentokrát budou chtít pojistit. On sám 

udělal vlastní prognózu, která byla zrovna tak správná: „Ve skutečnosti jiţ nebude 

nikdo odsuzován […]. Nacházíme se v podivné situaci, kdy musíme jedním dechem 

konstatovat hrozivou izolaci umění a ještě silněji se bránit proti řádící epidemii 

takzvaného zájmu o umění. To je ten největší rozdíl mezi včerejškem a dneškem.― Dle 

Saehrendta a Kittla dnešní návštěvník „hledá hektickou atmosféru aukcí a povyk 

veletrhů, blikání blesků fotoaparátů, blízkost star. […] hovor o umění – pokud k němu 

vůbec dojde – je zde snazší―. 

Muzea podléhají stejnému tlaku trhu jako umělci a kritikové a zápasí o kaţdého 

návštěvníka. Návštěvnost přispívá nejen ke komerčnímu úspěchu, ale i k navýšení 

hodnoty uměleckého díla jako symbolu. Proto muzea zaměstnávají oddělení, která mají 

za úkol zprostředkovávat umění formou doprovodných programů. Cílem návštěvy 

muzea není jen umělecké dílo, ale především společenská událost. Dle Moureye jiţ na 

konci 19. století návštěvníci „potřebovali mít kolem sebe pohyb, hluk, mihotající se 

barvy a měnící se tvary―. Právě pro ně bylo určeno první bienále v Benátkách, stejně 

jako salony a konference.  
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Umělecké náboženství bez Boha a roztříštění aury 

 

Od dob avantgardy umění sice přestalo slouţit křesťanskému Bohu, ale ponechalo si 

náboţenský charakter. Umělci se začali náboţenským tématům buď vyhýbat anebo je 

pokud moţno ironizovat, a tím ještě více posilovat svoji nadřazenost vůči tomu, komu 

původně slouţili. Chris Ofili představil roku 1999 na výstavě Sensation v newyorském 

Brooklin muzeu obraz Svatá Panna Maria. Jeden prs černé Panny ozdobil sloním trusem 

a do pozadí umístil vystřiţené obrázky ţenských genitálií představujících křidélka 

andělíčků. Obraz vzbudil bouři nevole (ohradil se proti němu dokonce i newyorský 

starosta Rudolph Giuliani), která udělala reklamu a zvedla finanční hodnotu nejen 

obrazu Svaté Panny Marie, ale celé výstavy. 

 Muzea moderního umění, jeţ jsou hlavní destinací současné tvorby, lze chápat 

jako nové chrámy, které svým nárůstem v posledních desetiletích výrazně předčí 

výstavbu kostelů. Projevuje se zde pozoruhodná disproporce stále větší demonstrace 

síly umění, jeţ však přesto návštěvníka muzea nedokáţe uspokojit. Clair hledá příčinu 

této disproporce v umění, které jiţ není ţiveno mýty a slouţí pouze lidem. Takové 

umění se dle jeho názoru stalo sterilním. Meier-Graefe došel k podobnému závěru o sto 

let dříve: „Hlouběji uţ nemůţeme klesnout […]; z obrazu zasvěceného Bohu se stala 

nádivka prchavé, povrchní a nicotné chvíle zábavy, chrám se proměnil v trţní stánek a 

z modlících se stali frivolní tlachalové.―  Ullrich je naproti tomu přesvědčen, ţe tato 

představa umění, jeţ má poskytnout především vznešenost a transcendenci, je 

idealistickým přeţitkem konce 18. století, který se s následujícím vývojem umění  

prudce rozchází. Příčinu disproporce nehledá v umění, ale v jeho vnímání. Zatímco se 

umění za posledních dvě stě let výrazně posunulo, ustrnuly nároky na něj před rokem 

1800. Dle jeho názoru nelze očekávat, ţe by umění, které se kvůli své emancipaci ocitlo 

v izolaci, mohlo samo o sobě „otevřít zcela nový myšlenkový prostor―. Na naplnění tak 

vysokých nároků by bylo potřeba něčeho mnohem komplexnějšího.  

K této disproporci mezi očekáváním transcendence a jejím naplněním přispívá 

také skutečnost, ţe výtvarná umělecká díla jsou chápána jako duchovní hodnoty, ale 
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současně je s nimi nakládáno jako s komerčním zboţím. Výtvarné umění není na rozdíl 

od literatury, hudby či divadla vnímáno v čase a většinou má materiální podobu, a proto 

jej lze rychle konzumovat podobně jako zboţí. Jen málokteré jiné umělecké odvětví je 

tak úzce propojeno s trhem a současně si zakládá na své nezávislosti a duchovnosti.  

Jiţ před více neţ sto lety Meier-Graefe napsal, ţe umělec se naučil, „ţe má 

největší šanci na úspěch, kdyţ [umělecké dílo] udrţuje v co největším pohybu, tak aby 

vyhovovalo různým prostorům, aby nebylo subjektivně hodnotné pro jednoho 

vlastníka, ale hodnotné jako obchodní zboţí, jako směnný prostředek―. Ullrich 

potvrzuje tento postoj i dnes. Dle jeho názoru není dnešní umění jen dekorativní, ale i 

nadmíru přizpůsobivé. Odpovídá „oné touze po neurčitosti a nechuti nést následky, 

které jsou charakteristické pro současnou kulturu obecně. Tak se hroutí nejen kaţdá 

individualita obrazu, ale i kaţdá kulturní kritika―. Mnohoznačnost a záhadnost díla jsou 

důleţitými předpoklady úspěchu. Krištof Kintera vytvořil v roce 2009 pozlacený kouřící 

sud. Dílo nazval Duch svatý, otevřený. Zeptala jsem se ho, zda lze dílo chápat jako jakousi 

naráţku na nové hodnoty a jestli víru v Krista vystřídala víra v ropu a peníze. 

Odpověděl mi: „No vidíš, jak si umíš hezky stručně odpovědět. Třeba tak, třeba i 

trochu jinak. Je dobré, kdyţ se věc dá interpretovat mnohoznačně.― Mauclair nazývá 

tuto mnohoznačnost „tyranií zaměnitelnosti―, ve které uţ vkus ani cit nejsou podstatné. 

Její příčinu vidí v odtrţení umění od přírody a umělců od lidí. Walter Benjamin ve své 

eseji Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Umělecké dílo ve věku 

své technické reprodukovatelnosti) mluví o roztříštění a úpadku aury – „zvláštního 

přediva z prostoru a času―, díky němuţ je dílo neopakovatelné. I díla, která vznikají na 

zakázku pro určitý prostor, např. pro bienále či výstavu, ztrácejí svoji auru v okamţiku, 

kdy tento prostor opouštějí, aby byla zařazena do muzea či soukromé sbírky.    

 Dnešní „konzervativní― kritika nenabízí jen paralely s kritikou před sto lety, ale i 

nové úhly pohledu. Připouští nejen rozšíření pojmu umění, ale i zbourání zdí, které 

umění dělí od ostatního světa a které svým elitářským přístupem z velké části pomohla 

vybudovat avantgarda. Současní umělci vnášejí kreativitu a umění i do oblastí, které       

z umění bývají vyloučeny, a snaţí se tak opět propojit umění se ţivotem. Pokud 
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bychom připustili, ţe umění nemusí vyzařovat auru a není v jeho moci poskytovat 

transcendenci, měli bychom šanci s ním opět navázat kontakt a smysluplně o něm 

diskutovat, a dokonce je i kritizovat. Snad bychom se pak i zbavili mnohých křečí a 

nepřirozeností, které nás v uměleckém světě po více neţ dvě stě let suţují. Mohli 

bychom za umění povaţovat všechno, co má nějakou estetickou hodnotu, dovede 

vzrušovat a zprostředkovávat nové poznání. Uměním by pak mohla být i reklama a 

tvorba amatérů. Mohlo by jím být i mnohé z toho, co ignoruje svět uměleckých 

časopisů, muzeí, veletrhů a aukcí. A naopak mnohé z toho, co propaguje, by uměním 

nebylo. Mohli bychom se osvobodit od úsudku kurátorů a diktátu trhu a dokázat ocenit 

např. tvorbu českého fotografa Miroslava Tichého, aniţ by nám před tím musela být 

předkládána jako show.  
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DamienHirst - VirginMother 
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Édouard Manet – Snídaně v trávě 
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Súdán. Budoucnost nějvětšího státu Afriky 

Petr Pelikán 

 

Rozpad dosavadní největší africké země Súdánu by za normálních 

okolností jistě stál v popředí zájmu světových médií. Revoluční bouře 

rozlévající se od konce minulého roku ze severní Afriky 

nepředvídatelně dál a dál do arabských zemí Blízkého východu ale 

zatím spolehlivě překrývají události odehrávající se ve zbytku světa, 

jakkoliv významné se mohou zanedlouho ukázat. 

 

 

Uspořádáním referenda v polovině ledna 2011 vyvrcholily všechny kroky přechodného 

období, jak je před pěti roky stanovila tzv. Komplexní mírová dohoda, uzavřená po 

dvaceti letech bojů a vyjednávání mezi chartúmskou vládou a opozicí v keňské 

Naivashe. Naivashská dohoda je skutečně zevrubná a snaţí se postihnout všechny 

dosavadní sporné body i ty, které potenciálně hrozí vyvstávat v budoucnosti. Odráţí 

tím zkušenosti s nespočtem předchozích smluv mezi centrálními vládami a 

ozbrojenými opozičními skupinami, které se nakonec ukázaly být jen kusem papíru. 

Separatistická hnutí a jejich milice se totiţ v Súdánu objevily dokonce uţ před 

vyhlášením samostatnosti a občanské války v některé z oblastí více neţ dva a půl 

miliónu kilometrů čtverečních velké země, Súdán provázely po celou dobu jeho 

dosavadní státnosti, stejně jako pokusy je urovnávat. 

 Ještě při uzavírání naivashské dohody nicméně předpokládala většina Súdánců i 

zahraničních expertů, ţe si jih země značně rozšíří a hlavně právně a politicky zakotví 

svou autonomii, v nějaké míře během celé historie fakticky existující, ale ţe nebude 

trvat na úplném odtrţení. Tuto pozici totiţ zastával v obou polovinách země 

respektovaný předák vůdčího jiţanského opozičního hnutí Sudan People´s Liberation 
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Army/Movement (SPLA/M) John Garang. Garang ale zahynul půl roku po podpisu při 

leteckém neštěstí a politický trend jihu se postupně obrátil. Autorita Garangova 

nástupce Salvy Kiira je o poznání menší i mezi Jiţany, jimţ tak musí předvádět 

nekompromisní postoj, a moţná se projevily i obavy, ţe by bez silného Garanga jih 

časem opět sklouzl pod přímější kuratelu centrální vlády. To, ţe se v referendu 98, 83 % 

Jiţanů vyslovilo pro samostatnost, tak bylo uţ jen potvrzením všeobecného očekávání. 

