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Česká národní identita dnes?
Ivan Malý
Co je úkolem našeho národa? […] je povolán, aby sám ze sebe vytvořil
vlastní, novou kulturu, zcela nový zdroj tepla a světla? Vystačí-li však k tomu
naše prostředky? […] Při nejmenším by uchování pouhé, holé národnosti
vyţadovalo nesmírně mnoho úsilí a sebeodříkání nejšlechetnější domácí
inteligence, obětovnosti, která by časem ochabovala. Nastal by den, kdyby si ten
onen – dejme tomu slaboch – předloţil otázku: Jak, stojí tato ve své existenci
pochybná národnost skutečně za to, abychom veškeré síly ducha svého, které
bych jinak zasvětit mohl práci positivní, pokroku vědy, atd., abych tyto síly mařil
úsilím prozatím zcela záporným? (1886)

Touto úvahou o smyslu existence českého národa se před více neţ sto dvaceti
lety snaţil mladý český intelektuál Hubert Gordon Schauer1 reagovat na vrcholící etapu
českého národního úsilí. Byla to tedy – v kontextu doby – úvaha značně kacířská.
Stačila však, a to v podstatě natrvalo, zasít semeno věčných pochyb o smyslu existence
českého národa. Bouřlivá intelektuální debata o smyslu českých dějin, která vzápětí
vypukla, je toho důkazem. Ani vznik Československé republiky tyto diskuze definitivně
neukončil, a tak se tato myšlenka vrací do českého intelektuálního prostoru v podstatě
periodicky. Představitelé národní elity (včetně Tomáše G. Masaryka, Karla Čapka, Jana

Hubert Gordon Schauer (1862–1892).
Bibliografie: Geistiges Leben in zwölften Jahrhundert, Wien 1885; Averroes. Studie z dějin filosofie, rkp. (Městské
muzeum v Litomyšli); Spisy 1–3, ed. A. Procházka, 1917–18. Čas. přísp.: Základové konkrétné logiky (rec.),
Pokrok 1886; Naše dvě otázky, Čas 1886; O povaze myšlenkové krise naší doby, Čas 1887; O pesimismu, Česká
revue 1889; O podmínkách i možnostech národní české literatury, Literární listy (Ltl) 1890; O úkolech naší kritiky,
Národní listy 1890. Překlady: T. G. M.: Versuch einer concreten logik, Vídeň 1886.
1
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Patočky, Erazima Koháka) si po celé dvacáté století kladli různé varianty této základní
Schauerovy úvahy.
Mohlo by se aţ zdát, ţe moderní dějiny českého národa jsou poznamenány
jakousi permanentní krizí identity. Ţe samotný smysl naší národní existence je
pochybný, a proto vystavuje jeho nositele spíše řadě těţkostí, neţ aby je chránil. Je tedy
aţ s podivem, ţe se český národ své identity drţí a drţí. Nicméně pud sebezáchovy
našeho národního povědomí je asi tak silný, ţe jiţ překonal řadu úskalí. Primární otázka
devatenáctého století, zda splynout s německým jazykovým prostředím a stát se jedním
z evropských regionů německé kultury, postupem času košatila. Nikdy však neztratila
svůj základ v pocitu ohroţení silného konkurenta ve své bezprostřední blízkosti. Tyto
principy definovaly naši národní psychologii desítky let.
S příchodem nového tisíciletí se však i zdánlivě trvalé hrozby zdají být menším
regionálním nesouladem. Dnes, v době globalizovaného světového systému, se objevují
nové hrozby i výhledy pro naši národní pospolitost. Otázky po smyslu národní
existence ve stínu německé či případně ruské moci se zdají být druhotné. V době
masivního technického pokroku získávají všechny tradiční veličiny jiný význam. A tak
se i česká identita musí vyrovnávat s novými překáţkami. Globalizovaná společnost,
Evropská unie, masivní imigrace lidí z jiných kultur, mohutná populační exploze v Asii.
To vše a ještě mnoho jiného dnes působí na celosvětový systém, v kterém se česká
národní identita můţe rozplynout ještě snadněji, neţ by se před sto lety rozpustila do
německého civilizačního kotle.
Dnes tedy stojíme opět před stejnou otázkou, jako stál v roce 1886 Hubert
Gordon Schauer. Čech s německým jménem a kořeny, který se rozhodl být Čechem.
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Co a kdo jsou Češi dnes, na podzim národů?
Jakub Wolf2
Pro pojem češství je zakládající představa českých dějin. Pro české dějiny
pak pojem Jara národů, které spatřilo dva texty svou hodnotou k izolování
dnešní hodnoty pojmu češství zjevně zásadní, totiţ Psaní do Frankfurtu
Františka Palackého, které vyznačuje celek diskursu českých dějin, a
Komunistický manifest Karla Marxe a Friedricha Engelse, vyznačující celek
diskursu dějin obecně. Literatury hledající, co ţe tím dotyční mysleli a na čí
straně tehdy, předtím či později stáli, je dosti a není účelu její řádky dále
zmnoţovat, kdyţ předmětem je zde otázka textu předsazená a ne duchovědná
dějeprava.

Zajímavější je dvojdějinnost lidí jako lidí a lidí jako Čechů v době, kdy jaro je
zašlou vzpomínkou a léto jiţ ustoupilo chmurnému a někdy snad i bouřlivému
podzimu příslušného diskursu.
Při čelení otázce vytčené je přesto nutné zabývat se zátěţí slova Češi, která je
patrně referens otázky co nebo kdo jsou Češi?, otázky zvláštní, nepředpokládající
odpověď, ale svého druhu přitakání svému kladení, čítaje v to i přitakání hloupé, např.
„to jsme my“ nebo „náš národ“. Předpokládá se totiţ nejprve, ţe Češi jakoţto jméno
obecné jsou a samotné kladení této otázky doplňovací implikuje, ţe je kladena v jazyce
českém a potom buď Čechy samotnými, nebo v rámci lekce výuky češtiny pro cizince
Jakub Wolf je absolventem oborů Mezinárodní teritoriální studia na FSV UK a Politické teorie a
současné dějiny na FF UK a v současné době je doktorandem v oboru Filozofie na Ústavu filozofie a
religionistiky FF UK. Zabývá se současnou, převáţně francouzskou filozofií, především z per autorů,
jakými jsou Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Roland Barthes a Jacques Derrida, a obecně vztahem
současného myšlení k světu, v němţ je myšleno a k oborům, které se tento svět snaţí uchopovat.
2
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věnované českým dějinám, zvláštnostem a mravům, nebo ţe je kladena některým,
nejčastěji západním, nedovzdělancem, který skutečně neví, co nebo kdo jsou Češi,
protoţe východní nedovzdělanec se tak hloupě většinou nezeptá. Krátce řečeno, tazatel
a/nebo adresát je buďto pitomec nebo se učí česky nebo je sám Čech.
Prvního zmíněného můţeme jako adresáta rozboru pominout zcela, protoţe
otázka jako taková pro něj nemá smysl, nezajímá ho patrně, co se dozví v odpovědi, a je
mu celá věc nejspíš úplně jedno. Navíc je to jedno i nám a teprve pak Čechům.
Druhého uvedeného, studenta, můţeme jako adresáta pominout také, protoţe je otázka
v oné hypotetické lekci kladena s tím, ţe vše, co se student dozví, je, jací Češi jsou,
nikoliv co nebo kdo jsou. Kladení otázky po tom, co nebo kdo jsou Češi, je tedy
kaţdopádně rétorická figura, stavějící větu tázací a) na místo odbytí někoho, kdo
obtěţuje svým folklórním původem, b) na místo zcela jiné tázací věty, nebo c) na místo
jakési ecriture, uvádějící více či méně hlubokomyslný názor nějakého Čecha na to, co ţe
ti Češi vlastně jsou.
Jisté je, ţe puzení k formulování podobné figury není Čechům výlučné ani zcela
zvláštní a ţe se tato vyskytuje s příslušnou obměnou i jinde ve světě, kladena
s obecným jménem, nárokovaným tím kterým tazatelem. Tak se zakládá, přes jistá
nedorozumění, obecnější kategorie národa či národnosti. Pokud poloţíme otázku po
Češích počítači, dozvíme se, ţe „Češi jsou západoslovanský národ a etnikum obývající
hlavně Českou republiku; menší komunity ţijí na Slovensku, v USA, Brazílii, Kanadě,
Rakousku, Německu, Rusku, na Ukrajině (tzv. Volyňští Češi), v Chorvatsku, Srbsku a
Rumunsku.“3
Vedle nezajímavých detailů zjišťujeme, ţe Češi jsou národ. Národ je potom
„společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Přesná a všeobecně uznávaná
definice pojmu národ neexistuje. Tímto pojmem se v různých zemích a jazycích odlišují
zcela rozdílné sociální organismy. Rozlišuje se tak zejména mezi politickým a etnickým
národem.“4 Podivným souslovím „sociální organismy“ jsou snad vedle jmenovaných
3 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i.
4 http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rod.
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lidí míněni i koňové a psi, těţko ale říci, kde se prý mají za národ. Důleţité je ale, ţe 1)
národ (jehoţ případem jsou Češi) je, přinejmenším u nás, nějaký shluk lidí, a ţe 2) tito
lidé mají něco společného, a to je prý národnost. A u ní uţ snad věci začnou být
smysluplnější. Národnost je údajně totiţ „příslušnost osoby k určitému národu, přičemţ
národ chápeme jako společenství, na jehoţ utváření mají největší vliv společné dějiny,
společná kultura a společné území.“5 Národnost je tedy jedinci dána tím, jaký národ si
vezme za svůj nebo jaký národ ho za svého vezme, zatímco národ pak je takovým
shlukem těchto vybraných jedinců. Člověk takto vrţen do národa, ptal by se, co ţe bylo
dříve, národnost, nebo národ?
Taková otázka by ale spíše plnila funkci figury právě opačné ostenze neţ otázka
po tom, co nebo kdo ţe jsou Češi. Navíc stav vědění po Darwinovi a Saussurovi ji má za
lichou proto, ţe rozhodujícího jedince, který uţ byl prvním Čechem, nelze určit. Jestliţe
jsou například Češi potomky praotce Čecha, poslední, kdo nebyl, vyjma cizince,
Čechem, byl právě onen nešťastný Čech. Nemluvě o tom, ţe měl nejspíš vrstevníky a
nějaký ten personál. Vztah mezi Čechem konkrétně a Čechem obecně je tak vztahem
znaku a struktury. Kaţdý jeden Čech, neţli si můţe vybrat, uţ je jednou Čechem. Jak
zkušenost ukazuje, nezbaví se toho, zvláště pokud by mohl být někdy k něčemu dobrý.
Kdo Čech je se ovšem zjevně netýká toho, kdo si myslí, ţe je Čech. K dispozici
je dostatek příkladů lidí, kteří si mysleli, ţe jsou Češi, ale ukázalo se, ţe jsou ve
skutečnosti třeba Ţidé (Tomáš Masaryk byl po dobu hilsneriády odvrţeným
levobočkem ţidovského průmyslníka a tedy Ţidem, nikoliv Čechem; Edvard Beneš byl
za druhé republiky přezdíván Ben eš Eda). Stejně tak se najdou příklady lidí, kteří byli
nebo jsou Češi či „z části Češi“ a snad si to nikdy neuvědomili (lze mít důvodné
pochybnosti u Juscelina Kubitscheka de Oliveiry, jehoţ matka byla dle téhoţ zdroje6
Romka z Čech; distinkce mezi Čechem a Romem je obecně známá, je podobná
distinkci mezi Čechem a Ţidem a je běţným rámcem tematického zpravodajství
v českém jazyce; přes uvedené i přesto, ţe dotyčný byl zkrátka Brazilec z Minas Gerais,
5 http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodnost.
6 http://cs.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek_de_Oliveira.
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je to kolikrát Čech, kdyţ o něm nějaký jiný Čech mluví). Z toho je také patrné, ţe na to,
aby jeden byl Čech, nemusí ještě vůbec umět česky, stejně jako lze umět česky třeba
dobře, a Čechem zkrátka nebýt. Jedinec je pro věc národnosti arbitrérní, lze být také
Čechem a třeba Slovákem a Ţidem v jednu chvíli (Egon Bondy). Nepodstatnost
sebeidentifikace jedince či dnes oblíbené identity dokládá i další pasáţ z internetové
encyklopedie: „Osob hlásících se k české národnosti je dohromady okolo jedenácti
miliónů. Většina Čechů ţije v České republice. Počet Čechů v jiných státech je
odhadován na stovky tisíc aţ miliony.“7 Zde je patrná disproporce mezi počtem osob,
hlásících se k české národnosti, jichţ je jedenáct miliónů, a počtem Čechů, jichţ je jen u
nás téměř stejně a „stovky tisíc aţ miliony“ v několika státech k tomu. Také věc pobytu
na nějakém území či sdílení „kultury“ je tak odbyta.
Navíc, kdo je Čech je jedna věc, kdo nebo co jsou Češi, je ale věc druhá. Čech
deklarující, kdo a co jsou Češi, je takový Palacký. Ten strukturuje důvody k odmítnutí
němectví Čechy do tří základních celků: a) Češi nejsou Němci z důvodů historických; b)
Vídeň je lepší neţ Berlín; c) integrace stejně nepostupuje tak, jak by měla, a není jasné,
jestli tedy Německo bude stát anebo to stát nebude. Je pro Čechy zřejmě trvale
podstatné vědět, co je stát a co není, a pěkně se podle toho zařídit, aby byl u nás
pořádek, ne jako v Německu. Důvod c) ovšem sám uvádí jen jako doplňující, kdyţ je
beztak nepodstatný při přijetí důvodů a) a b), ale patří se to zkrátka říci. Důvod b) pak
lze charakterizovat jako Palackého geopolitický kalkul, který je snad důleţitý proto, co
mají Češi a on osobně činit (čítaje v to i příleţitostné psaní dopisů do Frankfurtu),
nikoliv však pro to, co a kdo jsou.
V bodě a) deklaruje Palacký, co ţe Češi jsou tak, aby to bylo jasné: „Tento
národ malý sice jest, ale od jakţiva zvláštní a sám o sobě stávající; panovníci jeho
účastnili se od věkův ve svazku kníţat německých, národ ale sebe sám nikdy k národu
německému nepočítal, aniţ, také od jiných po všecka století kdy k němu byl počítán.
Celé spojení země české nejprve se svatou říší německou, a potom s německým
spolkem, bylo odjakţiva pouhé regale, o kterém český národ, čeští stavové, sotva kdy
7 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i.
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chtěli věděti, aniţ toho sobě všímali. Věc tuto skutečnou vědí všichni němečtí znalci
dějin tak dobře jako já; a chtěl-li by kdo ještě o tom pochybovati, nabízím se, ţe ji
přivedu svým časem k ouplné a zřejmé jistotě.“8 Říká tedy, já jsem Čech, my jsme Češi a
Češi znamená toto, v distinkci k Němcům. Čechy tak popisuje jediným moţným
způsobem. Nikoliv na základě identity, ale na základě diference.
Řečeno poněkud pozdně strukturalisticky, představa, ţe Češi jsou lidé mluvící
česky, je antropologická iluze jedince zaměňujícího dvě my. Češi totiţ nejsou ţádní
jedinci, slovo Češi má jako výraz za referens diskurs českých dějin. V tomto smyslu se
Češi podobají lidem, jejichţ obecné jméno, lidé, má za referens diskurs dějin obecně.
Nicméně české dějiny se od dějin obecně liší tím, ţe jsou lidé, kteří do nich nepatří
vůbec, a lidé, kteří se v nich třeba tu a tam vyskytují, říká se jim Němci a jinak, ale kteří
se od Čechů liší tím, ţe tyto dějiny nejsou jejich. Patří totiţ Čechům a Němci jsou
v nich příleţitostnými hosty, tak jako u Palackého Češi v dějinách německých9.
Vlastnictví těchto dějin je ale pouze na Češích. Čech jako jednotlivec není jejich
vlastníkem ve smyslu skutečného podílnictví, akcionářství a podobně, ale ve smyslu
zahrnutí svého já do onoho my, plurálních Čechů, prostřednictvím sady diskursivních
operací, které reprodukují jeho právo podílníka, a jejichţ symbolem by mohlo být slovo
identita, lepším pojmenováním pak operace identifikace. Češi tedy nejsou ani tak ti, kteří
mluví česky, ale spíše ti, o kterých se mluví česky.
Identifikace člověka jakoţto z Čechů má Čecha jako mluvčího, Čecha jako
adresáta, Čechy jako referens. Češi, to jsme my všichni. Současně, Češi, to jsme my, ty a
já, kteří mluvíme o nás, o nás obecně, o Češích. Kdyţ říkáme my, je zde dvojí my. My,
já a ty. My, my všichni. Říkáme: „Ztratili jsme Luţici.“; nebo: „Vyhráli jsme nad
Lotyšskem!“ Tyto věty obsahují dvojčasí. My, ty a já, jsme právě řekli: „Ztratili jsme
Luţici.“ My jsme ztratili Luţici, naposledy a zřejmě definitivně na Vídeňském kongresu.