Súdán ve svých dosavadních hranicích vznikl jako produkt rozpadu koloniálního 

systému a zcela neústrojně spojil jazykově, kulturně a náboţensky naprosto rozdílné 

oblasti. Je proto téměř zázrak, ţe vydrţel od svého vzniku v roce 1956 aţ dodnes. 

V médiích převládá názor, ţe se nyní konečně oddělí křesťanský a animistický jih, 

bohatý na ropu, od hegemonistického muslimského a arabského severu postrádajícího 

nerostné bohatství, coţ jihu přinese svobodu a prosperitu. Realita je ovšem 

komplikovanější. Oba nově vznikající státy stále ještě nejsou dost etnicky ani jinak 

homogenní, aby se v nich neprojevovaly další separatistické tendence. Úspěch dosaţený 

SPLA/M spíše naopak podněcuje aktivity lokálních hnutí, jejichţ aktivity dosud stály ve 

stínu jednání mezi severem a jihem a která se snaţí prosadit také své zájmy i za cenu 

další desintegrace státu. Na severu Súdánu se uţ mnoho let angaţují silné regionální 

protivládní síly ze dvou historicky samostatných oblastí – ze západu a z východu. Tyto 

skupiny se ovšem vţdy nějak spojovaly také se SMLA/M, aby posílily své postavení při 

vyjednáváních. Docházelo tak k aliancím naprosto rozvracejícím západní pohled na 

příčiny súdánských konfliktů, neboť ten zdůrazňoval náboţenský antagonismus mezi 

muslimy a křesťany a také národnostní hegemonismus Seveřanů snaţících se jih země 

nevybíravými prostředky arabizovat. Pod deštník SPLA/M chápané jako černošská a 

křesťanská síla přitom vstupovali islamisté, komunisté, Arabové a především lokální 

náčelníci všeho druhu, kteří svou moc zaloţenou obvykle na iracionálním, ale naprosto 

bezbřehém respektu svého klanu, pouze překryli politickým názvem. Vzhledem k tomu, 

ţe všichni tito vůdcové přitom tvoří poměrně úzkou vrstvu súdánské elity, obvykle se 

osobně znají, přátelí a někdy jsou dokonce provázáni příbuzenstvím. Příkladem 

takových propojení můţe být třeba šedá eminence vojenského převratu z roku 1989 
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Hasan al-Turábí. Turábí byl vychován v domě Sádiqa Mahdího, předsedy vlády, kterého 

svrhl a drţel v domácím vězení, přičemţ ale má za ţenu jeho sestru Wisál. Přestoţe 

samotného Turábího uţ před několika lety uvrhl do domácího vězení jeho dřívější 

spojenec prezident Bašír, obě křídla jejich rozštěpené strany uţ byla mezitím spolehlivě 

provázána sňatky, ekonomickými zájmy i osobními přátelstvími, která stále přetrvávají a 

ovlivňují dění. Pouţívat proto při mapování a analýze dění na súdánské politické scéně 

kritéria vycházející z evropských civilizačních a kulturních tradic tak bývá značně 

zavádějící. 

Co se severu země týče, je ze dvou potenciálně odtrţeneckých regionů známější západ. 

Tamní opozice bývá obvykle prezentována jen jako povstalci z Dárfúru, etnicky 

charakterizovaní jako původní černošské obyvatelstvo, bojující proti zvůli Arabů, jejíţ 

příčiny se však blíţe nezdůvodňují. Pokud se vůbec uvádí název některé z ozbrojených 

protivládních organizací, zmiňuje se jen Hnutí za rovnost a spravedlnost, případně 

Súdánské hnutí za osvobození. Tato rozlohou obrovská oblast se ale kromě tří 

svazových států, Severního, Jiţního a Západního Dárfúru, svým charakterem částečně 

prolíná ještě do tří dalších států – Severního, Jiţního a Západního Kordofánu. Kaţdý ze 

zmíněných regionů je přitom sám fragmentován na další desítky území a etnik a v jejich 

rámci neustále vznikají, fúzují a zase se rozdělují další a další skupiny předkládajících 

podle svých parciálních zájmů poţadavky vládě a čím dále tím častěji je i vymáhají 

ozbrojeným nátlakem. V  názvech těchto skupin se obvykle obměňují slova hnutí, 

spravedlnost, osvobození, rovnost a několik málo dalších, coţ vede k naprosté nepřehlednosti 

scény. Jen kupříkladu u nás prakticky neznámé Hnutí za osvobození a spravedlnost 

nyní vedené al-Tídţáním Sísí původně vzniklo sloučením čtrnácti samostatných 

organizací, ale nedávno se uţ zase stačilo rozštěpit na dvě frakce. Je přitom jen jednou 

z řady podobných významnějších opozičních skupin. Kromě přívrţenců v Súdánu 

samotném má své reprezentace také v mnoha zemích Západu, Afriky i arabského světa 

a s chartúmskou vládou vede pravidelně jednání v Kataru. Katar ostatně hostí většinu 

rozhovorů se súdánskou opozicí ze západu země, a jak významnou roli hraje malý 

ropný sultanát z Perského zálivu v této části Afriky, se zřejmě ukáţe teprve v budoucích 
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letech. Katar sem uţ dříve systematicky pronikal hlavně prostřednictvím štědře 

financovaných islámských humanitárních organizací a zdá se, ţe si připravoval půdu a 

důleţité kontakty pro budoucnost. Je otázkou, zda jeho současné angaţmá v Libyi 

s touto strategií nesouvisí, neboť plukovník al-Kaddáfí byl v oblasti západu Súdánu a 

Čadu jedním z klíčových hráčů. Libye bezprostředně sousedící s tímto regionem 

sponzorovala řadu vůdců západosúdánských vzbouřenců a některým skupinám 

poskytovala v určitých obdobích na svém území důleţité zázemí. 

Daleko méně neţ o západu Súdánu se ví o existenci ozbrojených opozičních skupin 

z východu, vázaných hlavně na opomíjený národ Béţů a částečně také na tradičně 

odbojný kmen Banú Ámir. Poměry, které přitom na východě Súdánu panují a 

především tamní nepředstavitelná chudoba si s mediálně známým Dárfúrem rozhodně 

nezadají. 

Údolí Nilu, odkud pocházejí privilegovaní příslušníci kmenů Dţaalí a Šawáika, 

nejmocněji zastoupených ve vládě a ve velitelských pozicích ozbrojených sloţek, tak 

pomalu ztrácí na významu. Bývalo civilizačně nejvyspělejší a zejména v periodických 

obdobích sucha ţivilo, i kdyţ dost nuzně, i tyto periferní oblasti. Se vzrůstajícím 

významem nerostných surovin, jejichţ naleziště jsou hlavně na západě, jeho význam ale 

klesá. Obyvatelstvo dříve opomíjených regionů nyní se doţaduje daleko většího a 

hlavně okamţitého podílu na národním bohatství. S určitou dávkou nadsázky se dá říci, 

ţe ropné bohatství Súdánu se stalo hlavním katalyzátorem pro vznik a činnost 

regionální ozbrojené opozice. Zatímco v dobách před súdánským ropným boomem 

z počátku 21. století se všichni mohli podělit pouze o bídu, nyní nechce nikdo trpělivě 

čekat, aţ na něj přijde řada při dělení peněz z ropy. Hesla o svobodě a demokracii jen 

pokrytecky halí touhu uchvátit pro daný kmen, kraj nebo rodinu prostředky na 

okamţité zlepšení zoufalé ţivotní úrovně. 

Za těchto okolností je skoro neuvěřitelné, ţe je situace na severu Súdánu neočekávaně 

klidná. K očekávané eskalaci bojů zatím nedochází, naopak se daří uzavírat dohody 

s ozbrojenými hnutími nebo alespoň nepřerušovat běţící jednání. Tento stav se bohuţel 

můţe kdykoliv změnit, čím déle ale bude trvat, tím větší je šance, ţe potenciální 
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bojovníci uţ budou mít natolik blahobytné zázemí, ţe se jim nebude chtít riskovat jeho 

ztrátu na úkor chimérických poţadavků. 

Situace na jihu je ještě mnohem komplikovanější a nepřehlednější. Pouhý výčet 

vzájemně nevraţících kmenů a frakcí by zaplnil mnoho stránek. Stojí však alespoň za 

zmínku, ţe ačkoliv islám je mezi nimi určitě rozšířenější neţ různé kulty shrnované pod 

vágní termín animismus, není náboţenství příčinou ţádných rozbrojů, jak se mu 

připisovalo v případě konfliktu s chartúmskou vládou. Společný nepřítel, který aţ dosud 

udrţoval vzájemné animozity na uzdě, však zmizel a osobní a kmenové ambice se uţ 

začínají projevovat v rostoucím počtu interních střetů nepostrádajících rysy rwandských 

masakrů. Začlenění části milic do vznikající regulérní armády ani oficiální zrušení 

některých z nich ostatně nemohlo jejich příslušníky fakticky odzbrojit, natoţ uspokojit, 

zejména kdyţ by tak značně poklesl jejich ekonomický a společenský status. Sporadicky 

pronikající zprávy o bojích jihosúdánské armády proti jednotkám jejího bývalého 

generála Gabriela Tanga, přinášející denně na padesát mrtvých, jsou jen zlomkem toho, 

co se v Jiţním Súdánu skutečně děje. Symbolické pro situaci v novém státě je, ţe teprve 

skoro měsíc po referendu  došlo ke shodě na jeho názvu – Jiţní Súdán. Ještě dva měsíce 

před referendem, kdyţ jsem se vyptával tamních vysokých činitelů na úrovni 

federálních ministrů a guvernérů svazových států, jak se bude nový stát jmenovat, to 

nikdo nevěděl. Ustavená komise teprve zkoumala názvy jako Amatong (podle hory 

Imatong v jiţním Súdánu) Kúš (odkazující na starověkou říši částečně zasahující na toto 

území), ale nakonec dala přednost názvu zachovávajícímu alespoň nějakou historickou 

kontinuitu. To odráţí, nakolik heterogenní a nestabilní celek bez jakýchkoliv jednotících 

prvků vzniká. 