8 http://cs.wikisource.org/wiki/Psan%C3%AD_ze_dne_11._dubna_1848_do_Frankfurtu
9 Můţe se najít nutkání ohradit se proti podsouvání nacionalistického smýšlení „autorovi
austroslavismu“. Tak, jako není zajímavé zabývat se autorem, není zajímavé se přít ani o toto. Palacký
nebyl nacionalista, ale spíše historik. Je na kaţdém, co má za lepší nebo chce-li tyto věci srovnávat.
Nicméně Němci jsou zde „vy,“, „oni“ (viz níţe) jsou v bodu a) panovníci a v bodu b) Rusko.
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My, já a ty, jsme v Luţici nikdy nevlastnili ani pfennig. Máme ale něco společného, co
nám, nám dvěma i nám obecně, patří, a to, ţe jsme Luţici ztratili.
Nelze pominout zvláštní úlohu, jiţ v českých dějinách ovšem hrají oni. Tím se
české dějiny nutně odlišují od dějin obecně, které jsou moţné pouze bez distinkce mezi
námi a jimi, coţ je také podstatným prvkem Marxova převrácení dějinné dialektiky, jeţ
zde ale není předmětem. Právě dějiny české zjevně mají je za téma vlastní a podstatné,
nad danou hodnotu tohoto znaku v kaţdém diskursu něčích dějin. Oni nás v tom nechali,
v Mnichově. Oni se vţdycky dohodnou mezi sebou. Oni si to dovedou zařídit. Museli
jsme, protoţe oni... Oni jsou formálním agens dějin našeho my. V některých případech
mají jméno, jindy jsou to jen oni. Oni chtějí daně, aby mohli krást, zdraţovat, protoţe to
se jim hodí, sniţovat platy, ale ne sobě, jenom nám/jenom lidem. Souběţně s naší
identifikací mě a tebe jako nás sleduje diskurs identifikaci jich, tam kde jim lze dát jméno,
a identifikaci nějakého zvláště podstatného příkoří, které se nám stalo, tím, ţe za ním
stoji oni. Kdyţ za tím stojí oni, je nám to jasným protivenstvím.
Tento operátor působí v českých dějinách jisté odcizení. Jsou to naše dějiny,
jenom naše, které nám patří, ale jsou dějinami dopadů jejich činů na naše hlavy. Oni nám
berou. To, co máme, co máme společně, je to, ţe nám sebrali (Luţici, Sudety, pět
procent, moţnost cestovat, moţná identitu). Dějiny všech jsou zcela jiného charakteru.
„Dějiny všech dosavadních společností jsou dějinami třídních bojů.“10 Dějiny Čechů ale,
které ostatně uţ Marx bude mít za kontrarevoluční ţivel ţulový, jsou dějinami boje
chytrého sedláctva od Chlumce s jakýmsi napůl personifikovaným protivenstvím
přírody. Dějiny třídních bojů jsou dějinami sebeidentifikace dějinného agens, jímţ je
práce, a to diferenciací vůči kapitálu, jenţ je symbolem zcizení dějin práce figurou dějin
jednotlivých úkonů. Práce se poznává jako práce obecně a odlišuje se tak od kapitálu,
který si přisvojuje její dějiny jako dějiny mnoha prací na dějinách kapitálu. Jedinec nemá
na těchto obecných dějinách ţádný podíl. Jsou to dějiny práce a je to práce, která

10
http://cs.wikisource.org/wiki/Komunistick%C3%BD_manifest/I._M%C4%9B%C5%A1%C5%A5%C
3%A1k_a_prolet%C3%A1%C5%99.
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polidštila opici, nikoliv opice, která vynalezla práci. Třída je dialektická strana výrobních
vztahů, ne nějaké my.
Marx takto zaloţil diskurs. Nikoliv diskurs marxismu, jenţ je spíše ţánrem, ale
diskurs politiky a dějepisectví jako kritických disciplin se společným obsahem, které se
od sebe odlišují situací mluvčího a adresáta vůči referens, ale tvoří jeden diskurs se
společnými pravidly vět a výpovědí. Tedy diskurs dějin politických v hluboce řeckém
smyslu, dějin ujímání se dějin a politiky dějinné ve smyslu zásadně moderním, politiky
pojmenovávání bezpráví jako předmětů vědy. Jaro národů tak vypuklo vstříc vlastní
teleologii, podzimu, který je koncem dialektického oblouku vědeckého dějepisu proto,
ţe po jaru přichází podzim, proto, ţe dějinné jednotliviny jsou formami, které nabírá
obecná dynamika dějin v jednotlivých fázích, a proto, ţe kritika nastupuje po konci
představení.
Ve speciálních dějinách českých nabírá tato dynamika zvláštních diskursivních
forem předčasného dítěte marxismu, zvaného bolševismus, jejţ lze mít za doklad podílu
domovní důvěrnice na polidštění komunismu. Co je ale nanejvýš signifikantní, je fakt,
ţe personifikovaní komunisté, to jsou dnes v první řadě oni. Český sedlák je lišák. Není
ţádný proletář ani burţoa, stát jako stateček. Jedinec je rozpolcen, řeklo by se, mezi to,
jak je mu dáno být člověkem, a to, jak je mu dáno být Čechem. Člověk stojí u bran
vesmíru a Čechami obcházejí strašidla. My, já a ty, my Češi, kdyţ o nich mluvíme, se
diferencuje vůči nim, komunistům, vůči nim, Romům, vůči nim, tunelářům, vůči nim,
Rusům, vůči nim, politikům, vůči nim, bezdomovcům, vůči nim, úředníkům, vůči nim,
homosexualistům. Národ, my všichni, to, co máme spolu, já a ty, je to, co oni vzali, co
tedy máme společně a co by oni chtěli. A my si to zašijeme do polštáře, ať se postaví na
hlavu. A těm, co si prohospodařili: Ještě by chtěli? Tu máš! Jednomu by se chtělo říci kde člověka udělaly šaty, tam se nemůţou divit, ţe jsou sto let za opicemi, které
polidštila práce.
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V kobce identity
Petr Fleischmann
Strašidlo ztráty identity – obsedantní hrůza těch, kdo snad pochybují, ţe vůbec
nějakou identitu mají – obchází zeměmi českými a šíří se od Hradu po
chaloupky a hospody. Národní identita, halasně reklamované češství, se stávají
posledním útočištěm, přístavem vyděděnců odváţně čelících hurikánu
globalizačního oceánu. Co nám tak naléhavě a s varovnými tóny sdělují všichni
ti věrní Češi a bdělí vlastenci?