Prezidenti obou nových států sice uţ prohlásili, ţe nebudou poskytovat útočiště 

ozbrojené opozici z druhé strany hranice, ale i kdyby svůj závazek skutečně dodrţovat 

chtěli, ani jeden z nich nemá své území pod dostatečnou kontrolou, aby ho mohli 

splnit. V kaţdém případě vlády obou nových států zatím projevují úzkostlivou snahu, 

aby se proces dělení země nezvrhl v nekontrolovatelnou anarchii. Plná nezávislost jihu 

má být vyhlášena uţ 9. července a na tak krátkou dobu je třeba dořešit ještě mnoho 
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důleţitých detailů. Řeší se delimitace hranic, především ve výbušné oblasti Ábijáj, 

obydlené etniky ze severu i z jihu, a navíc důleţité pro těţbu ropy v jiţ vyuţívaných 

nalezištích. Je třeba prakticky dopracovat otázky kolem dvojího občanství a práv 

občanů z druhého státu, protoţe na severu ţije několik miliónů Jiţanů, jejichţ vazby na 

nový stát uţ značně zeslábly, a i kdyţ je počet Seveřanů na jihu mnohonásobně menší, 

kdyby byli nuceni naráz odejít, některá hospodářská odvětví jihu by se okamţitě 

zhroutila. Komplikovaná je také otázka statisíců kočovníků překračujících pravidelně 

novou hranici podle sezónních dešťů. Zdá se, ţe tyto problémy se však budou často 

řešit aţ za pochodu, často případ od případu metodou pokusů a omylů. 

Obě vlády se snaţí udrţet a rozšiřovat těţbu a export ropy, protoţe kdyby se jim 

podařilo rychle zlepšovat nepředstavitelně nízkou ţivotní úroveň obyvatelstva a 

korumpovat lokální předáky, nikdo se v Súdánu nebude doţadovat hodnot jako 

svoboda, demokracie a sebeurčení. V tomto zájmu jsou zatím oba státy provázány 

společnou pupeční šňůrou ropovodu přepravujícího čínským odběratelům naftu 

z nalezišť na jihu do jediného terminálu na severu v Port Súdánu. Vize Hasana al-

Turábího, ţe tak zajistí jednotu země, se ale uţ zhroutila. Ani první asfaltová silnice 

spojující obě poloviny dosud existujícího státu, která byla otevřena po šedesáti letech 

existence společného Súdánu teprve letos, uţ nepřišla včas. Zejména sever proto 

urychleně pokračuje v prospekci a otvírání nových vrtů na svém území. Na nedávné 

konferenci o aktuální situaci při dělení státu tak ministr ropného průmyslu konkrétními 

informacemi, starými někdy jen den či dva, vyvracel zakořeněný názor, ţe jsou ropná 

naleziště soustředěna výhradně na jihu země. Je uţ evidentní, ţe zásoby ropy jsou dost 

velké, aby oběma zemím v ideálním případě zajistily velmi slušný rozvoj, není však jisté, 

jak komplikované je vzhledem k přírodním podmínkám, vzdálenostem a stavu 

infrastruktury bude vytěţit a vyvézt. 

Pro další vývoj obou zemí včetně jejich vzájemného vztahu bude klíčový postoj 

světových i regionálních mocností. Bez jejich aktivního přispění by ostatně jen stěţí 

došlo k osamostatnění jihu. Jiţní Súdán si slibuje přísun mohutné rozvojové pomoci 

z Evropy a USA a také to, ţe s koncem amerického embarga bude moci vyuţívat 
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efektivnějších technologií při těţbě ropy. Toto očekávání je zřejmě oprávněné. Peníze 

případných investorů a donorů však mohou snadno zmizet ve všeobecné anarchii a v 

kapsách činitelů na státní i místní úrovni. Pod silným tlakem bude i sever. Na 

prezidenta Bašíra stále platí zatykač Mezinárodního tribunálu pro lidská práva a nezdá 

se, ţe by Západ zamýšlel uvolňovat svůj celkově negativní politický postoj vůči 

tamnímu reţimu. S tím kontrastuje rozvíjející se ekonomická aktivita evropských a 

zprostředkovaně i amerických firem snaţících se urvat své místo v nelehké konkurenci 

Číny. Pro Egypt je Súdán klíčovým sousedem vzhledem ke společné historii nilského 

údolí a dost Egypťanů je se Súdánem spjato i rodinnými vazbami. Egypt kromě toho 

potřebuje, aby Súdán pokud moţno nevyuţíval ani tolik vody, které mu stanoví 

smlouva o dělení nilských vod. Súdán je tak perspektivním teritoriem pro umístění 

miliónů nezaměstnaných i pro egyptské zboţí i z mnoha dalších důvodů. 

Také vývoj v Libyi nepochybně ovlivní vývoj v Súdánu. Je otázkou, zda materiální 

podpora, kterou čas od času poskytoval plukovník al-Kaddáfí hlavně dárfúrskému 

Hnutí za spravedlnost a rovnost, bude kompenzována z jiné strany či zda se dárfůrská 

opozice nedostane do finančních potíţí. Podstatně větší hrozbou ovšem moţná je, ţe 

právě na západ Súdánu se z Libye téměř jistě dostanou zbraně a potenciální bojovníci. 

Ať uţ se libyjský konflikt bude vyvíjet jakýmkoliv směrem, uţ teď je jasné, ţe se mimo 

státní kontrolu dostalo příliš mnoho vojenského materiálu. Hranice se Súdánem je 

přitom nekontrolovatelná a lze tam tedy snadno přepravit i těţkou techniku. Jestliţe 

navíc skutečně existují početné jednotky afrických ţoldáků, jak tvrdí libyjští povstalci, 

jedním ze směrů, kam by se logicky mohli vydat v případě kolapsu reţimu, bude právě 

sousední Dárfúr. 

V Súdánu tedy můţeme očekávat v horizontu jednoho aţ pěti let téměř jakýkoliv vývoj, 

ten ubírající se poklidnou cestou však bohuţel patří spíše k málo pravděpodobným 

variantám. 



ÚSKALÍ DEMOKRACIE/PŘÍTOMNOST JARO 2011 

79 Strana 

 

 



ÚSKALÍ DEMOKRACIE/PŘÍTOMNOST JARO 2011 

80 Strana 

 

Přítomnost a velký třesk 

 

Vladislav Chlumský 

 

Přítomnost je kouzelná „věc“: minulost už není, a budoucnost ještě 

není. Ale i přítomnost uniká a nejsme ji schopni – kromě vyslovení 

krátce pomíjivého slůvka „teď“- zachytit. Kde tedy je čas?!  

 

 

  Je minulost někde jinde neţ v naší paměti? A budoucnost? Můţeme na ni někde 

ukázat? Je taky vţdy jen v našem nitru, v našich záměrech a představách, a při tom 

víme, ţe určitě přijde. 

   Z kaţdodenního proţívání světa jsme si – tak říkajíce „na své tělo―-- vypreparovali 

časomíru -hodiny- a prostoromíru -metr. Jimi měříme vše, nač se díváme a co děláme. 

Neměříme jenom vzdálenost z Prahy do Kolína, a dobu, za kterou ji překoná vlak. 

Klidně řekneme, ţe náš vesmír je velký miliardy světelných let a vzniknul před 

miliardami roků. Bez bázně a hany přemítáme o tom, jak to vše v minulosti a v té dálce 

i blízkosti bylo a jak to bude.  

   Uniká nám, ţe myslíme zvykově: příčiny a povahu procesů taháme z paměti a 

z fantazie jako z kouzelného klobouku. Navzdory velikánům, jakými jsou např. 

Einstein, Born, Heisenberg atd, se dovídáme o vesmíru představy střiţené podle nám 

všem dobře známých, neboť kaţdodenně proţívaných dimenzí času a prostoru: Vesmír 

je starý cca 14 mld let – ale co je rok jiného neţ náš „lidský― extrapolovaný den? 

Obrovský vesmír se rozpíná a to stále rychleji do vzdáleností nespočteně narůstajících 

světelných let- ale co je světelný rok jiného neţ nám dobře známý metr či kilometr? A 

kde jsou v tomto obraze --odvozovaném především ze spektrálních analýz a z projevů 

z newtonovského prostoru známého Dopplerova jevu – kde jsou einsteinovská 
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zpochybnění eukleidovsky newtonovské absolutnosti prostoru a času a časoprostorová 

zakřivenost, heisenbergovská neurčitost atd.? A navíc v tom všem chybí přihlédnutí k 

naší lidské, tj. tělesné i duševní intervence do námi proţívaného světa kaţdodennosti, i 

do teorií a filozofií!?  

   Fyzikální svět, který nás obklopuje a ve kterém ţijeme, se nám nabízí především 

prostřednictvím našich smyslů, tedy svojí vnější podobou. Je však výronem vnitřních sil, 

tedy takových sil, které smysly přímo nevnímáme, ale jejichţ působení se nám vnucuje, 

např. naší vahou, střídáním dne a noci, nezbytností dýchat, jíst a pít atd. Tyto síly se 

snaţíme pochopit. Svět a kosmos však nemůţou být tzv. objektivně --tj. jen jako soubor 

smysly prostředkovaných jevů a jejich komplexů-- popsán a „pochopen-uchopen―. To 

lidé odjakţiva tuší, a proto jsou náš svět a kosmos, jejich zákonitosti a tendence 

fantazijně pojednávány, jak nám to různé mýty, náboţenství i vědecké teorie 

předkládají.  

   Jak říká staré podobenství: marně se pokouší nevědomé děcko uchopit do rukou stín 

svojí hlavy. S kaţdým jeho přibliţovacím pohybem mu stín hlavy uniká. Matka mu 

posléze poradí, aby vlastními ručkami uchopilo svoji hlavu – a ejhle stín to zobrazí: 

děcku se podařilo uchopit i stín svojí hlavy. Dokud nepochopíme, ţe svět a kosmos a 

vše, co se v něm nachází, je třeba studovat nejen zevním náhledem, ale i empatickým 

vhledem, intuicí, dotud nepochopíme, ţe „srdcem a hlavou― vesmíru je jeho Boţské nitro 

a jeho odraz v nás. Budeme stále marně natahovat ruce po unikajícím stínu, jímţ viděný 

svět a vesmír je v našem bděle snícím ţivotě. I papeţ Benedikt XVI. nedávno řekl, ţe 

vesmír je tváří Boha. 

   V lednu roku 1939 vyprávěl Ramana Maháriši – slavný indický mudrc-- jak se jednou 

procházel po hoře Arunáčale doprovázen dvěma nebo třemi vyznavači. Náhle spatřili 

malý molům podobný hmyz, který vystřelil jako raketa ze štěrbiny ve skále do vzduchu. 

Během mţiknutí oka se znásobil do milionů hmyzů, jejichţ mrak zastínil pohled na 

oblohu. V údivu prokoumali místo, z něhoţ mrak „vystřelil―, a zjistili, ţe otvor měl 

velikost špendlíkové dírky. Jak se to mohlo stát, aby se odtud tolik hmyzu v tak krátkém 

okamţiku objevilo? Ramana Maháriši touto patrně skutečnou, leč nezvyklou a 
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nepochopenou příhodou parafrázoval svůj právě podávaný kosmologický výklad: 

Zdrojem světa je bod bez jakékoli dimenze (jak je to blízké dnešním astrofyzikálním 

názorům!), který na jedné straně expanduje jako fyzický kosmos a jako nekonečné 

blaho na straně druhé. Tento bod je osou, jádrem, spirituálním Srdcem, bodem 

Absolutna, z něhoţ povstává boţské „Já―, a svět se vším svým projevováním a 

zakoušením, a tedy i my lidé. Ve spiritualizované podobě takto Ramana Maháriši 

předešel teorii velkého třesku. (Srovnej: Talks with Sri Ramana Maharshi. Three 

volumes in one, second edition, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, S. India 1958, str. 

698-706.)  

   Spirituální srdce je i naším srdcem, neboť naše subjektivita je homologickým 

derivátem boţské subjektivity kosmu. Svoji tvořivou první osobu, svoje „Já―, svoje 

starozákonní JSEM propůjčuje Bůh --v zastřené podobě, tj. v podobě jáství, ega-- všem 

bytostem a existencím i nám lidem. Boţství alias Absolutno tak činí v zastřené podobě 

proto, neboť jinak by replikovalo samo sebe. Celý vesmír – jak nám sdělují pradávné 

(kdysi tajné) nauky a jak snad ví i věda-- je soustředěn v našem těle; i stará buddhistická 

teze říká, ţe „ v tomto těle je svět, vznik světa …― Odtud – ze spirituálně 

kosmologického třesku, z boţského Já, a z analogického či spíše homologického 

„výstřelu― lidského ega, jáství-- plynou dva pohledy na vznik světa a vesmíru:  

 

Dva pohledy na vznik světa 

  Běţně námi chápaný vznik a vývoj světa a kosmu se odehrál v čase. Tento obraz je 

součástí vztahů nás lidských subjektů k předmětnému světu, k objektům. Učí nás vidět 

svět v příčinných kategoriích, v dimenzích rozprostraněnosti, a v toku času od 

minulosti do přítomnosti a budoucnosti. Je to svět chápaný na základě našeho 

věkovitého přizpůsobení se relativně stálému, ale i proměňujícímu se prostředí: je to 

svět naší kaţdodennosti, tedy i našich domněnek a teorií o všem moţném. Výkvět 

lidského myšlení, jímţ disponují současní vědci, systematicky prověřuje a ověřuje 

platnost takto zaloţených poznatků, a tedy adekvátnost našeho intelektuálního 

uchopení světa. Tato prověřování -byť v mnohém umoţňují s jevy světa manipulativně 
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zacházet- jsou vţdy jen verifikacemi k našemu lidskému obrazu, k našemu evolučnímu 

a dějinnému přizpůsobení se světu. Ale proud ţivotních a kosmických dějů se ve svém 

celku vymyká snaţení po úplné verifikaci či falzifikaci poznávaného, jejímţ principem je 

opakovatelnost za těchţe podmínek. Proto nejenom dějepisci, ale i evoluční biologové a 

také kosmologové zápasí s pokusy nejenom popsat, ale i porozumět jevům a dějům a 

pokoušejí se pokud moţno vyjádřit je i matematicky. Snad ale vědci ví, ţe i matematika 

je „jenom― lidskou intelektuální rukou k uchopení jevů.  

   Zkušenostně běţný -ale o to méně chápaný- je druhý pohled: Víme, ţe v hlubokém 

bezesném spánku přestává pro nás spící svět existovat; po probuzení je nám ale 

najednou k dispozici v celé své barvité, vítané i nevítané bohatosti. Probuzení je 

„výstřel― nás samotných do světa, výstřel jáství, ega a celé egotické osobnosti. Dějem 

probuzení si otevíráme, ba spoluvytváříme svůj „subjektivní svět―. Nikdo, ani ţádný 

vědec, ani ţádný světec, neproţívá a tedy nezná jiný svět, neţ ten, který si svým 

vnímáním, myšlením a cítěním po celý ţivot spoluvytváříme. Během hlubokého spánku 

bez snů nejsme schopni říci: ejhle svět. K tomu musíme v bdělosti otevřít oči. Naše 

běţné přesvědčení, ţe tentýţ svět zde přece zůstává i při našem spaní, a ţe tedy při 

probuzení pouze otevíráme oči do objektivní reality, která trvá ve své nám známé 

podobě bez ohledu na naše spaní či bdění, tedy tento náš pohled je velmi povrchní. 

Naše kaţdodenní střídání noci a dne, spaní a bdění nás vţdy znovu vyvrhuje do věčně 

přítomné scenerie vzájemně provázaných her Matky Přírody, jejichţ jsme celým svým 

psychofyzickým uzpůsobením součástí a spolutvůrci.  

   Stačí uvědomit si, ţe není ţádné – a tedy ani naší—trvalé, nezávislé a absolutně 

svébytné existence. Takový vhled můţe navodit tušení, ţe všichni sníme po probuzení 

svůj bdělý sen jako echo všech předchozích kaţdodenností, a tím i velké kosmické hry. 

Podstata a trvání tohoto našeho bděle snového světa není v obraze, který si o něm 

vytváříme. Je ve světem se projevujícím nezjevném boţském nitru. Proto velký indický 

filosof Šankara vysvětloval, ţe svět je neskutečný, Bůh je skutečný, Bůh je svět. Náš 

obraz světa je jenom námi sněnou vnější Boţí tváří. Jsou celá příroda a všechny její 

bytosti něco jiného, neţ pohledy Boha na Sebe Samého? Jak říká Mistr Eckhart 
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z Hochheimu: „Všechny dary, které (Bůh) kdy dal na nebi a na zemi dal jenom proto, 

aby mohl dát jeden dar – a to je on sám (…) Všechna stvoření hledají Jedno, i ta nejniţší 

stvoření hledají Jedno, a ta nejvyšší je nalézají.― To je základním Tónem kosmu: Bůh, 

Absolutno je zdrojem i cílem všeho - z toho se odvíjejí všechny světy …  

   Ani ţádná jiná mimolidská bytost neţije v jiném světě neţ v tom, který si ve své 

snové bdělosti spoluvytváří. Matematik a filosof A. N. Whitehead říká, ţe člověk 

v jednom okamžiku v sobě soustřeďuje zabarvení své vlastní minulosti, a je jejím 

vyústěním. Tutéţ individualizující mixáţ minulých i současných dějů předpokládá pro 

všechny jednotliviny, i např. pro elektrony. Ukládání námi právě vnímaného či 

myšleného do paměti i do hlubšího nevědomí a z toho vyrůstající moţnost vzpomínání 

nám zahaluje naši ustavičnou bytostnou přítomnost, kterou odhalil jiţ Aristoteles. Při tom 

zasouváme události do vzpomínek a opět je vysouváme do vědomí: Pohybujeme se ve 

věčné přítomnosti na rozhraní mezi vědomím a nevědomím a jeho bděle snovými projevy. 

Jsouce kaţdým okamţikem stejní i jiní, naše vnímání a paměť nás navádějí k iluzi reálně 

svébytné existence času a prostoru, které jsou jakoby na dějích a událostech nezávislé.  

Vynalezli jsme si k tomu metr, kalendář a hodiny. Víme proto kde a kdy Karel IV. 

zaloţil univerzitu a přeme se o to, v jakém časovém období asi definitivně vyhynuli 

neandrtálci atp. Prostě extrapolujeme svoji paměťovou a intelektuální časo-prostorovou 

situovanost do výkladů a porozumění vţdy přítomně se nabízejících dějů. To je výsada 

našeho lidství, to nám umoţňuje vzpomínat, snít a plánovat, slovem ţít lidské ţivoty 

v bohatosti zkušeností a tvořivých fantazií. Takto jsme vytvořili různé civilizace a 

kultury. Jsme do těch našich tak ponořeni, tak jsme jimi hodnotově a postojově 

vstřebáni, ţe nepostřehujeme antropocentričnost našeho vidění světa a kosmu.  

 

Na okraj snah o teorii všeho 

  Vědci nás poučují o tom, ţe evoluce v přírodě nepracuje především metodou 

radikálního odstraňování dosavadního. Vynalézající moudrost Přírody spíše vyuţívá 

dosavadní tvary a funkce, vkládá do nich nové podoby a děje, nové zkušenosti. Zdá se, 

ţe to je věda, která (nejenom) z pozadí svého tichého vlivu formuje vnější i vnitřní ţivot 
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lidstva podobným způsobem. Svojí ustavičnou otevřeností k neznámému provokuje 

stále nové otázky na podhoubí dosavadních odpovědí. Věda svými novými 

domněnkami a odpověďmi většinou nebortí dosavadní lešení, z nichţ interpretuje a 

přetváří svět, pouze „roubuje― - v zájmu lepšího uchopení skutečnosti - jiné náměty na 

ty dosavadní. Největší výzvou vědě v současnosti je dopracovat se ke schopnosti 

uchopit-pochopit svět a člověka k adekvátnímu vzájemnému přizpůsobení.  

   Je vhodné chápat tento úkol jako lidsky tvořivé scelení Jedno – Mnohého. Vţdyť 

největší výzvou současnosti je integrovat „výbuch― daný informačními a 

komunikačními technologiemi s adekvátní uspořádaností a chodem globalizujícího se 

světa. To asi nebude moţné bez zcelování lidské osobnosti s fundamentálně boţským 

Tónem kosmu, Ţivota. Bude asi nezbytné pochopit, ţe náš vlastní stín, jímţ je vše ze 

světa uvědomované i vše aktuálně i hlubinně nevědomé v nás, neuchopíme do svých 

rukou a myslí bez toho, aniţ abychom si „sáhli na vlastní hlavu― a nahlédli do vlastního 

srdce. 

  Proč si kosmologové opakovaně a beznadějně kladou otázky, co bylo před velkým 

třeskem, zda je vesmír konečný či nekonečný atd.? Činí tak proto, ţe podléhají iluzi, 

fikci, ţe vesmír lze změřit, popsat a vysvětlit čistě náhledovým jazykem: Navzdory všem 

Einsteinům a Heisenbergům věří na zcela určitý prostor a čas. Ale odkud, z kterého 

místa budeme měřit nekonečno a od které chvíle budeme měřit co se kdy kosmicky 

stalo? Kde je onen pevný bod, úhelný kámen, na němţ spočívá zázračná klenba 

hvězdného nebe a našeho planetárního domova v něm? Buddha na to odpovídá svými 

jedinečnými vhledy: Poté, co ve svých kontemplativních vizích obsáhne všechny ţivly, 

nekonečnou oblast prostoru, nekonečnou oblast vědomí  i oblast prázdnoty, vstupuje 

do oblasti ani vnímání ani nevnímání, ba ruší jakékoli vnímání a cítění. Svými vhledy 

prošel a prozřel vše na světě a celý vesmír a všechny kouty jeho zázemí, aby posléze 

odstranil jakékoli epistemologické snahy a stopy v mysli a překročiv tím subjekt-objektovou 

relaci, opustil iluzi o svébytných entitách prostoru, času, bytostí a věcí. Tak zůstávaje absolutně 

čistě (bezpřívlastkově) Jsoucí, odkrývá sám sebou Skutečnost Samu o Sobě. Neodhalil 

nic jiného, neţ co Jeţíš vyjádřil slovy: dříve neţ Abraham byl já Jsem.  
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   Věda by si měla uvědomit, ţe lidské poznávací úsilí a ţití nikdy nepřekračuje subjekt-

objektovou relaci. Je tedy věda stejně antropocentrická jako kaţdý z nás. Vesmír, který 

poznáváme, a svět, který ţijeme, je náš lidský svět a vesmír. Má věda šanci vloţit do 

jeho obrazu sjednocující teorii, teorii všeho? Můţe věda opodstatněně ignorovat onu 

kaleidoskopickou povahu kosmu, v níţ jsou všechny existence od nejmenší po největší 

dočasně „ozvučenými― kvazi existencemi všeho ostatního, takţe neexistuje jeden jediný 

obraz světa, který by bylo moţno nazvat objektivním!?   