Jak je tak posloucháme, tak se zdá, ţe skaliny, po lučinách hučící voda, husité a
spolu s nimi knedlíky či náš kolektivistickou zkušeností údajně více poučený pohled na
způsob, jak zorganizovat společnost, vše, co nás obklopuje, v minulosti a přítomnosti,
mizí pozřeno v malströmu roztočeném cizáckými větry. Copak můţeme s klidem v duši
přihlíţet, jak ti méně odolní z našich řad podléhají kosmopolitní konformitě a spolu
s hordou utopistických byrokratů zkříţených se sociálními inţenýry bezmyšlenkovitě
opakují módní politicko-korektní floskule? My, kdo usilujeme o svobodu stále větší a větší,
nejen tušíme, ale anţto vedeni kompasem tradičních hodnot a vědomím, ţe guláš je
lepší druhý den ohřívaný, přímo víme, ţe nedávno otevřené klece jsou plíţivě
nahrazovány ţaláři s ještě mohutnějšími mříţemi. Bojovat se staronovými nepřáteli naší
svobody nebude snadné. Vlci se zakuklili a nestydatě se rozvalují v postelích našich
babiček. Je čas, bratři, zatroubit na poplach.
O národě a o identitě jiţ bylo řečeno mnohé z hlediska jak historického, tak i
filozofického. Lze však zopakovat to nejpodstatnější. Snaha definovat národ a upevnit
jeho svébytnost jde v 18. a 19. století ruku v ruce se snahou naformulovat či
přeformulovat hodnoty obecně morálně-politického charakteru. Národ se takto
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pozvolna stává jakousi almarou všech ctností, přirozeným nositelem vlastností činící
ţivot hodným toho, aby byl ţit. Zajímavé na tomto procesu je, ţe je dialektický,
chceme-li pouţít ono dnes tak profláknuté slovo. Abbé Sieyès, autor spisku „Co je Třetí
stav?“11 vyhroţuje aristokratům vyhnáním z Galie do franckých lesů, odkud přitáhli, a
zároveň pokládá některé ze základních principů, jeţ rozpoutají Francouzskou revoluci.
Ta, jak dobře víme, povyšuje občanský politický národ nad národ etnický v rámci
vývoje, s nímţ se, jak vidno, někteří u nás dodnes nedokáţí vyrovnat a Francouzskou
revoluci povaţují za matrici všech zel.12
Češi se ocitají v takříkajíc ošemetné situaci. Jejich dějinný nástup probíhá ve
chvíli, kdy jim jsou ještě upírány některé nároky vyplývající přímo z jejich etnicity, a to
především právo na jazyk. Oprávněný poţadavek partikularismu se takto rozeznívá
v době sílících universalismů. První česká politická manifestace novověku v roce 1848
se jako naschvál odehrává v roce, kdy se odjinud začíná ozývat mimo jiné, ţe proletáři –
tj. ta hlavní masa, z níţ se skládají národy – vlastně ţádnou vlast nemají. Na podezření
z národního sobectví a z toho, ţe preferují vlastní národ nad lidstvo jako takové, Češi,
či spíše někteří mezi nimi, budou odpovídat moudře. Havlíček, ostatně i Palacký,
obdivuhodně Sabina v méně známém textu13 (3), později Masaryk ve všem, co napíše,
všichni chápou, ţe to, co povaţují za hodnoty, nelze vázat na národ pojatý v etnickém
slova smyslu. Partikularizace je pro ně nezbytným nástrojem universalizace a češství
pouze jednou ze stezek vedoucích k lidství. Tato výzva k povýšení lidského nad národní
bude nicméně vyznívat do ztracena v dobách sílících krizí, ať uţ způsobených
rozpínavostí Nečechů, či rostoucí hospodářskou nejistotou. „Víc než národ“, jeţ si
E. J.Sieyès: Qu´est-ce que le Tiers état, leden 1789.
„Pro fungování společnosti je klíčová vazba mezi zásluhou a odměnou.“ Evoluce odvíjející se od této přirozené
„všem srozumitelné charakteristiky“ byla „v Evropě narušena. Začalo to Francouzskou revolucí, kdy se objevila lidská
práva, bez jakéhokoli zakotvení (…)“. V. Klaus:„ Budoucnost Evropy?“, The Economist, prosinec 2010.
Takto pojatá kritika roku 1789 je pro nás překvapivá. Byla-li někdy zmíněná vazba skandálně narušena,
tak to bylo právě za „starého režimu“ (L´Ancien régime). Revoluce byla především odpovědí na tuto
disproporci mezi zásluhou a odměnou. Problém téţ vyplývá z nesnáze si představit společnost, která by
byla spravedlivá vůči svým členům, aniţ by vycházela z jisté antropologie obsahující představu o rovnosti.
Právě touto problematikou se hojně zabývalo 18. století, nejen ve Francii. Nesmete ji ani století 21.
13 Karel Sabina: Slavisme et panslavisme in La Bohême historique, pittoresque et littéraire, Librairie internationale,
Paříţ, 1867.
11
12
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ostatně nikdo nikdy neopováţil vyšít na prapory14, přehluší stále hlasitější trojité „n“,
„nic než národ“, skandované shlukem jedinců, jeţ nepropojuje nic jiného neţ společný
strach z neznáma.
Posuňme se nyní chvíli na jinou úroveň, o níţ nebudeme nutně tvrdit, ţe je
vyšší. Novověk, jehoţ je národ, jak nás poučují historici, výtvorem, se vyznačuje tím,
ţe novověký člověk vrhá na svět pohled, jenţ filozofie nazývá „kritickým“. Od chvíle,
kdy zjistil, ţe něco, co je zdánlivé nehybné, se ve skutečnosti točí, tento člověk
zpochybnil svědectví vlastních smyslů a od chvíle, kdy přeplul oceány a poznal mentální
struktury radikálně odlišné od jiţ poznaných, zrelativizoval své vnímání jsoucna. Do
středu pozornosti se dostal subjekt, jak individuální, tak kolektivní, s jeho schopností
přetvářet realitu v koncepty. Říct o něčem, ţe je něco, bylo náhle krapet sloţitějším a
propast mezi věcí a slovem se stávala stále tíţe překlenutelnou, tak jak to tušili Řekové
uţ před Sokratem a nějak tuší básníci napříč staletími. Toto, heideggerovsky řečeno,
vyhnání z bytí je proţíváno víceméně bolestivě: Kirkegaard, předchůdce existencionalistů,
pro něţ existence předchází podstatě, Marx, Nietzsche, kaţdý po svém, chápou, ţe svět je
pro nás srozumitelný pouze v rámci daného diskursu. A závěr zní, ţe ten je povětšinou
ideologický, jinými slovy mocenský, a proto proti němu brojí: „O tom, co slova znamenají,“
tj. o tom, co věci jsou, „rozhoduje ten, kdo má moc,“ odpovídá Alence Humpty Dumpty
řečený Hupity Dupity, filozof ve formě vajíčka, snad největší myslitel 19. století,
kloubící ve svém myšlení společenskou kritiku s rodící se lingvistikou. Slova jsou
vháněna do významů a věci do identit, jeţ jsou pro ně opravdovými kobkami.
Co znamená tento exkurz do filozofického zmítání 19. století pro danou
problematiku národa a jeho identity? Řekněme pouze tolik, ţe nejen Schopenhauer,
jenţ by se tu nabízel kvůli titulu jeho slavného pojednání, ale všichni jiţ zmínění
v předešlém odstavci, vědí, nakolik se naše představa světa odvíjí od naší vůle. Ví to
ostatně i Ernest Renan, francouzský filozof, přemýšlející o národu uprostřed
14

S výjimkou komunistů. Proklamovaný „internacionalismus“ se nicméně záhy ukázal být nástrojem
sovětského imperialismu.
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nacionalistické vřavy způsobené odtrţením Alsaska-Lotrinska15. Ke kterému národu
patří tato opojná oblast? Francouzům, Němcům, Germánům, Keltům, Římanům, či
vlastně nakonec opicím, z nichţ svorně vzešli všichni? Nechme to na Alsasanech a na
Lotrincích! Národ není determinován „ani rasou, ani jazykem, ani náboženstvím, ani směrem
toku řek, či orientací pohoří“, píše Renan. Je to, jak zní slavná formule, „každodenní plebiscit“
– modernějšími slovy řečeno – dynamický proces odvíjející se od našich vyvíjejících se
představ o ţití a o souţití.
Na tuto mobilitu identity, na tuto dynamičnost konceptů v měnícím se světě,
naši „vlastenci“ zmínění v úvodu odpovídají jejich zamraţením a vehnáním identit do
zatuchlých kobek po staletí nevětraných. Místo otevírání se světu obklopují se
husitským valem. To, ţe tento svůj postoj nazývají „konservatismem“, z nich však anglické
lordy neudělá. Ani to nezakryje slámu, jeţ jim trčí z bot.
Zbývá uţ jen dodat, ţe takto hlásaný „konservatismus“ těchto jurodivých vzývačů
„národa“ nás vyhání nejen ze společenství jiných národů, ale i kamsi mimo novověk,
snad aţ do dob, kdy koráby ještě ani neopustily evropskou pevninu. Po staletích snah
o proniknutí taji vesmíru a potaţmo o změnu lidské podmínky v něm, tlačíme sebe
sama do područí okultních sil, jeţ řídí naše osudy za nás. Nejsou-li to dle zakořeněné
představy ti jiní, kdo o nás rozhodují za vypolstrovanými dveřmi, tu na Wall Streetu, tu
v Bruselu, nejsou-li to přímo oni, tito těţko identifikovatelní hybatelé, tak jsou to jejich
spojenci, naši malověrní spoluobčané. To my, konservativní tradicionalisté, raději ničím
nehýbáme, protoţe poučeni zkušeností komunismu, dobře víme, ţe chtít vylepšovat
svět jen tropí neplechu, a proto podle tradice pouze remcáme.
Odpovědět na otázku, jak jsme se doštrachali do této mentální pozice vedoucí
k okamţitému zpochybnění jakéhokoli chtění, není snadné. „ K tomu, abyste to pochopil,
musíte pojmout dějiny jako trestaneckou kouli,“ snaţí se vysvětlit francouzsky píšící český
romanopisec útrapy své vlasti nečeskému čtenáři16. Představa o zbytečnosti vlastního
snaţení spojená se zásadní podezřívavostí a nedůvěrou vůči snaţení jiných se jakoby
15
16

Ernest Renan: Qu´est-ce qu´une nation ?, 1882.
Ivo Fleischmann: Arcanes aux cent tours, Flammarion, Paříţ, 1983.
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vepsaly do charakteru národa, který málokdy svobodně rozhodoval o svém osudu. Máli totiţ v Čechách něco opravdovou tradici, tak je to poroba. Váţně si poté můţeme
poloţit otázku, zda to, co si naši tradicionalisté nevědomky přejí, je náš návrat do ní a
svěření našeho osudu pod taktovku, jíţ vládne „ruka“, kterou nikdo z nás nikdy neviděl,
z prostého důvodu, ţe je „neviditelná“.
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O rozkladu národních identit
Petr Pelikán

Mé generaci známá úvaha, jak ji v Reportáţi psané na oprátce vyslovil Julius
Fučík, ţe smrt není zlá, zlé je jen umírání, má mnohem širší platnost neţ osud
lidského jedince. Totéţ bychom mohli říci i o často bolestivém umírání kultur a
civilizací. Ţehral jsem vţdy na protagonisty českého národního obrození,
z nichţ mnozí se, zejména v jeho počátcích, jen obtíţně učili líbeznému hlaholu
českému, a nechápal jsem, proč nenechali mé předky definitivně propadnout
němčení. Oč lehčeji by se mi dnes ţilo jako příslušníku velkého a
respektovaného národa! Na druhé straně se já sám, jakoţto jednotlivec i
příslušník malé české entity, drţím zuby nehty efemérních a objektivně vzato
navýsost sporných hodnot a snaţím se vzdorovat všem vlivům vedoucím ke
ztrátě české identity. Racionální úvaha mne přitom vede k jednoznačnému
závěru, ţe podlehnout jim by mně i mým potomkům pravděpodobně výrazně
usnadňovalo ţivot.