   Kdyby se takto viděného vesmíru a jeho dětí chtěla uchopit matematika, musela by 

v rovnicích dát na pravou stranu nulu (ve smyslu bezpřívlastkového, boţsky 

všemocného NIC, které je zdrojem i cílem všeho), jako výraz toho, ţe celá její levá 

strana začíná i končí v Bohu, v Absolutnu: Celý obrovský soubor známých i neznámých 

proměnných levé strany rovnice by nemohl být omezován na několik fyzikálních sil a 

jejich astrofyzikální, (sub)atomové či chemické deriváty. Coţpak to, ţe malá kachňátka 

jakoby poslušně následují svoji kachní matku, kamkoli ona kráčí, není daleko tajemnější 

sílou neţ cokoli v rozprostraněnosti a v hloubi fyzikálně nazírané hmoty? Nejsou lidská 

radost i strast a všechna lidská tvořivost vzpínající se tělem i duší k uchopení Ţivota a 

jeho tajemství, světa i kosmu, největší záhadou našeho pozemského bytí? 
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Změny ve vnímání islámu ve vybraných zemích 

západní Evropy 

 

Jakub Janda 

 

V západní Evropě se profilují pravicové strany stavějící na 

antiimigračních trendech. Tématika zatížená institutem politické 

korektnosti byla legitimizována do veřejného prostoru projevy třech 

silných evropských státníků. Veřejná debata o integraci muslimů se 

akcelerovala, dochází k výrazným diskusním střetům v rámci 

národních států. Vzhledem k propojenosti Evropy se dá očekávat 

hledání společných unijních přístupů. Práce se snaží uvést do 

souvislostí heterogenní národní přístupy k integraci imigrantů do 

vybraných zemí západní Evropy a jejich historickou a politickou 

návaznost. 

 

 

Úvod 

Vztah mezi islámem, chápaným jako náboţenstvím i způsobem vlády, a zeměmi 

západní Evropy a USA, se za poslední dekádu výrazně pozměnil. Po šoku 

z teroristických útoků 11. září 2001 se postoje západní veřejnosti k islámu jako 

náboţenství radikálně zhoršily. Rétorika amerického prezidenta George Bushe 

mladšího, invaze do Afgánistánu a Iráku vytvořily velkou propast mezi západními 

demokraciemi a muslimským světem. Výjimkou můţe být Saudská Arábie, která slouţí 

Spojeným státům jako spojenec, přestoţe její státní zřízení má daleko k idealistické 
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představě demokratického státu. Přítomnost západní, zejména amerických, vojenských 

jednotek v tradičních muslimských zemích přinesla schizma boje ţidovsko-křesťanské 

civilizace (Izrael jako tradiční spojenec USA nemá právo na existenci, viděno optikou 

většiny muslimských států v regionu) s islámem. Po zvolení Baracka Obamy americkým 

prezidentem v roce 2008 byla patrná snaha o změnu přístupu k muslimské civilizaci a 

tradiční dialog v mezinárodních vztazích, který charakterizuje zahraniční tendence 

demokratické strany USA. Po projevu na egyptské univerzitě v Cairo začal Obama 

smířlivou doktrínu vůči muslimskému světu, jíţ, jak se zdá, zaţehnal riziko otevřeného 

muslimsko-křesťanského konfliktu, který mohl přerůst v ozbrojenou formu. (Nejen za 

tyto činy obdrţel hojně diskutovanou Nobelovu cenu za mír.) Nynější vztahy s 

muslimským světem se zdají být mnohem stabilnější, neţ byly mezi lety 2001 a 2008.  

Posun v zahraniční politice vůči muslimskému světu (respektive alespoň v její rétorické 

části) jediné světové supervelmoci přinesl zásadní změny do evropského veřejného 

prostoru. Evropské mocnosti trpěly značným strachem z angaţování se v tzv. koalici 

ochotných a ochota jejich veřejných činitelů veřejně diskutovat o problémech při 

integraci zejména muslimských minorit byla velice nízká. Se změnou z Bushova na 

Obamův rétorický diskurs vůči muslimskému náboţenství (nikoliv vůči jednotlivým 

státům) se objevily další skutečnosti, které vedly k akceleraci tématiky muslimských 

menšin do veřejných diskuzí zemí zejména západní Evropy. 

V evropském prostředí jsou západní demokracie povaţovány za nejvyspělejší, 

jejich politické systémy jsou tedy povaţovány za vzory pro většinu světa, která se snaţí 

směřovat k ideálu demokracie. V posledních letech lze sledovat v těchto státech jakýsi 

trend - v Nizozemsku, Německu, Velké Británii a ve Francii jsou intenzivně slyšet hlasy 

zvolených politických představitelů, kteří se kriticky vyjadřují k muslimským 

imigrantům. Otevřeně kriticky se vyjadřovat o muslimech, kterých se v Evropě 

vyskytuje mezi 15 a 25 miliony (neexistují jednoznačná data), nebylo donedávna 

v mainstreamovém veřejném prostoru standardní. Kritizovat neadaptabilitu muslimů 

bylo stejným tabu, jako například kritizovat romskou minoritu v českém prostředí. Ti, 

kteří byli ochotni nechat svou osobu ostrakizovat, byli odsuzováni jako neonacisté a 
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uzavření xenofobové. Všeobecně, v rámci unijních struktur rozšířený institut politické 

korektnosti (částečně ovlivněné mezinárodně politickou situací, jak bylo nastíněno 

v úvodu) prakticky umlčel tematickou veřejnou debatu a saturnoval veškeré snahy o 

nacionálněji a politicky-merkantilistický náhled na ty, kteří o muslimech špatně nemluví 

a na neonacisty či xenofoby.  

Pomyslné tabu bylo prolomeno, kdyţ se tři političtí lídři vyjádřili v rozsahu 

měsíců prakticky identicky – nejdříve se německá kancléřka pustila do nefungujícího 

konceptu multikulturalismu, s podobnými prohlášeními následovali francouzský 

prezident a britský premiér. Jednotlivé projevy státníků představují špičky finální 

agregace veřejného mínění a v následujících kapitolách budou rozebírány v širších 

souvislostech. 

 

Nizozemsko – nacionalistické trendy v nejliberálnější zemi Evropy 

Nizozemský koncept otevřené země a společnosti, praktikovaný od 60. let 20. 

století, byl průkopníkem evropského multikulturalismu, pokud nebudeme počítat 

britské impérium na konci 19. století. Proto je v Nizozemsku téma muslimských 

minorit nejsilnějším bodem politických kampaní, vedle účasti vojenských jednotek 

v Afghánistánu a budoucnosti Eura. 

Zdejší multikulturalismus (ve stylu tzv. tavícího kotlíku) dostal velkou ránu na 

začátku tisíciletí. Po chladnokrevné a čistě náboţensky motivované vraţdě filmaře Theo 

Van Gogha se Nizozemci začali ptát, zdali stále ţijí ve svobodné zemi. Na vlně idejí 

národního uvědomění a antimuslimských nálad byl do popředí vynesen Geert Wilders, 

předseda Strany pro svobodu, který poţaduje plnohodnotnou asimilaci muslimů do 

holandského hodnotového systému, nebo jejich striktní vystěhování. Právě Wilders se 

stal nejhlasitějším kritikem neadaptabilních muslimských menšin v Evropě, jeho projevy 

a filmový dokument Fitna mu vynesly obţalobu před amsterdamský soud. Obţaloby 

v zemi, která je obecně povaţována za prototyp volnomyšlenkářského státu (díky 

historické sekularizaci a dlouhodobému míšení kultur, které prvoplánovitě vyţaduje 

toleranci), náleţitě vyuţil k prezentaci sebe samého jako posla pravdivých, ale 
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bolestivých zpráv. Tvrdí o sobě, ţe má být v rámci politické korektnosti umlčen 

evropským diskursem zakrývání palčivých problémů neinvazivními frázemi. 

Wilders povaţuje samotný soudní proces za „kladivo na umlčení svobody slova― a 

tvrdí, ţe snaţit se postihovat někoho, kdo jen říká pravdu, je zločin proti západním 

osvícenským hodnotám. Rušení Wildersových přednášek v Německu a České republice 

ukazuje, jak jeho politické ideje rozdělují současnou Evropu. Jeho setkání s dnes jiţ 

bývalým politikem CDU v Německu - Reném Stadkewitzem přineslo německému 

představiteli vyloučení z jeho mateřské strany.  

 

Německo – nejagregovanější veřejná debata  

Německo se stejně jako Francie hlásí k neutralitě ve vztahu k církvím. Rozdíl je 

v tom, ţe Němci pojímají neutralitu ve vztahu k církvím „jako rovnost různých 

náboţenství uvnitř tohoto prostoru―. Zatímco francouzské pojetí této neutrality 

církevních subjektů ve veřejném prostoru je vylučující, to německé je zahrnující. Je 

nutné doplnit, ţe Německo nastavilo po první vlně gastarbeiterů v šedesátých letech 

tzv. etnicko exkluzivický systém. Němci, hnáni historickou národní vinou, povaţují 

církve za plnohodnotný subjekt veřejného ţivota – jednání politiků se zástupci 

menšinových církví není nijak výjimečné, naopak je velice pravidelné. Doslova, aby bylo 

vidět, jak německý stát přijímá exogenní menšiny, vláda podporuje tzv. Deutsche Islam 

Konferenz, která proklamuje, ţe je reprezentací vyznavačů Alláha ve Spolkové 

republice. Problémem však je, ţe podle dlouhodobých průzkumů se velká část muslimů 

necítí být tímto tělesem zastupována, čímţ se z upřímné snahy německé vlády stává 

hrad z papíru. Projev německého prezidenta Wulfa, v němţ označil „islám za součást 

Německa―, byl veřejně kritizován jako snaha o populismus směrem k samotným 

menšinám.  

Vlna vyslovování politicky nekorektních tezí byla zahájena slovy spolkové 

kancléřky během loňského podzimu: „Pokusy vybudovat v Německu multikulturní 

společnost zcela zkrachovaly. Tento multikulturní přístup selhal, naprosto selhal. " Po 

propůjčení národního vyznamenání dánským karikaturistům německá kancléřka 
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legitimizovala jejich činy a hlavně – stanovila poměrně jasný diskurs. Nový ministr 

vnitra Hans-Peter Friedrich rozmíchal nové kolo debaty, kdyţ se nechal na úvodní 

tiskové konferenci ke svému úřadování slyšet, ţe „islám historicky není součástí 

Německa.― 

Ještě více kontroverze vzbudil dnes jiţ bývalý člen vedení Bundesbanky Thilo 

Sarrazin. Jeho provokativní kniha Německo se likviduje samo  byla intenzivně propírána 

snad kaţdým, kdo v Německu něco znamená. Bývalý bankéř navrhuje zmrazit sociální 

dávky přistěhovalcům na deset let, aby se do Německa nestěhovala niţší vrstva. Obecně 

je v Německu výhodná sociální politika pro děti, coţ ještě akceleruje přirozeně vysokou 

porodnost muslimů. 

Sarrazinova debata rozpoutala intranacionální kulturní válku. Jeho příznivci 

zvyšují laťku úspěšnosti imigrace a nekompromisně zavrhují její dosavadní přínosy, 

včetně těch hospodářských. Na imigrantech chtějí národní uvědomění a lásku k vlasti, 

která se k nim ještě před deseti lety neznala. Jeho oponenti, zejména ti s muslimskými 

kořeny, se ho ptají, proč proti nim rozpoutává veřejnou vlnu nesnášenlivosti. Expert 

politický islám, Georgij Engelgard, se nechal slyšet:  

„Problém spočívá v tom, že řada komunit, v první řadě vystěhovalci z Turecka a arabských zemí, 

existuje vlastně uvnitř Evropy s právem jakési paralelní společnosti. To vyvolává v mnoha Evropanech 

podráždění. Vezmeme-li kupříkladu Německo, pak poslední dva měsíce tam probíhá bouřlivá diskuse 

o této otázce. Zatímco politická elita vyžaduje dodržování multikulturního přístupu a soužití různých 

komunit, pak občané, voliči, mají převážně proti takové politice námitky.“ 

Ke komplexnějšímu obrázku veřejné debaty je třeba zmínit, ţe předseda 

bavorské CSU, Horst Seehofer, ţádá zastavení jakékoliv migrace. „Německo 

nepotřebuje imigranty.― Z tábora příznivců tvrdé politiky vůči neintegrujícím se 

menšinám se vyčlenil jiţ zmíněný René Stadkewitz – po vyhazovu z CDU zaloţil stranu 

Svoboda, hlásící se k jedinému programovému tématu - tvrdé imigrační politice. 

Zaloţení strany Die Freiheit v Německu po Wildersově intervenci vzbudilo velký ohlas, 

který saturnoval názorové zastoupení. Kdykoliv se do senzitivní problematiky zapojí 

strana s radikálnější profilací, propast mezi názorovými tábory se znásobí. Jak tvrdil 
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Machiavelli, je naprosto nutné přiznat, na čí straně stojíte, jinak nemáte šanci na úspěch 

v očích veřejnosti – voličů. 

 

Stigmatizace německé pravice 

 

Stadkewitzova Die Freiheit stojí před zásadním bodem zlomu. Přihlášení se 

k pravicové straně spektra se silným apelem na menšinu ţijící ve Spolkových zemích 

znamená v poválečné historii Německa politickou sebevraţdu. Důleţitým národním 

aspektem v Německu je kontradikce vzbuzovaných názorů – na jedné straně frustrace 

z neintegrující se minority naráţí na tvrdou překáţku, druhou stranou mince je pocit 

kolektivní viny Němců za holocaust. Snaha o implementaci tvrdé politiky vůči jiţ 

dlouhodobě zabudované minoritě (muslimové začali do Německa pronikat dekádu po 

smrti Hitlera) naráţí na analogii s perzekucí ţidovské minority ve třicátých letech. Další 

ranou pro novou stranu univerzálního typu je osobní neúčast hlavního politicky 

neaktivního mluvčího nového diskurzu – Thilo Sarrazin odmítl vstoupit do strany Die 

Freiheit, coţ zdůvodnil svým věkem a nechutí se politicky angaţovat. Budoucnost 

politického nováčka mezi historicky silnými stranami (a v majoritně biparitním 

politickým prostoru) je značně nejistá a téměř predestinována. Die Freiheit nemá 

pravděpodobně šanci získat takovou pozici, jako její alma mater – Wildersova pozice 

strategické podpory či nepodpory menšinové vlády v zemi tulipánů je prozatím jen 

Stadkewitzovým snem. 

Následující měsíce budou slouţit jako přirozený průzkum veřejného mínění – 

německá veřejnost svou podporou či nepodporou ukáţe, jak moc je konsternována 

otázkou muslimů ţijících ve své majoritně křesťanské zemi. Důleţité rozhodně bude, 

jak se strana dokáţe postavit nařčení z profilace jako  „neue NSDAP―. Pokud se Die 

Freiheit podaří nepodkopnout si vlastní nohy autodiskreditací, budou další volby 

milníkovým indikátorem pro celou EU. Německo je tahounem EU, a pokud jeho lid 

projeví svými volebními lístky vůli mluvit o tématu muslimských menšin – bude to 

jasným znamením pro země spojené Unií, ţe tématika není nepodstatná. Pokud se tak 
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stane, je stále velice pravděpodobné, ţe tématiku přejmou velcí hráči politického 

spektra, avšak zabalenou do jiných slovních obálek, aby autorizovaly svou kritiku 

Sarrazina a Stadkewitze. 

 

Francie – supersekularizace 

Ve Francii lze sledovat podobný trend – prezident země galského kohouta se 

nechal slyšet:"Tolik jsme se zajímali o identitu příchozího, ţe jsme nevěnovali 

pozornost identitě země, která ho přijímá. Koncepce multikulturalismu selhala i u nás―, 

doplnil v témţe interview Nicolas Sarkozy.  

Vzpomeňme krátce na diskurs Jean-Marie Le Pena, který byl nedávno vystřídán za 

pozornosti světových médií ve vedení strany Front national svou dcerou. Protiimigrační 

tématika jako hlavní bod programu strany není ve Francii novinkou – Národní fronta 

figuruje ve francouzském politickém prostoru jiţ od roku 1972. 

Vše naznačuje tomu, ţe Marine Le Pen bude pokračovat v odkazu svého otce, 

který je v zemi galského kohouta osobnostně umírajícím hráčem na národním 

politickém poli, zejména kvůli rétorice antisemitismu a vyhasínající volitelností politika 

na odchodu. Jeho následovnice přináší novou energii a drive – na scénu přišla právě 

v čas – Evropa je nyní připravena mluvit a diskutovat o muslimské integrační 

problematice. 

Neočekávaný úspěch ve volbách do francouzské místní samosprávy však 

ukazuje, jak integrovaná je tato tématika i na místní úrovni. Mladá nacionalistka, médii 

často označována jako fašistka, sbírá nebývale vysoké hodnocení v ţebříčcích 

popularity. Není zatíţena historií ve francouzské vysoké politice a poté, co se 

distancovala od antisemitismu svého otce, její hvězda na politickém nebi raketově 

stoupla. V současné době drţí podobné preference pro prezidentskou volbu jako 

prezident Sarkozy. Prezidentské volby v roce 2012 budou jistě zajímavé, stát proti sobě 

pravděpodobně budou dva silně pravicoví kandidáti. 

Kritika nošení burky je silně slyšet v post-rousseauovské Francii, vyznávající 

laický integrační model sekularizace – tedy například zákaz jakýchkoliv náboţenských 
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symbolů na veřejných místech. Doplňme, ţe francouzský historický diskurs je vůči 

církvím doslova exkludační – francouzský prezident má sice poradce pro muslimskou 

menšinu, ale stát neuznává církve jako skutečné subjekty veřejného ţivota. Kříţe ani 

burky nesmějí být do francouzských škol nošeny. Do tohoto veřejného 

sekularizovaného prostoru vyčištěného od náboţenských symbolik ve stylu jsme si 

rovni a kaţdý si svého boha vyznávejte doma vstupují poţadavky muslimských komunit 

na veřejné nošení burky například ve školách, coţ je v přímém rozporu s odkazem 

francouzské revoluce, na němţ dnešní pátá republika staví. Od 11. dubna 2011 není 

moţné nosit na veřejnosti burku. 

Prezident Sarkozy z kraje svého působení v úřadu dokonce navrhl výstavbu mešit ze 

státních zdrojů a vzdělávání imánů v evropských podmínkách, čímţ chtěl docílit, aby 

tito imámové mohli islám „přizpůsobit― evropským muslimům. Nevole ze strany 

francouzské veřejnosti a stoupající popularita Le Penové ukazují jasné zrcadlo, co si 

majoritní demos Francie přeje – asimilaci, nikoliv nezávislou komunitu. Sarkozyho 

pokus o větší propojení státu s islámskými náboţenskými asociacemi jde proti 

občanskému individualismu a radikálnímu sekularismu zděděnému po třetí republice. 

 

Velká Británie – razantní kroky 

Britský premiér se na mnichovské bezpečnostní konferenci nechal slyšet, ţe vize 

multikulturní společnosti v Británii zkrachovala. "Státní multikulturalismus je 

doktrínou, která se ubírá špatným směrem a jejíţ následky mohou být hrozivé." Jako 

kdyby kopíroval slova německé kancléřky - na Ostrovech není na celonárodní politické 

scéně přítomna strana se silně antiimigrační tématikou, jak je tomu ve Francii, 

Nizozemsku a nově i v Německu. O to silněji však problematiku muslimské imigrace 

pojal aktuální vládnoucí aparát, coţ je ve srovnání se zmíněnými třemi zmíněnými 

zeměmi výjimkou.  

Historicky je třeba zmínit, ţe Británie zatím neprovedla formální odluku náboţenství 

od státu a veřejný prostor je tu s náboţenstvím bezprostředně propojen. Od poloviny 

16. století má Británie svou národní církev, která je privilegovaná a státem 
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podporovaná. Aţ rokem 1858 nabyli příslušníci ţidovské a křesťanských církví stejných 

politických práv jako věřící anglikánské církve.  Velká Británie svoji politikou směruje k 

individualistickému a sekularistickému pólu v rámci britské tradice, která nezná odluku 

náboţenství od státu a uznává náboţenské komunity jako své partnery ve starosti o 

veřejné dobro. V roce 2009 britská vláda potichu dovolila muslimským náboţenským 

soudům rozhodovat v občanskoprávních věcech týkajících se rozvodů, finančních 

sporů a domácího násilí, coţ vyvolává obavu, ţe muslimové vytvoří paralelní právní 

systém se stejnou autoritou, jakou má britský právní systém.  Po teroristických útocích 

na londýnské metro, které spáchali muslimové, narození ve Velké Británii, se v britském 

veřejném prostoru rozpoutala diskuze o kořenech terorismu ve vlastní společnosti.  