Můţeme si tedy poloţit otázku, byť do značné míry pouze řečnickou, neboť
tváří v tvář těmto procesům jsme obvykle spíše diváky neţ hybateli, jak se stavět
k jevům přetvářejícím neustále, byť v nestejně intenzivních vlnách, naši identitu.
Generace obrozenců budovaly českou národní a národnostní identitu
především na základech jazykových a posléze na kulturních a politických liniích
odvíjejících se od této základny. Obrana principů náboţenských a najmě pak principů
civilizačních, jeţ jsou vzájemně propojeny, byla v jejich době něčím naprosto
marginálním, spíše nepředstavitelným. Evropa byla tehdy neotřesitelným středem světa.
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Turecké nebezpečí, do té doby poslední střet civilizací, bylo dávno zaţehnáno a nikdo
se jím uţ nezabýval. Bouřlivě se oslavovala slovanská vzájemnost coby záchrana před
rozpínavým němectvím, které nám přitom bylo ve skutečnosti kulturně nejblíţe.
V této atmosféře si samozřejmě nemohli dovolit ani ti nemnozí, kdoţ měli
osobní zkušenost s Ruskem nebo s balkánskými Slovany, příliš poukazovat na to, jak
markantní odlišnosti v kulturních a civilizačních prvcích se tam pod vlivem dlouhodobé
koexistence s orientálními velmocemi vyvinuly. Češství se vymezovalo proti „nečešství“
jen uvnitř kulturně a civilizačně téměř homogenní oblasti, kde se jednotlivé entity lišily
především jazykově.
Moderní doba přináší takové platformy pro vymezování vlastní národní identity,
před jakými stateční obrozenci nikdy nestáli. Jednou z nich je samozřejmě globalizace
v nejširším slova smyslu. Můţeme, či spíše musíme, s miliardami jiných lidí sdílet
prostřednictvím několika málo zpravodajských agentur, zásobujících všechny sdělovací
prostředky po celém světě, informace o dění ve Východním Timoru stejně jako
o záchraně roztomilého koťátka uvízlého ve vyschlé kalifornské studni. Abychom si
udělali představu, jakou mají tyto zprávy vypovídací hodnotu a hloubku, stačí se
podívat třeba do japonských nebo australských novin, kdyţ analyzují problematiku
souţití mezi Čechy a romskou komunitou v ústecké Matiční ulici. S dalším rozměrem
stejného procesu vytvářejícího „globální identitu“ v jeho nejextrémnější podobě se
setkávám, kdyţ vídám Súdánce ve slumech s podlahou z udusané hlíny a jámou v zemi
místo záchodu, jak nadšeně sledují na satelitních televizích pořad Arabsko hledá
superstar a dojímají se při venezuelských telenovelách, jakmile se dostanou k přívodu
elektřiny. Tento rozklad národních identit včetně české pokračuje na dalších a dalších
úrovních přes masové nákupy všudypřítomného čínského zboţí a rozplývá se aţ kdesi
v nepřehledných výšinách aktivit Mezinárodního měnového fondu. Je samozřejmě
třeba říci, ţe odstraňování tradičních bariér zároveň vede k rozvoji věd, posílení ţivotní
úrovně a šíření západního pojetí správy státu, coţ obvykle chápeme jen jako pozitiva.
Tento proces má ještě druhou stranu. Na první pohled se zdá být protikladnou
vůči té stránce, která technickými a komunikačními prostředky odbourává postupně
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individualitu jednotlivých komunit a vede je k přijímání univerzálních paradigmat. Ve
skutečnosti ale logicky zapadá do jeho rámce a doplňuje ho. Na Západě, který celé dění
odstartoval a dlouhou dobu do globálního systému také dodával všechny určující
hodnotové ţebříčky, se začínají prosazovat lidé z jiných civilizačních okruhů a doţadují
se, aby také jejich hodnoty byly přijímány a začleňovány do celosvětové struktury. Na
základě toho by je pak měly nejen respektovat, ale také se jimi řídit i entity, jimţ jsou
bytostně cizí, jeţ ovšem poţadují totéţ od ostatních.
Většina úvah rozebírajících globalizaci tedy zatím pracuje pouze s modelem, kdy
malé kultury, jazyky a uzavřená společenství vymírají vytěsňovány jednotící
univerzalistickou civilizací. Tento model zrodil mimo jiné ideu multikulturalismu
snaţícího se zachovat ty kulturní projevy, které nejsou s to obstát pod tlakem
mocnějších vlivů. Multikulturalismus má ovšem jeden zásadní nedostatek. Pokouší se
konzervovat jen velmi omezenou vnější jevovou stránku věcí, které vyrůstají z daleko
hlubších kořenů. Pro ty není v hodnotových stupnicích - prezentovaných jako absolutní
a univerzální - místo, a mají být tedy beze zbytku odstraněny. Jejich barvité, ale ve
skutečnosti jen nadstavbové projevy nemohou dlouho samostatně existovat a záhy se
stávají jen více či méně přitaţlivým zboţím produkovaným a konzumovaným bez
pochopení původní podstaty celosvětovým společenstvím. Sponzorovaný projekt dílny
zachovávající lidstvu dávné umění výroby obsidiánových noţů je přijímán jako něco
jednoznačně kladného. Pokud ovšem byly tyto noţe určeny výhradně k rituálním
lidským obětem zaniklého náboţenství, postrádá celá myšlenka opravdovost. Stává se
mrtvým samoúčelným aktem. Podle stejné logiky tak nakonec jedná UNESCO
vytvářející kategorii nehmotného kulturního dědictví lidstva, coţ většinou pokládáme za
věc hodnou ocenění, čeští turisté, kteří se v Egyptě nechávají zavézt do beduínské
osady, a někteří dokonce věří, ţe je opravdová, i kavkazští prodejci matrjošek na
Karlově mostě.
Těm ovšem zatím bohuţel odmítáme autentičnost přiznat, protoţe v tomto
bodě naše češství a osobní zkušenost dosud převládá nad virtuální realitou přijímanou
jejich zahraničními zákazníky.
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S přílivem imigrantů pak přicházejí na starý kontinent také neevropské hodnoty
a stále více začínají uplatňovat své nároky. Kromě fyzické přítomnosti těchto menšin,
která je nejviditelnější a nejúčinnější, se ale civilizační hodnotové antagonismy projevují
i ve vztazích mezi státy. Lidé vyrostlí v odlišných kulturních vzorcích se doţadují, aby
se jejich hodnotám dostalo stejného místa jako těm, na kterých vyrůstal globální systém
zpočátku. Ten tak do značné míry padá do pasti vlastních pravidel, protoţe si nedal
práci, aby nejprve přesně vymezil pojmy, s nimiţ operuje. Mimo jiné tím, ţe zařadil
mezi nedotknutelná práva také svobodu vyznání.
Vycházel přitom pouze z vlastní historické zkušenosti a situace, kdy uţ se
náboţenství jen defenzivně přizpůsobuje realitě a obvykle ex post s větší či menší
ochotou akceptuje nevyhnutelné. Islám, vnímaný současnou Evropou jako hlavní
civilizační hrozba, přitom stále funguje jako systém srostlý s kaţdodenní praxí a nelze
u něj dosti dobře oddělit světskou a náboţenskou sloţku ţivota. Západ je tak náhle
konfrontován se stavem, pro který nemá připravené řešení. Axiomaticky uznává
existenci několika hodnot postavených na stejnou úroveň, které se přitom vzájemně
popírají. Idea občanské rovnosti, jak ji Evropa konsenzuálně chápe, jakkoliv by se
s jejím pojetím dalo polemizovat, musí buď ustoupit, anebo musí otevřeně popřít
svobodu víry. Je totiţ jen těţko moţné, ţe by islám mohl oficiálně ustoupit od takových
dogmat, jako je nadřazenost islámu nad ostatními náboţenstvími nebo popření
superiority boţího příkazu nad lidskou vůlí. Vyjádřeno konkrétněji to například
znamená, ţe za zřeknutí se islámu je principiálně nutno vţdy poţadovat trest smrti, bez
ohledu na všechny odkladné procedury dávající odpadlíkovi moţnost svůj skutek vzít
zpět. Obdobně pokud boţí příkaz stanoví způsob, jakým se mají oblékat ţeny, není
místo pro polemiku.
Evropská civilizace bojuje proti těmto cizorodým prvkům s rukama, které si
sama svázala. Dobře je to vidět na pokryteckém duchu, v jakém jsou přijímány zákony a
opatření zjevně směřující jen proti muslimům v Evropě. Musejí být přitom
formulovány tak, aby se nikdo nemohl dovolávat nedotknutelného postulátu rovnosti a
svobody vyznání, a proto také nemohou fungovat. Farizejsky se zakáţe zjevné nošení
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veškerých náboţenských symbolů na školách, ačkoliv se ví, ţe zákon směřuje pouze
proti kulturně cizorodému zahalování muslimek. Ustanovení zapovídající muslimkám
v Evropě se zahalovat přitom nejsou v principu o nic lepší ani demokratičtější, neţ kdyţ
tálibové v Afghánistánu vyţadovali, aby si kaţdý muţ nechal narůst vous, jak náleţí.
Afghánci však nemuseli čelit hrozbě ţalob pro porušování lidských práv a formulovat
svůj poţadavek tak obmyslně jako evropské parlamenty. Zahnali prostě kaţdého
vzpurného holobrádka domů, aby nevzbuzoval veřejné pohoršení, coţ je mimochodem
metoda dosti podobná tomu, jak se za mého mládí bojovalo proti mladým muţům
vzpouzejícím se proti reţimu dlouhými vlasy.
Vraťme se však dlouhým obloukem k české kulturní svébytnosti, abychom se
zamysleli, nakolik ji po úspěšně odraţené hrozbě rakušácké ohroţují krom globální
„mekdonaldizace“ ještě i obávaní Saladinovi mohamedánští pohrobci, rubající nás
místo zahnutými šavlemi multikulturalismem. Máme se snad obávat, ţe Bruncvíkův
hrdý český lev zmizí z našeho znaku a bude nahrazen zdobným arabským písmem
hlásající muslimské vyznání víry? Obávat se moţná můţeme, ale z dlouhodobého
hlediska je to asi jedno. Kdo totiţ vlastně tuší, kde vzal původ sám český rek Bruncvík,
jenţ nám do znaku přinesl lva a vytesán z kamene zdobí Karlův most? Literární vědci
se, pravda, shodují, ţe pověst o herojovi, jehoţ kouzelný meč pozvedne v čele
Blanických rytířů Svatý Václav, není české provenience. Příběhy potulného rytíře, jenţ
„dobyl králi jeho dceru Afriku, jiţ mu drak Bazilišk unesl na hrad Arábii“, ale vidí jako
původně francouzské vyprávění, které se k nám dostalo přes německé verze. Snad by
působilo aţ příliš kacířsky, kdyby s nimi srovnali starší vyprávění o námořníku
Sindibádovi z knih Tisíce a jedné noci. Ten sice svůj ţivot končí v klidu v rodné Basře
místo Prahy, ale jinak jsou jeho osudy téměř totoţné s tím, co proţil náš národní
hrdina. Místo „draka Baziliška, jenţ byl tlustý jako drabiny a měl osmnáct ocasů a
obnoţí hadových tak ostrých, ţe jednou ranou břevno přesekával…“ sice Sindibáda
pronásledoval „…obrovský plaz. Byl to had veliký jako palma…“ a namísto ptáka
Noha se z ostrova nechal odnést ptákem Ruchchem, jinak ale četba jejich
dobrodruţství působí jako deník dvou turistů, kteří si koupili stejný zájezd.
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Smrt není zlá, zlé je jen umírání. U lidí i u kultur. A tak třeba budou naši
potomci turistům hrdě ukazovat na Karlově mostě sochu námořníka Sindibáda a u
Mostecké věţe velebit statečnost kamenných kníratých Turků, kteří tam hlídají vězení
s křiţáckými agresory. Vţdyť kolikrát uţ jsme jen za nějaké poslední dvě generace
dokázali vyhlásit hrdiny za padouchy a padouchy za hrdiny? Alespoň v tom se o trvalé
přeţití české identity rozhodně neobávám.
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Česká národní identita – jak si stojíme v evropském
srovnání?
Klára Plecitá-Vlachová17

Téma národní identity patří v posledních dvaceti letech v sociálních a
humanitních vědách v k tématům prominentního významu. Po roce 1989 došlo
v Evropě k řadě událostí, které obrátily pozornost vědců k národům a národní
identitě. Rozpady mnohonárodních států střední a východní Evropy včetně
Československa, sjednocení Německa, Maastrichtská smlouva a dvě vlny
rozšiřování Evropské unie o státy střední a východní Evropy, národnostní
problémy v Belgii, Španělsku, či Spojeném království, imigrace – zejména
z mimoevropských zemí a kulturní a politická internacionalizace a ekonomická
globalizace nám připomněly, ţe národy a národní identita nejsou neměnné
fenomény. V březnu roku 1995 poprvé vyšel významný časopis Nations and
Nationalism, jehoţ hlavním editorem je Gellnerův ţák Anthony D. Smith, a na
podzim téhoţ roku proběhl v rámci mezinárodní výzkumné asociace ISSP ve
23 zemích včetně České republiky výzkum národní identity. V roce 2003 tento
výzkum proběhl ve 34 zemích. Obě vlny přinesly přinesl komplexní obrazy
národních identit v číslech.

Kdyţ 1. ledna 1993 vznikla Česká republika, měli jsme za samozřejmost, ţe
spolu s ní vznikl i novodobý český národ. Vznik národního státu a národa však spolu
17

Sociologický ústav AV ČR.

25 Strana

ČESKÁ NÁRODNÍ IDENTITA DNES/PŘÍTOMNOST PODZIM 2011
souvisejí jen volně – připomeňme si slavný citát státníka a spisovatele Massima
D´Azeglia: „Udělali jsme Itálii, nyní musíme udělat Italy.“ Co je to vůbec národ?
Národ je spíše proces neţ statický konstrukt. Mění se v čase, má různé podoby na
různých částech téhoţ kontinentu a liší se i mezi kontinenty. Vědci se shodnou na tom,
ţe moderní národy jsou teritoriální jednotky, které mají jednotný správní a právní
systém, jsou legitimovány národní ideologií, jsou jednotkou v mezinárodních vztazích a
jejich příslušníci si jsou vědomi příslušnosti k národu a participují na jeho kulturním i
politickém ţivotě. Má toto vše i populace ţijící na území České republiky?
Teritorialita českého národa byla jasně vymezena státními hranicemi na území
historických zemí Koruny české a 90 % dospělé populace se s tímto státem identifikuje
(graf 1). Silnější teritoriální identifikaci se státem najdeme například v Maďarsku,
Slovinsku, Polsku či Rakousku. S identifikací s českým národem - s národní identitou je to však horší. Národní identita je jednou z kolektivních sociálních identit, kterou
většina lidí má. Ne u kaţdého je však tato sociální identita na prvním místě – například
podle výzkumu ISSP 2003 byla národní identita pro Čechy aţ pátou nejdůleţitější po
identitě profesní, rodinné, genderové a věkové. Tak, jako je tomu u jiných národů, i
u českého národa národní identita sílí s věkem. Mezi mladými lidmi převaţují
kosmopolité, zatímco mezi nejstaršími převaţují vlastenci. Je to dáno mírou sociální
integrace i osobní zkušeností. Mnoho lidí postupně zjistí, ţe se nenaučí jiný neţ
mateřské jazyk tak dobře, aby se mohli stát příslušníky jiného národa a překročit hranice
kultury, do které se narodili a ve které vyrostli.
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Graf 1. Identifikace se státem (vybrané země)
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Pramen: Mezinárodní data jsou z výzkumu ISSP 2003 – National identity, česká z projektu „Sociologický
výzkum historického vědomí obyvatel České republiky“ z roku 2010.
Poznámka: Procenta odpovědí „velmi blízký vztah“ a „blízký vztah“.

Češi sami sebe vnímají, stejně jako se vnímají jiné evropské národy, jako státoprávní i
kulturní komunitu (tabulka 1). Za Čechy a Češky povaţují ty, co mají české občanství a
respektují české zákony a instituce (státoprávní dimenze), ale i ty, co umějí česky, cítí se
Čechy či Češkami, ţijí na českém území většinu ţivota a jsou na českém území narození
(kulturní dimenze). Česká národní identita je spojená s českým územím. Jen ti, kteří ţijí
na českém území a mluví česky, jsou povaţováni za Čechy. Naopak krajané ţijící
v zahraničí, přestoţe mluví česky, nejsou plně vnímáni jako Češi. V této stránce národní
identity lze vidět její jak kulturní, tak politický základ – ne jazyk, ale pouze plná účast
člověka na kulturním i politickém ţivotě národa z něj dělá Čecha či Češku.
Ačkoliv některé národní identity, např. polská, rakouská a slovenská, obsahují ve své
kulturní dimenzi religiózní (katolický) prvek, protoţe katolická církev zde při formování
národa sehrála pozitivní vliv, v české národní identitě je tento prvek velmi slabý.
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V období po ztrátě suverenity zemí Koruny české po roce 1620 byla katolická církev na
straně vítězů, kteří české země zbavili suverenity a k ochraně zájmů českého národa
v samostatném státě příliš nepřispěla. Z dat je také zřejmé, ţe zatímco u většiny jiných
porovnávaných národů je státoprávní dimenze silná v oblasti respektu k politickým
institucím a zákonům, u nás a na Slovensku nikoliv.
Tabulka 1. Co je důleţité proto, aby byl člověk opravdovým … (členem daného
národa)?
Být
narozen
v dané
zemi

Mít
Ţít
občanství v zemi
většinu
ţivota

Umět
jazyk

Být
křesťane
m

Respekt,
politické
instituce
a zákony

Cítit se
členem
národa

– 57

79

66

94

37

90

74

– 66

84

70

93

13

86

72

Velká Británie

73

87

73

91

35

86

79

Rakousko

75

90

78

92

53

88

88

Maďarsko

71

77

77

96

43

85

97

Norsko

65

90

73

96

20

97

84

Česká republika

82

87

86

94

22

74

93

Slovinsko

78

82

73

95

33

84

91

Polsko

68

91

83

95

75

82

97

Španělsko

88

88

87

84

44

92

88

Slovensko

60

71

64

86

50

67

74

Německo
západní
Německo
východní

Pramen: Mezinárodní data jsou z výzkumu ISSP 2003 – National identity, česká z projektu
„Sociologický výzkum historického vědomí obyvatel České republiky“ z roku 2010.
Poznámka: Procenta odpovědí „velmi důleţité“ a „důleţité“.
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Češi se nevyznačují silnou národní hrdostí, v Evropě existují mnohem hrdější národy.
Pokud se blíţe podíváme na to, na čem Češi zakládají svou národní hrdost, pak jde
o historii, literaturu, umění, vědu, techniku a na úspěchy ve sportu (tabulka 2). Příliš
hrdí však nejsou na fungování své demokracie, politický vliv České republiky ve světě,
fungování ekonomiky, na sociální zabezpečení či na to, jak se u nás zachází s různými
skupinami obyvatel (tabulka 3). Malou výjimku zde představuje armáda. Hrdost na
českou armádu prudce vzrostla poté, co se čeští vojáci začali účastnit zahraničních
mírových misí, a hlavně po její profesionalizaci. Malá hrdost na výkon státu je typická
u národů, které prošly dlouhým obdobím nelegitimního autoritářského nebo totalitního
systému vládnutí. Naopak u národů s delším demokratickým obdobím, například
u Němců, Rakušanů, Norů, Britů a Španělů, hrdost na výkony státu převaţuje nad
hrdostí nad výkony kultury. Komunistické totalitní státy nebyly legitimní, národy v nich
ţijící se s nimi neidentifikovaly, nebyly na ně hrdé a nepovaţovaly je za svou vlast.
Tabulka 2. Národní hrdost – kultura
Historie
Umění a
literatura
Německo – západní

39

72

Výsledky
vědy a
techniky
81

Německo – východní

41

85

83

83

Velká Británie

88

81

86

69

Rakousko

79

86

85

88

Maďarsko

82

94

89

94

Norsko

80

73

69

79

Česká republika

76

80

81

90

Slovinsko

82

74

65

86

Polsko

86

77

71

72

Španělsko

82

89

76

86

Slovensko

80

79

50

87
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Pramen: Mezinárodní data jsou z výzkumu ISSP 2003 – National identity, česká z projektu
„Sociologický výzkum historického vědomí obyvatel České republiky“ z roku 2010.
Poznámka: Procenta odpovědí „velmi hrdý“ a „poměrně hrdý“.

Tabulka 3. Národní hrdost – fungování státu
Fungování Politický
demokracie vliv ve
světě

Německo

Ekonomic Armáda
ké výsledky

Systém
sociálního
zabezpečen
í

Zacházení
se všemi
skupinami
obyvatel

– 58

55

57

36

63

44

– 33

54

48

30

43

32

Velká Británie

69

59

70

91

53

59

Rakousko

72

53

79

53

76

61

Maďarsko

37

33

38

28

19

44

Norsko

67

56

72

36

64

44

Česká republika

37

22

24

46

24

28

Slovinsko

28

35

47

48

34

36

Polsko

23

41

28

69

12

24

Španělsko

66

57

72

63

69

69

Slovensko

16

21

24

44

8

20

západní
Německo
východní

Pramen: Mezinárodní data jsou z výzkumu ISSP 2003 – National identity, česká z projektu
„Sociologický výzkum historického vědomí obyvatel České republiky“ z roku 2010.
Poznámka: Procenta odpovědí „velmi hrdý“ a „poměrně hrdý“.