 V nedávné době reagoval britský premiér poměrně razantně: "V posledních 

letech jsme měli čistou imigraci do Velké Británie na úrovni zhruba 200.000 lidí ročně, 

coţ znamená dva miliony lidí navíc kaţdých deset let," řekl v pořadu Sky News. To je 

podle něj nepřijatelně vysoké číslo, které musí být sníţeno.  

Britský premiér prohlásil, ţe by chtěl, aby se čisté přistěhovalectví ročně pohybovalo 

v rozmezí desítek nikoliv stovek tisíc lidí.  Ti, kteří ţádají o vízum z důvodu sňatku, 

budou muset napříště skládat zkoušku z angličtiny. Rodiny osob s oprávněním ţít a 

pracovat v Británii dnes získávají asi 20% všech víz, zatímco neevropští studenti 

přijíţdějící na univerzity představují aţ 60% veškeré imigrace do Británie. 

Ministerstvo vnitra zpracovává plány na drastickou redukci počtu zahraničních 

studentů. Ze strany policie a bezpečnostních činitelů se objevila obvinění, ţe vzdělávací 

systém je údajně zneuţíván teroristy usilujícími o povolení ţít v Británii. Následujících 

několik let ukáţe, jak úspěšná je deklarovaná strategie redukce vízových moţností a 

nucené adaptace jiţ téměř domestikovaných příslušníků menšin. Je nutné dodat, ţe 

Velká Británie, která si od viktoriánského 18. století zakládá na multikulturalitě svého 

občanského a univerzitního prostředí, slovy svého čelního politického představitele 

dává najevo silnou snahu o nacionalizaci a přímo artikulovanou obranu národních 

tradic. Strach z vytvoření paralelních společností Britů a muslimů na britských 

ostrovech a reakce na londýnské útoky doma vychovaných cizinců ţene politické elity 
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k razantním opatřením. Můţeme sledovat inklinaci k francouzskému laickému 

(sekularizovanému) přístupu, tedy snaze k cílené částečné asimilaci imigrantů. Trend, 

jemuţ deklaroval náklonnost David Cameron, působí jako náznak přicházející doktríny 

– západní demokracie otevřeně přiznávají, ţe komunitní systémy integrace (Británie, 

Německo) ani metoda tavícího kotlíku ve starokontinentálních rozměrech 

(Nizozemsko) nejsou přijatelné pro domácí obyvatele.  

 

Závěr - legitimizace tématiky 

Kdyţ shrneme základní atributy čtyř separovaných národních iniciativ, 

nalezneme tři opoziční tělesa, která částečně vyuţívají antimuslimskou tématiku jako 

prostředek pro navýšení volebních preferencí, jelikoţ jejich vlády neartikulují kritické 

postoje tak razantně. Tyto tři partaje povaţují kritiku neintegrujících se muslimských 

menšin za své primární politické téma. Jelikoţ vládnoucí špičky aţ v nedávné minulosti 

legitimizovaly tuto problematiku (výroky Merkelové, Camerona a Sarkozyho), počátek 

diskuze o národní identitě a vlivu milionových muslimských komunit v západní Evropě 

na samotný stát je neodvratitelnou etapou, která bude v následujících letech aktuální. 

Abych odpověděl na otázku z úvodu článku – ano, s antiimigrační tématikou se 

v politickém prostoru západní Evropy nyní uţ musí počítat. 

Silná slova Davida Camerona jako premiéra historicky multikulturní země o cílené 

regulaci další imigrace jsou předzvěstí další etapy vývoje – evropští státníci si jiţ 

uvědomili, ţe o integraci přistěhovalců se musí mluvit v politickém mainstreamu. 

Můţeme očekávat, ţe se buď antiimigrační strany stanou populárnějšími (Marie Le 

Pen), či se budou i nepřímo podílet na vládě (Wilders). Vzhledem k  ostrakizování 

malých stran (Die Freiheit) jako fašistů a neonacistů se nedá očekávat jejich zapojení do 

koaličních vlád, ale převzetí tématiky velkými hráči (Cameron).     

Sumárum výše uvedeného článku do jedné věty – západní Evropou se začíná 

táhnout silná nespokojenost s některými neintegrujícími se muslimskými menšinami, na 

coţ reagují samostatná politická uskupení, kdyţ poukazují na pozapomenutý 

nacionalismus, který byl částečně veřejně pohřben pod přikrývku doktríny 
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multikulturalismu. Bezpečnostní aspekt tématu je jasně viditelný – vzhledem k interní 

provázanosti Evropské unie schengenským prostorem je rostoucí počet neintegrujících 

se muslimů bezpečnostní hrozbou. Dá se očekávat, ţe veřejná debata bude probíhat na 

úrovni národních států a s postupem času i v Evropském parlamentu. Cílem bude najít 

ideální model integrace a odpovědět na otázku – jaká je evropská policy k islámu? 
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Tříska v oku bližního, nikoli však břevno v oku svém? 

 

Roman Joch 

 

Americký State Department i letos vydal zprávu o dodržování lidských 

práv v ČR. Je jen patřičné a správné, abychom spojencem a přítelem 

byli upozorňováni na to, co děláme špatně. Leč platí to i obráceně, ono 

upozorňování by nemělo být jen jednosměrkou; totiž na stavu lidských 

práv lze toho hodně zlepšovat v ČR – ale určitě i v USA. 

 

 

  A tak se mi dostala do rukou zpráva o stavu lidských práv v USA, vypracovaná jedním 

jednočlenným lidsko-právním „útvarem― na Úřadu vlády, v sekci premiéra. Z ní 

vybírám: 

 

Náboženská svoboda 

 

  První dodatek americké ústavy garantuje náboţenskou svobodu, přitom jsou jiţ 

několik desetiletí z veřejného prostranstva v USA vytěsňovány náboţenské symboly, 

čímţ stát privileguje jeden náboţenský proud - sekularismus. 

 

   Například v rozhodnutí McCreary County versus  ACLU of Kentucky z roku 2005 

Nejvyšší soud USA rozhodl, ţe na veřejném prostranství nesmí stát pomník zobrazující 

dvě desky Desatera. Zobrazit na veřejnosti Desatero je prý protiústavní. Coţ na tom, ţe 

Desatero není jen náboţenský symbol, ale i etický kodex, na němţ stojí celá naše 

civilizace. Zakázat Desatero na veřejnosti je jako zakázat olympijské hry, neboť ve 

starém Řecku měly taky náboţenský charakter. 

http://en.wikipedia.org/wiki/2005
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   V ČR naopak můţeme jesličky s Jeţíškem či ţidovský svícen na veřejnosti svobodně 

vystavovat. 

 

Rovnoprávnost bez ohledu na rasu, barvu pleti či etnický původ 

 

   Čtrnáctý dodatek americké ústavy garantuje rovnoprávnost všech občanů. Přesto jiţ 

několik desetiletí jsou američtí občané zvýhodňováni či znevýhodňováni na základě své 

rasy, barvy pleti či etnického původu. 

 

   Například v rozhodnutí Grutter versus Bollinger z roku 2003 Nejvyšší soud USA 

rozhodl, ţe je přípustné, aby vysoké školy zvýhodňovaly a znevýhodňovaly studenty při 

přijímačkách na základě jejich rasy, barvy pleti či etnického původu. Kritériem pro 

přijetí nejsou jen znalosti či studijní schopnosti, ale i rasa. Navíc Nejvyšší soud 

v rozhodnutí uvedl, ţe takto to bude ústavní ještě 25 let, pak uţ ne. Coţ ukazuje 

absurditu rozhodnutí: buď je rasová diskriminace ústavní, anebo není (po přijetí 

čtrnáctého dodatku není), ale nemůţe být ústavní teď, leč po uplynutí 25 let uţ nikoli, 

neboť nic takového v ústavě napsáno není. 

 

   V ČR naopak při přijímání na vysoké školy občané ČR diskriminováni – ať uţ kladně 

či záporně – na základě své rasy, barvy pleti či etnického původu nejsou.  

 

Vlastnická práva, svoboda vlastnit majetek a usilovat o své štěstí 

 

   Pátý dodatek americké ústavy garantuje, ţe ţádnou osobu nelze zbavit ţivota, 

svobody či majetku bez řádného soudního procesu; a soukromé vlastnictví nelze 

odebrat k veřejnému uţívání bez spravedlivé náhrady. 
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   Přesto Nejvyšší soud USA v rozhodnutí Kelo versus City of New London v roce 2005 

rozhodl, ţe lze odebrat nemovitost soukromé osobě a dát ji jiné soukromé osobě či 

firmě, pokud to povede k ekonomické prosperitě. Jinými slovy, ţe je přípustné 

vyvlastnit, sice za náhradu, leč nikoli pouze k veřejnému uţívání, jak to specifikuje 

ústava, ale i pro soukromý podnikatelský záměr, pokud podle municipality povede 

k prosperitě. Tedy jakýsi Robin Hood naruby: nemovitosti brát chudým (sice za 

náhradu) a dát je bohatým, aby byli ještě bohatší.  

 

   A v rozhodnutí Wickard versus Filburn z roku 1942 (dodnes platném) Nejvyšší soud 

dokonce rozhodl, ţe je ústavní, aby Kongres zakázal člověku pěstovat pro vlastní 

potřebu legální plodiny ve větším mnoţství, neţ je stanoveno kvótou. A odvolával se 

přitom na tzv. komerční klauzuli ústavy.  

 

  Podle ní má Kongres právo regulovat obchod – se zahraničím i mezi jednotlivými 

státy Unie. USA byly svými zakladateli zaloţeny jako svobodná republika vlastníků a 

obchodníků a pravomoc Kongresu měla usnadnit obchod, nikoli jej omezovat; měla 

zabránit jednotlivým státům Unie stavět občanům do cesty různé překáţky obchodu. 

Nikdy však neměla zmocnit federální vládu občanům přikazovat, co mají pěstovat či 

vyrábět, nebo jim zakazovat pěstovat či vyrábět legální plodinu nebo komoditu pro 

vlastní spotřebu! 

 

   V roce 1942 však Nejvyšší soud v rozporu s původním záměrem tvůrců ústavy 

rozhodl, ţe federální instituce mohou soukromé osobě zakázat produkci obilí pro 

vlastní spotřebu nad stanovenou kvótu.  