Proč jsou Češi málo hrdí na svůj stát a národní identita je pro ně málo důleţitá?
Novodobý český národ v podstatě nemá ţádnou národní ideologii a málo se zabývá
svojí historickou pamětí, mýty, symboly a tradicemi. Nepořádáme zvláštní oslavy Dne
obnovy samostatného českého státu 1. ledna a oslavy dne vzniku jiţ neexistujícího
samostatného československého státu 28. října jsou rozpačité. Kdo jsme, proč tu jsme,
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jaká je naše role na území České republiky, Evropy a ve světě? Politická reprezentace
nebyla doposud schopna takovou ideologii zformulovat. Důvodů byla celá řada nezamýšlený rozpad Československa, který nemohl být vzápětí následován formulací
českou národní ideologie, zájem vrátit se zpět do demokratického světa a Evropy a
vstoupit do NATO a Evropské unie. Pokud se některý z politiků problému chybějící
národní ideologie a nedostatečně formulovaných národních zájmů dotkl, byl označen za
nacionalistu. Přitom jde jen o klasický ideologický spor - konzervativci povaţují roli
národů, národních identit, národních států a národní ideologie v historii za důleţitou a
doposud nepřekonanou, pro univerzalistické liberály a internacionalisty představují
překáţku pro dosaţení snů o nadnárodních státech.
Současní Češi se svojí národní identitou příliš nezaobírají a míra jejich nacionalismu je
hluboko pod jeho mírou naměřenou v Norsku, Rakousku či Maďarsku. Prvním
důvodem je, ţe jsme zatím homogenní populací bez výraznějších národnostních menšin
(nad 5% celkové populace), která si vládne sama na svém historickém území. Druhým
důvodem je, ţe nejsme ohroţeni jiným státem. Jak by Češi reagovali v situaci vnějšího
ohroţení, lze jen těţko předvídat - podle sociologického výzkumu historického vědomí
obyvatel České republiky z roku 2010 by za Českou republiku ve válce bojovalo asi
44 % dospělých Čechů a Češek, z toho 12 % rozhodně a 32 % s menší rozhodností.
Ideálním národem tedy rozhodně nejsme, na to máme problém v podobě malého
respektu k politickým institucím a zákonům a slabou národní ideologii. Tyto nedostatky
se pak promítají do slabé vnitřní soudrţnosti a sloţitého hledání konsenzu v různých
oblastech veřejné politiky.
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Česká identita dnes: A pomůţe výchova k občanství
nebo výchova k národní hrdosti
Antonín Staněk
Mnozí čeští intelektuálové vytrvale hledají odpověď na problém, který by se dal
vyjádřit asi takto: Neskrývá sama otázka po národní identitě v době, kdy
kráčíme po cestě do integrované Evropy, resp. Evropy regionů, latentní
antinomii? Výsledky jejich hledání ale nepřinášejí tolik očekávané uspokojení
v podobě pregnantně formulovaných odpovědí a jasných návodů na jeho řešení.
Ani česká politická reprezentace nemá na tento jev jasnou odpověď, i kdyţ, na
rozdíl od zmiňovaných intelektuálů, jsou jejich úvahy mnohdy přímější a
návodů na řešení je také mnoho – posledním můţe být volání ministra školství
Josefa Dobeše po posílení výchovy k národní hrdosti.

V jaké nezávidění hodné pozici pak jsou učitelé základních a středních škol, kteří
v rámci školního vyučování mají vychovávat své ţáky k aktivnímu demokratickému
národnímu, evropskému a globálnímu občanství. V této své bohulibé činnosti jsou
vystavováni pochybnostem, pramenícím z jednoho z mnoha výchovných paradoxů –
paradoxu pochybování. Učitelé se často obávají toho, aby oni sami nebyli v zajetí
klamu, a tím paradoxně neničili budoucnost svých ţáků. Kladou si tak otázku, zda
poznali dost, aby věděli, co je dobré, co je pravdivé. Zda správně chápou vzdělávací cíle
a zda mají nárok prezentovat určité pojetí ţivota ostatním.
Ani já nejsem připraven poskytnout vyčerpávající odpovědi a předloţit
konkrétní návody na řešení problému české identity v kontextu prohlubující se
integrace Evropské unie. Pokusím se však představit pohled pedagoga, který se podílí
na přípravě budoucích učitelů občanské výchovy a pravidelně se na letních školách
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Výchovy k občanství, demokracii a evropanství setkává s názory učitelů z praxe.
Představím pohled kritického eurooptimisty s hlubokou vazbou na kořeny, ze kterých
vyrůstá mé evropské občanství.
Není to tak dávno, co jsem byl organizátory z Pedagogické fakulty Komenského
univerzity v Bratislavě pozván na mezinárodní vědecké symposium „Globalizace a
vzdělávání učitelů aneb Kolik globalizace unese učitel?“. V této souvislosti jsem si
uvědomil, jak aktuální jsou argumenty, které upozorňují na silné globalizační tlaky, které
ovládají současný svět, a jak slabé aţ bezmocné jsou proti nim jednotlivé národní státy.
Opětovně se mi potvrdil fakt, ţe šanci prosadit se budeme mít jen v rámci Evropské
unie. Členství v EU a moţnost v jejím rámci spolupracovat s jinými ale není zadarmo.
Cenou, kterou však neplatíme jenom my, je ztráta určité míry národní suverenity. Jak se
tento vývoj odráţí na aktuální podobě národní identity a jaké jsou v této souvislosti její
výhledy?
Národní identita je komplikovaný fenomén utvářený několika klíčovými
elementy. Jde zejména o obraz českého národa a vědomí jeho charakteristik;
teritoriální identita; národní hrdost a stud, který jedinec cítí ke svému národu;
patriotismus či šovinismus. Česká národní identita má své hluboké historické kořeny,
jeţ predestinují její další utváření. Národní identita je obecně vymezována jako vztah
k těm, kteří jsou vnímáni jako ti druzí, k nimţ identifikující se entita nepatří. V moderní
české historii byli těmi druhými zejména Němci v Rakousku a Německu, po roce 1918
Slováci na Slovensku a po roce 1945 Rusové v Sovětském svazu. Vţdy šlo o jasně
definované entity. Po roce 2004 však nastává zcela nová situace, protoţe vstupem
České republiky do Evropské unie se Češi musí vymezovat vzhledem k velmi početné
supranacionální entitě občanů EU.
Jak silné jsou jednotlivé klíčové elementy tvořící naši národní identitu a jak ovlivňují
současnou podobu české národní identity? Ani na tuto otázku se odpověď nehledá snadno.
Zajímavá fakta přináší studie K. Vlachové a B. Říchové Česká národní identita po zániku
Československa a před vstupem do Evropské unie publikovaná v Sociologickém ústavu
Akademie věd ČR v roce 2004. Publikované analýzy naznačily, ţe národní stát přestal
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být nejdůleţitějším teritoriem, se kterým se Češi identifikují. Tím prvním se stala obec,
resp. město, ve kterém ţijí, a národnostní identita se dostala aţ na páté místo za identitu
zaměstnaneckou, rodinnou, identitu zaloţenou na pohlaví a identitu věkové skupiny.
V obraze českého národa, který nikdy nebyl vnímán jednoznačně jako etnicko-kulturní
nebo státní, posílila na úkor státní sloţky sloţka etnokulturní. V této souvislosti jsou
zajímavé výsledky, které naznačují, ţe v silně sekulárním státě, národnostně relativně
homogenním posilují v obraze českého národa takové prvky, jako jsou narození
v České republice a identifikace s křesťanstvím.
Moderní, progresivní model státního kulturního národa se tak pozvolna přiklání
k modelu kulturního národa, který je povaţován spíše za tradiční a konzervativní.
Tento trend příklonu k tradičním a konzervativním ideálům dokreslují i slabá národní
identita i velmi slabý patriotismus. Ten byl pro Čechy signifikantní zejména v letech
1918–1938, ale následně se jeho projevy umenšovaly, coţ bylo logické zejména
v období totalitních reţimů. Po roce 1989 však k obratu nedošlo a pocity věrnosti a
lásky k národu, které se projevují dobrou vůlí něco pozitivního pro vlast udělat, nepatří
mezi ty, jeţ by současní Čechové nějak významně preferovali. Neslavíme vznik České
republiky 1. ledna a ani státní svátek, Den vzniku samostatného Československa
28. října, nepatří k nějak zvlášť veřejností oslavovaným. Zdá se, ţe si národní stát
nevydobyl u Čechů patřičný respekt a nepředstavuje pro ně entitu, s níţ spojují svou
koncovou identitu. Zde můţe být skryta jedna z příčin despektu ke kolektivním státním
institucím (parlamentu, vládě, soudům aj.) Potvrzuje se tak teze, ţe od entity, s níţ
občané nespojují svou koncovou identitu, nejsou ochotni přijímat výkon vládní moci.
Přesto, ţe nemáme k dispozici aktuální analýzy, můţeme sledovat posilování
konzervativních prvků naší národní identity, a to zejména u významné části naší
pravicové politické scény. Ta vytušila šanci, kterou jí nabízí „rozpolcená duše českého
národa“, a stále silněji začíná rozeznívat notu českého nacionalismu. Tím, vůči komu se
vymezujeme a koho vnímáme jako toho druhého jiţ tak výrazně, nejsou Němci, Slováci
a Rusové, a s ohledem na supranacionální entitu občanů Evropské unie to nejsou ani
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konkrétní občané jednotlivých unijních zemí. Novým subjektem, vůči kterému se tak
nově vymezujeme, se pro novodobé obhájce národních zájmů stala „Evropská unie“.
Nelze však vinu za tento neutěšený stav svalovat jen na pravicové euroskeptiky.
Stejně jako kdyţ po roce 1992 zanikl společný stát Čechů a Slováků, tak i po roce 2004,
kdyţ jsme se stali členy Evropské unie, bylo zapotřebí redefinovat národní identitu a
začít utvářet vztah k Evropské unii. Za jedenáct let existence samostatné České
republiky, státu, který Češi nezamýšleli vytvořit, nebyl čas vytvořit silnou národní
ideologii. Proevropsky orientovaní politici, sic v dobré víře, vnímali pojmy jako národ,
národní zájmy, národní identita, vlastenectví a jejich projevy za téměř identické s tím, co
bylo označováno za šovinismus a xenofobii. Obávali se, ţe by se posilování
nacionalismu mohlo stát nebezpečnou překáţkou na naší cestě zpět do Evropy.
Výsledkem byl unikátní stav, kdy tlak na politickou korektnost, evropanství a toleranci
jiných národů a ras vedl na jedné straně k oslabení patriotismu Čechů, na straně druhé
k velmi malé míře vyjadřování netolerantních či šovinistických postojů.
Jednotlivé klíčové elementy české národní identity jsou značně oslabeny, coţ
silně ovlivňuje naše národní sebevědomí. Snad i proto se jako ten topící, co se stébla
chytá, chytáme kaţdé vhodné příleţitosti, jak se dotknout alespoň kousku naší
novodobé národní hrdosti a vylepšit tak obraz našeho národa ve svých nitrech
(naposledy velmi problematická národní panychida za tragicky zemřelé české hokejisty
v Jaroslavli).
A jaké jsou v těchto souvislostech výhledy naší národní identity a jak může pomoci
institucionální školní výchova?
V roce 2005 proběhlo v Olomouckém kraji výzkumné šetření zaměřené na
výzkum názorové orientace ţáků a učitelů tohoto kraje na evropské občanství a
evropskou identitu. Jeho výsledky byly publikované ve studii A. Staňka Výchova
k občanství a evropanství v roce 2007.
Výsledky studie, která však s ohledem na menší počet respondentů neposkytuje
závěry, jeţ by bylo moţné zobecňovat, naznačují některé zajímavé a současně i
alarmující tendence. Zejména se ukazuje, ţe ţáci, kteří jsou ve škole vzděláváni, nejsou
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jiţ „tabula rasa“, ale ţe jsou vybaveni mnohdy více či méně jasnými názory a postoji
(prekoncepty), jejichţ ignorování můţe vést k významným pedagogickým neúspěchům.
Asi nejzávaţnějším zjištěním se u těchto respondentů, ţáků dokončujících své základní
vzdělávání, ukázal sklon k latentní, snad i dřímající xenofobii a rasismu, jenţ je spojován
se vstupem České republiky do EU a následným „otevřením se“ přílivu cizinců. Silnější
se tato tendence projevila u ţáků základních škol, zatímco méně výraznou byla u ţáků
víceletých gymnázií. Vysvětlením by mohl například být stav výuky výchovy k občanství
v základních školách. Zde je vyučovací předmět – občanská výchova – často
předmětem okrajovým, vyučovaným mnohdy na doplnění úvazku neaprobovanými
učiteli.
Dalším důleţitým fenoménem, který není radno přehlíţet, jsou i samotní učitelé.
Mnohdy ani oni nemají zcela jasno o své národní identitě. Kdyţ byla v roce 1918
vyhlášena samostatná Československá republika, potřeboval nový stát nové občany,
kteří by aktivně přistupovali k věcem veřejným a podíleli se na budování
stabilizovaného demokratického státu. Výnos Ministerstva školství a národní osvěty
z ledna roku 1919 „O výchovném významu naší doby“ akcentuje roli učitele, na němţ
závisí co, jak a kdy bude ţákům objasněno. V dokumentu se pak doslovně uvádělo, ţe:
„Učitel musí býti živým příkladem všech občanských ctností, k nimž má vésti své svěřence.“ A také se
v něm konstatovalo, ţe vyučování občanské nauce a výchově má být svěřeno učiteli,
který jeví o ně buď zvláštní zájem, nebo svou osobností a posavadním působením
zaručuje jeho zdar. Realita, se kterou se však v mnohých českých školách setkáváme, je
daleka tomuto poţadavku. Příčinou je i sám vyučovací předmět, jehoţ vzdělávací obsah
je značně roztříštěný, široce pojatý a namnoze nutí učitele „chytat několik zajíců
najednou“. Následkem jsou pak neuspokojivé výsledky, jakých naši ţáci dosahují při
mezinárodních srovnávacích výzkumech zaměřených na občanskou výchovu, do
kterých jsme se zapojili v roce 1999 a naposledy v roce 2008.
Stav

české

společnosti,

zmiňované

nedobré

výsledky

mezinárodních

srovnávacích výzkumů a celá řada dalších podnětů zákonitě musela iniciovat aktivity
odpovědných

institucí

k hledání

odpovědi,

jak
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demokratického

občanství

a

s tím

i

posilování

národní

identity

–

jedné

z nejdůleţitějších skupinových identit, které se váţí na národní stát coby základní
kulturní a politickou jednotku. Z toho, co doposud bylo napsáno, je však patrné, ţe
zacílení pouze na jediný, byť klíčový element, národní identity – národní hrdost –
nemůţe dojít k nápravě celkového neutěšeného stavu. Jiţ nevyuţití národního
potenciálu, který se projevil při všeobecné mobilizaci Československé republiky v roce
1938, započalo postupnou devastaci české národní identity, zejména obrazu českého
národa v našem vědomí, naší teritoriální identity, ale i národní hrdosti. Promarněna
zůstala šance, kterou nám nabídla tzv. sametová revoluce a nevyuţitý zůstal morální
kapitál, který náš národ ve světě získal.
Další devastaci národní identity způsobil nechtěný rozpad Československa, se
kterým se velká část národa dlouze a těţko vyrovnávala, a někteří se s ním nevyrovnali
doposud. Česká republika se nestačila dostat lidem „pod kůţi“ a uţ jsme se stali
součástí Evropské unie. Snaha předních českých intelektuálů a jejich příklad není pro
politiky a média tím atraktivním tématem. Lidé, kteří s pozvolna, ale vytrvale se šířící
hospodářskou krizí musí řešit existenční starosti, stále častěji volají po rychlejších a
efektivnějších řešeních. A ty jsou jim některými nezodpovědnými politiky nabízeny
v podobě „obnovy naší národní identity“ akcentující nacionalismus v té nebezpečnější –
šovinistické podobě. Má-li se něco změnit k lepšímu, musí celá naše společnost,
zejména pak elity českého národa, včetně těch politických, začít samy u sebe. Pokud jde
o školu a její místo v procesu utváření národní identity, tady je třeba spojit síly
akademických pracovišť připravujících budoucí učitele, institucí zajišťujících další
vzdělávání učitelů a ministerstva školství a provést skutečnou smysluplnou a
systémovou revizi kurikulárních dokumentů.
Nechci svůj pohled na českou identitu dnes zakončit pesimisticky, ale v situaci,
která aktuálně ve společnosti panuje, se zdá, ţe nastartování nápravných kroků je
v nedohlednu a devastace posledních zbytků národní identity bude pokračovat. Jejím
dalším oslabováním vystavujeme do nebezpečí a ohroţení nejen sebe, ale celé evropské
společenství, jehoţ slabým (nejslabším) článkem se můţeme co nevidět stát.
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Roman Joch: „O poníţení Václava Klause“
Rozhovor s Romanem Jochem
Jakub Janda, Ondřej Šlechta

S poradcem premiéra o narušené evropské civilizační identitě, českém odporu k Moskvě, o Izraeli a
návratu Václava Klause do stranické politiky.

Pane Jochu, rádi bychom s Vámi hovořili o české národní identitě a
nacionalismu jako takovém. V dnešní Evropě můţeme pozorovat vzestup
nacionalistických proudů – stačí se podívat do Francie, Nizozemska či Finska.
Roste podle Vás nacionalistická tendence i v České republice?
Vámi zmíněné trendy bych nevnímal ve smyslu nacionalismu jako takového
(francouzského, nizozemského nacionalismu), avšak v uvedených případech se spíše
jedná o nárůst vědomí evropské civilizační identity.
Ta je obyvatelstvem vnímána jako podlamovaná
v důsledku příliš rozsáhlé islámské imigrace a
nedostatečně prozíravé politiky elit, které kladly malý
důraz na zachování této identity. Jediný skutečný
nárůst nacionalismu v současné Evropě bych viděl
v Orbánově Maďarsku.
V České republice nevidíme nárůst nacionalismu,
v porovnání s ostatními evropskými zeměmi jsme navíc národně velmi uniformní, takţe
pro nárůst nacionalismu není ani příliš velký prostor. Máme ale u nás tři faktory – (1)
pohled na Západ – tam experiment s multikulturalismem nevyšel a my nechceme
opakovat stejnou chybu. Oponoval bych Pavlu Baršovi, který se jednou rozhořčoval,
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jak jen můţeme říkat, ţe koncept multukulturalismu selhal, kdyţ jsme jej u nás (ani ve
střední Evropě) nezkusili. Já říkám ano, nezkusili, ale pozorně jsme se dívali na Západ.
Druhým faktorem je odpor části populace k fungování institucí Evropské unie. Jak
Richard Sulík na Slovensku, tak třeba Václav Klaus se ptají, zda to fungování je dobré,
či zda je nutné na záchranu eura utrácet tak moc peněz. Média tyto názory mohou
označovat jako populismus či nacionalismus, ale podle mne mluvíme nikoli
o nacionalismu, nýbrţ o pochybnosti nad prozíravostí konkrétních politik a opatření
v rámci EU.
Třetí faktor je diskuze o současné společnosti u nás doma. Hledáme hranici tolerance
mezi dobrým souţitím (Šluknovský výběţek) a tím, co která strana dluţí té druhé. Zleva
to můţeme nazvat nacionalismem, podle mne však jde o otázku kulturní identity – jaký
má mít naše společnost charakter – jak chceme, abychom zde ţili.
Mluvíme o evropské civilizační identitě, do které ta česká rozhodně zapadá.
Mohl byste ji více popsat, na čem vlastně stojí naše civilizace?
Pro voliče Geerta Wilderse či Marine Le Pen je vymezena negativně – tedy: ne islám.
Nechceme být další Turecko či Alţírsko. Kdyţ se na to však podíváme obráceně – tedy
pozitivně – mnozí v tom mají guláš.
Stručně bych evropskou civilizační identitu charakterizoval jako mix křesťanského a
ţidovského dědictví, řeckých a římských antických příspěvků, a taky tradice národního
státu s občanskými svobodami.
Můţeme pozorovat i kritiku evropské civilizační identity z pravé strany
politického spektra. Mluvíme o kritice nejen islámu, ale spíše silných institucí a
bank. Tento trend bude logicky růst na levici, ale jak jej vnímáte na pravici?
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Ve Francii má kritika toho sociálně-liberálního konsenzu, který existoval po roce 1945,
úctyhodnou tradici. V Polsku a Maďarsku do určité míry téţ, avšak v zemích jako je
Velká Británie či skandinávské státy tyto trendy nejsou patrné. Německo má problém
s vlastní minulostí, takţe tam to očekávat rovněţ nemůţeme. U nás tento postoj bude
některou část intelektuálů zajímat, ale
nemyslím si, ţe nějak silně.

české

Joch

je liberálně-konzervativní

politik, publicista, politický komentátor

Proč?
Většina

Roman

společnosti

povaţuje

a překladatel.

V letech 1994–1996 byl

zahraničním

tajemníkem Občanské

demokratické

aliance,

v letech 2001–

vymezení po roce 1989 za blahodárné a

2003 místopředsedou Konzervativní

víceméně

strany a od

zde

existuje

na

pravici

konsenzus, ţe ten řád, reţim, který je
tady po listopadu 1989, je blahodárný a
správný. Navíc jsou u nás přítomny silně
uctívané prvorepublikové demokratické
tradice.

roku 2003 je

ředitelem Občanského

institutu,

spolupracuje

od

již

Na Národohospodářské
školy

ekonomické

s nímž

roku 1991.
fakultě Vysoké

přednáší

předmět

Politické ideologie.
V srpnu 2010 si ho vybral premiér Petr
Nečas za

Je antiamerikanismus patrný na české

svého

poradce

v

oblasti

zahraničí a lidských práv.

pravici? Otázkou však je, jak jej
definujeme – zdali jako kritiku samé podstaty americké společnosti či
jednotlivých tahů americké zahraniční politiky.
Mezi některými publicisty a intelektuály, kteří se povaţují za pravicové, vzestup antiamerikanismu nastává, ale tento trend nepozoruji mezi politickými silami, mezi
relevantními

politickými

stranami

pravice.

A

to

z geopolitických

důvodů.