 

   V ČR naopak na svém pozemku můţe kdokoli pěstovat jakoukoli legální plodinu 

v jakémkoli mnoţství (nemá ale pak nutně nárok na dotace). 
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Jednání soukromých osob 

 

   Americká zpráva o stavu lidských práv v ČR uvádí i jednání soukromých osob. 

Zajisté za to, ţe jeden český občan (ať uţ romského či neromského původu) se chová 

špatně k jinému českému občanovi (ať uţ neromského či romského původu), nebo 

kdyţ někdo vyhroţuje jinému na webových diskusích, můţe český stát asi tak málo, 

jako americký stát můţe za to, kdyţ se jeden americký občan chová ošklivě k druhému 

americkému občanu, nebo mu vyhroţuje smrtí.  

 

Vztáhněme však tato kritéria americké zprávy na Ameriku samotnou:  

 

Při letošním projednávání úsporných opatření v parlamentu státu Wisconsin řval 

opoziční poslanec Gordon Hintz na vládní poslankyni Michelle Litjensovou: „You’re 

fucking dead!“ – coţ lze přeloţit asi jako „Jseš mrtvá, pí*o!―, nebo „Chcípneš, kun*o!― 

 

A v lednu jiný americký občan střílel na poslankyni Kongresu Gabby Giffordsovou. 

 

   Jde-li o lidská práva, ČR má spoustu problémů, není však známo, ţe by u nás tak 

vulgárně řval nějaký zastupitel na svou kolegyni a vyhroţoval jí smrtí; nebo dokonce ţe 

by někdo poslankyni vpálil kulku do hlavy. 

 

   Moţná by to chtělo nejdřív si vyndat břevno z oka vlastního neţ hned hledat třísky 

v očích druhých, leč vzhledem k tomu, ţe tato zásada je biblická, pro americký State 

Department by to zřejmě bylo – dle rozhodnutí McCreary County – protiústavní! 

 

Tak mu nezbývá neţ hledat třísky v očích druhých. 
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Francouzská Deklarace práv člověka a občana (1789) 
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Škárka a Kočí do první řady! 

Vývoj demokracie v Čechách 

 

Martin Jan Stránský 

 

Demokracie je závislá na tom, jak stará je. Spojeným státům trvalo 150 

let od jejich založení, než se vypořádaly s prosáklou korupcí, která 

ovládala jednotlivé státy i velká města. Není to 70 let, co běloši věšeli 

černochy kvůli jejich barvě pleti. Poslední takovýto případ se stal 

dokonce před třinácti lety. Tomáš Garrigue Masaryk to viděl 

optimističtěji – tvrdil, že bychom se mohli stát skutečně 

demokratickým státem za 50 let svobody. Nejsme ani v polovině cesty.  

 

 

Polistopadová propast mezi občanem a politikem - politikou je větší, neţ kdy 

jindy. Minulý týden vyrostl na praţské Kampě „hřbitov― pětadvaceti dnešních politiků.  

V anketě v MFD prohlásila prozíravá malá holčička, ţe si přeje návrat krále, „protoţe je 

lepší, neţ kdyţ je zmatek a demokracie.―   

Dnes sledujeme politiky a oni nás.  Máme s nimi něco společného?  Co vůbec chápou? 

K dnešnímu dni Václav Klaus nepouţil slovo „korupce― ani jednou.  Je to asi pod jeho 

rozlišovací schopnosti.  Věřím, ţe nejen pod jeho. Mezi politikem a občanem totiţ není 

takový rozdíl. Ten první vychází z kotle společnosti. Rozdílem je, ţe ten první pak 

začne bojovat o výhru, zatímco ti druzí bojují o pravdu.  

Máme o co se opřít? Co se týká slavné tradice první republiky, jak nedávno psal 

Václav Ţák, kromě toho, ţe TGM nekradl propisky, mezi politikou první republiky a 

dnešní nebyl ţádný rozdíl. Během dvaceti let tam bylo třináct vlád. Můj otec jako 

poslanec dostal facku ve sněmovně proto, ţe nedokázal přeskočit lavici během rychle 
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šířící se rvačky.  Vše řídil TGM  z Hradu mnohem rafinovanější intrikou neţ současný 

prezident, moţná proto, ţe pouţíval inteligentnější a kultivovanější poradce.  Co se týká 

dneška, vyhnání elity, ateismus nebo vymlácení morálky komunisty jsou známé 

fenomény, ze kterých kaţdý přispívá ke krizi. 

Prolomili jsme rekord 20 let svobody první republiky, ale problémy se neřeší. Bez jejich 

řešení nemůţeme řešit sami sebe. Moţná proto ta propast a pocity zoufalství. 

Na současné křivce demokratického vývoje stojíme před dvěma hlavními překáţkami. 

Ta první je, ţe neexistují zpětné vazby, pouze zpětné hrozby. Ta druhá je, ţe nevíme jak 

popsat a drţet se toho, co je správné a co není. V České republice má pravda velice 

těţký ţivot.  

Aby se posílily zpětné vazby, stačí pár zásadních kroků. Tím nejzásadnějším jsou přímé 

volby. Přímé volby nabízejí vyšší legitimitu a zodpovědnější chování pro zvoleného tím, 

ţe zvolený „patří― lidem a ne politikům.  To platí zvlášť u prezidenta, kde jeho přímá 

volba posílí nejen instituci (prezident nebude zvolen přes politické handrkování a 

s pomocí komunistů), ale nabídne moţnost pro klíčové dirigování správným směrem. 

Pokud nový prezident začne spojovat a ne rozdělovat, splní nesmírně důleţitou a (v 

současné době) chybějící roli dirigenta vytváření české polistopadové národní identity.   

Přímé volby se ale musí zavést i v jiných instancích. Občané by měli rozhodovat o tom, 

kdo se stane hlavním státním prokurátorem.  Krajští šéfové policie, krajští soudci a 

všichni starostové by měli být přímo voleni lidem, jak je to zvykem v jiných zemích. 

Tím se oddělí administrativní moc a justice od té politické, coţ dále posílí přímé vazby a 

přímou zodpovědnost. 

Aby se zpětné vazby dále posílily, musí jich být méně.  Dnes nikdo netuší, kdo za něj 

dělá co a kde.  Setrvávající komunisticko-habsburský sklon řešit věci prostřednictvím 

neustálého rozdávání funkcí a rozdělování nás škrtí k smrti. Kdyţ nám EU převzala 

mnoho z toho „hlavního―, nepotřebujeme přece mít dvojnásobek státních úředníků po 

přijetí do EU, neţ před vstupem. Stačí polovina. Ministerstvo vnitra, které bylo od 

revoluce příčinou ničeho jiného neţ handrkování, intrik, korupce a nechutné politizace, 

by se mělo zrušit a proměnit na Ministerstvo pro veřejné záleţitosti.  Staralo by se o – 



ÚSKALÍ DEMOKRACIE/PŘÍTOMNOST JARO 2011 

107 Strana 

 

hádejte - občanství, emigraci/imigraci, práci/pracovní poměry a sociální věci. 

Bezpečnost by se přesunula na ministerstvo obrany. Ministerstva ţivotního prostředí, 

dopravy a zemědělství by se sloučila stejně tak jako ministerstvo místního rozvoje a 

průmyslu s ministerstvem obchodu.  Školství a kultura přece také patří k sobě. Vcelku 

by jich zůstalo osm. A dále ţádní vicepremiéři pro boj s korupcí a další nesmysly – 

nemá to proboha dělat ministerstvo spravedlnosti? Počet senátorů by se zredukoval na 

dva z kaţdého kraje (bez ohledu na počet občanů), počet poslanců na jednoho na 

kaţdých 10.000 občanů, tedy na 101.  To úplně stačí. Vţdyť je nás méně, neţ ţije lidí 

v Londýně.  

Náš současný systém koaličních vlád je cesta do pekla. Je to magický způsob jak odradit 

kaţdého voliče, kdyţ zjistí, ţe strana, kterou volil, je najednou spjata a závislá na 

chování odpůrce-partnera. Neúspěchy se přehazují na jiné, zatímco úspěchy se berou za 

své. Nejmenší strany drţí celou vládu jako rukojmí tím, ţe je jim dán aritmetický klíč (a 

s ním neuvěřitelně disproporční moc) pro tvoření koaliční většiny ve sněmovně.  Ať 

jedna strana ručí za vše a ať ji ostatní hlídají a s ní soupeří.  Takto zacházet s politickou 

zodpovědností dovede ale pouze několik zemí a to tím, ţe je u nich přímá volba všech 

poslanců a senátorů, coţ zároveň anuluje fenomén „přeběhlíků―.   

Aby se rozhodovalo mezi tím, co je správné a co není a na základě toho se postupovalo 

dál, musí platit to, jak tvrdí Václav Ţák, ţe se budou definovat a dodrţovat formální 

role, vztahy a pravidla.  Podívejme se, jak to funguje při současné vládní krizi. Dnes je 

(jiţ bývalý) ministr Bárta obviněn, ţe chtěl propojit politiku a podnikání.  To je ale ve 

světě běţné, stejně tak úspěšně činili Rockefeller, starý Kennedy a celá rodina Bush. Jen 

u Bárty jde tentokrát o bezpečnostní firmu ABL.  

Za to, ţe tvrdili, ţe se je Bárta pokusil uplatit, byli členové Jaroslav Škárka a Kristýna 

Kočí za „trest― a bez řádného procesu vyloučeni z Bártovo strany a sněmovnou 

posazeni do poslední lavice.  Naše osvícená média ihned přidala panu Škárkovi a slečně 

Kočí nálepku „přeběhlíků,― a to i přes naprosto zjevný fakt, ţe to byli oni, kteří 

upozornili na korupci a byli za to vyhozeni. Naše média totiţ dovedou mlţit pravdu 

mnohem více neţ politici.   
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Kauza pana Škárky a slečny Kočí je přesným symbolem toho, co se děje v naší 

společnosti a politice.  Fragmentace faktů, tvoření intrik a mlţení.  Právě pro to by měli 

pan Škárka a slečna Kočí sedět v první řadě poslanecké sněmovny, před celým 

národem, nikoliv v poslední.  Kdyţ jsem se pana Škárky ptal, proč bral peníze od pana 

Bárty, odpověděl mi: „Byl jsem stejný jako on.―Buď se jeho vyjádření nakonec ukáţe 

jako oprávněné a jeho krok jako čestný, anebo bude vnímáno jako rafinovaný a cynický 

čin.   

Místo toho, aby se všichni soustředili na nalezení pravdy prostřednictvím rychlých a 

otevřených formálních procesů (tj. funkční justiční systém, podpořen dodrţováním 

morálních pravidel), presumpce neviny se potlačuje, hlavní aktéři se přesazují do 

zadních lavic a hon na čarodějnice (tentokráte z ABL) pokračuje v plné politické 

vzteklině. Právě to je důvod, proč v Čechách pravda zatím nevítězí.   
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