Antiamerikanismus by byl geopoliticky konzistentní, pokud by se po A řeklo B. Oním
B je evropská federace. Tato pozice by byla koherentní, avšak u našich pravicových
kritiků USA vidíme zároveň výrazný euroskepticismus. Kdyţ to domyslíme do
důsledku, vyjdou dvě moţné pozice. První je neutralismus – tedy husitské proti všem.
Proti Bruselu, proti Berlínu, proti Washingtonu. Čtvrtá moţnost pak je (po evropské,
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atlantické a neutralistické) Kramářova cesta – tedy Moskva a panslavismus. Tato pozice
však není dostatečně atraktivní pro široké vrstvy pravicových voličů. Myslím si, ţe
politicky selţe. Naše dvě velké pravicové strany nemají silné antiamerické křídlo a asi
ani mít nebudou, zůstanou atlantické ve své orientaci, i kdyţ se můţe stát, ţe někdy je
nějaká politika nějaké americké administrativy naštve. Ale to nepovede ke ztrátě
atlantismu coby programu.
Pokud by pravice představila alternativní B – ve smyslu evropské federace, je
moţné ji nakombinovat s panslavistickou teorií? Ve Francii a Itálii pravice
nabízí podobný pohled, kdy je s Moskvou počítáno jako s protiváhou
Washingtonu a evropská integrace není v jejím rozporu.
Koncepčně ano, prakticky ne. Nevidím ţádný takovýto pravicový směr, který by říkal –
Evropa plus Moskva.
Avšak kdyţ se podíváme do praktické politiky, tyto tendence jsou patrné.
Ropovod Nabucco asi realizován nebude, Němci si s Rusy postaví ropovod
Nordstream. V evropské politice tedy přece existuje evropsko-ruská koalice,
nazveme-li ji tak.
Nabucco asi nebude. V případě německo-ruského vztahu však jde o bilateralitu – nejde
zde o ţádnou protiváhu USA, jak jsme zmiňovali. Německý establishment je silně
proevropský a víceméně silně atlantický, k tomu si myslí, ţe je pro Berlín výhodná
bilaterální opce s Ruskem. Nemyslím si, ţe by šlo o nějakou koncepci, spíše se jedná
o ad hoc německou iniciativu. Kdybychom měli mluvit o koncepci, museli by Němci
přesvědčovat všechny v regionu, ţe je to pro ně výhodné – nás, Poláky, Maďary... To je
nerealistické a ani se o to nikdo nesnaţí.
Kdyţ se vrátíme k české pravici, jak to vidí zde?
Tuto vizi vyvaţování Moskvou lze povaţovat za koherentní, avšak nebyla nikým z antiamerické pravice rozvinuta. Tato naše antiglobalistická pravice vidí problém jak ve
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Washingtonu, tak v Bruselu a i v Berlíně – pak nám jiţ moc moţností nezbývá. Ale
pochybuji, ţe otevřeně řekne – spojme svůj osud s Moskvou.
Jste poradcem premiéra i pro zahraniční politiku. Česká pozice směrem k Izraeli
je poměrně raritní, naše politika je k státu Izrael velmi vstřícná a přátelská.
V souvislosti s debatou o přijetí Palestiny do OSN, tedy její legitimizaci na
mezinárodním poli, byla debatována otázka, proč vlastně ČR podporuje Izrael.
Je to podle Vás podobnost historických osudů („Víme, jaké to je zůstat sami a
obklopeni nepřáteli – Mnichov 1938“) hlavním argumentem?
Je to jeden z argumentů. Kdyţ se podíváte na země EU, které byly k palestinské
rezoluci (o přijetí do OSN) nejvíce rezervované – tedy chtěly se zdrţet hlasování či ji
odmítnout, tak jsme to byli my, Němci, Nizozemci a Italové. U kaţdého národa je to
trochu z jiných důvodů. Německo má problém s historií, nechce být za ţádnou cenu
vydáváno za protiizraelské či antisemické. V Itálii jde o náhodu – pouze o vztah
současné vlády k Izraeli, v Nizozemsku je to dlouhodobější.
Naše důvody jsou několikery – jako první bych viděl filosemitismus a masarykovskou
tradici první republiky. Unikátní fakt, ţe Československo historicky několikrát pomohlo
Izraeli. Dále je tu i důvod, ţe tento vztah nás činí unikátními – v EU nehrajeme roli
prointegračního lídra (ale
tvrdých

euroskeptiků),

v atlantických

vztazích

z důvodu naší velikosti a
významu nemůţeme tvrdit,
ţe jsme hlavním partnerem
Washingtonu.

Skutečné

specifikum české zahraniční
politiky

a

její

přidaná

Izraelský premiér a český prezident

hodnota je tedy vztah k Izraeli. Dále bych ještě zmínil podporu lidských práv na Kubě,
ale ta je těţko prodatelná veřejnosti. Ještě bych zmínil další argument – náš zahraničně44 Strana
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politický establishment do značné míry tvoří bývalí antikomunističtí disidenti a tito lidé
kdyţ viděli, jak se Jásir Arafat líbal s Husákem a Breţněvem, přirozeně měli velké
sympatie k tomu a těm, koho byl Arafat nepřítelem. Nepřítel mého nepřítele je můj
přítel. Tento faktor však moţná bude upadat, jak se nám doba komunismu vzdaluje.
Kdyţ jsme mluvili o identitě české pravice, pojďme se zahledět na politickou
scénu pragmatičtěji. Je podle Vás moţné, ţe se Václav Klaus po konci svého
volebního období v pozici prezidenta vrátí do vysoké politiky, zaloţí pravicový
subjekt a bude úspěšný?
Pokus asi bude, ale uvidíme, jak bude úspěšný. Je velice zřídkavé a částečně poniţující,
kdyţ by se prezident po ukončení svého působení ve formálně nejvyšší státní funkci
vracel o patro níţe do stranické politiky. Na západ od nás je toto vnímáno jako silné
poníţení – prezident můţe mít své přednášky, jezdit po světě a mít svojí knihovnu.
Napadá mě v evropském kontextu jediný příklad, to byl Lech Walesa, jehoţ pokus
skončil neúspěšně.
Kdyby se Václav Klaus stal stranickým lídrem, prostor pro parlamentní stranu zde
bude. Odhaduji, ţe by mohl dostat okolo pět aţ deset procent. Sám si však myslím, ţe
to prezident neudělá – sám si uvědomuje tu zmíněnou silnou symboliku. Tipuji, ţe
pokus bude, ale půjde o někoho s podporou Václava Klause, a to jsem skeptický. Český
národ potřebuje něco autentického, viděli jsme to na příkladu Václava Havla. Ten po
svém odchodu silně podpořil zelené, kterým rozhodně nepomohl. Naopak jsem
přesvědčen, ţe kdyby si po roce 2003 Václav Havel zaloţil vlastní stranu, tak taky těch
pět aţ deset procent udělá. Je-li lídr autentický, ať uţ Václav Havel či Václav Klaus, pak
se hlasy najdou. Je-li to však strana jen s jejich podporou a lídr není člověkem jejich
formátu, pak podpora exprezidenta je na vstup do parlamentu málo. Museli by to být
osobně Havel předtím či Klaus poté, aby zde šance byla.
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Masaryk neznámý
Erazim Kohák
Má vůbec ještě smysl zabývat se Masarykem? Zapsal se do dějin, jenţe
stát, který zaloţil, se podruhé rozpadl a tentokrát se zdá, ţe definitivně. Ve
zpětném pohledu se Československo jeví jako přechodné stadium mezi Evropou
nadnárodních říší a Evropou operetních ministátečků, ze kterých se dnes rodí
nový nadnárodní útvar, Evropské společenství. Na velkou říši bylo Masarykovo
Československo „od Jasiny aţ do Aše“ příliš malé, na malý národní stát příliš
různorodé. Proč se tedy ještě zabývat jeho zakladatelem?

Řekl bych, ţe ze dvou důvodů. Zčásti proto, ţe pro naše národy nebylo
Československo jen přechodným státním útvarem. Představovalo také úsilí o moderní
demokratickou totoţnost, na které dodnes stavíme a kterou si poneseme do Evropy.
Především však proto, ţe Masaryk zdaleka nebyl jen zakladatelem Československa, a do
svých šedesáti let ani na nic takového nepomýšlel.
Masaryk totiţ dovedl Rakousko ocenit. Jako poslanec Říšské rady usiloval
o Rakousko co nejlepší ještě v roce 1913. Čeští nacionalisté ho opětovně vylučovali
z národa a častovali ho přídavky jako „ohavný zrádce“ či „zaprodanec německých
ŢidůL, kterého prý „nezrodila česká matka, ale lítá saň“. Přesto právě tento vyslovený
outsider české politiky se po čtyřech válečných letech vrací v čele vítězných legií jako
President-Osvoboditel nově zrozeného Československa, „tatíček“ Masaryk a doslova
miláček davů. Jak je to moţné? Kdo vlastně byl ten Tomáš Masaryk před zaloţením
republiky?
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Čechem z vlastní volby
Od mládí to byl český - či přesněji českoslovanský - vlastenec či „vlastimil“, ač
nikdy nebyl nacionalista a uţ vůbec ne někdo, pro něhoţ je češství samozřejmostí. Po
otci byl Slovák, jeho matka byla poněmčená Moravanka. Své dětství Masaryk proţíval
na moravském Slovácku, kde sotva kdo zaznamenával nějaký rozdíl mezi Slováky ze
Slovácka a Slováky z Uher. Masarykův kout Moravy začínal být předměstím německé
Vídně, jenţe ta zas byla z jedné třetiny česká. Jazyková a etnická odlišnost tu byla spíš
pro pestrost neţ k boji.
Základní národnostní rozdíl v dobách Masarykova mládí nevyvstával mezi
Slováky a Čechy, nýbrţ mezi „Slovany“ a těmi druhými, Němci v českých zemích,
Maďary v Uhrách. Odtud pochází pojem „českoslovanský“. Němčina totiţ odlišuje
zeměpisný pojem „böhmisch“ a jazykový pojem „tschechisch“. Čeština má jen jedno
slovo, český, proto začali vlastenci uţívat pojem „českoslovanský“ jako označení pro
Čechy slovanského jazyka, od nichţ se odlišovali deutschböhmisch Češi, později „čeští
Němci“. Rostoucí význam spolupráce se Slováky pak vedl změnou jediné hlásky ke
vzniku slova československý. Na moravském pomezí, kde moravští Slováci tvořili
přirozený přechod mezi Čechy a Slováky, mohla společná „československá“ národnost
připadat mladému „Slovanu“ Masarykovi zcela přirozená.
Ostatně Masaryk vychodil v českém jazyce jen základní školu. Pak nastoupil na
německé gymnázium v převáţně německém Brně a ve studiích pokračoval na
Akademickém gymnáziu ve Vídni, které tehdy vychovávalo elitu rakouské diplomacie.
Ve Vídni se účastnil krajanského ţivota a hrdě se hlásil k národnosti „českoslovanské“,
avšak na jeho češství nebylo nic automatického. Pro svou národnost se musel
rozhodnout a svou volbu neustále obhajovat v náročném prostředí světové vzdělanosti.
Praţští hejslované se mohli uzavřít do svého jazykového ghetta a navzájem se ujišťovat
o své kvalitě a nedoceněnosti. Masaryk ţil jako svobodný člověk v otevřeném světě,
v neustálém dialogu se vzdělaností své doby. Snad proto nemohlo být jeho vlastenectví
nacionalistické či xenofobní. Ostatně sám to vyjádřil nejlépe: „Vlastenec miluje svůj
národ, nacionalista nenávidí jiné.“
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Masaryk realista
Snad i proto mohl Masaryk ocenit mnohonárodnostní Rakousko. Své představy
o Rakousku čerpal z Palackého, známého svým výrokem, ţe „kdyby Rakouska nebylo,
museli bychom je vytvořit“. Ten výrok pochází z revolučního roku 1848, kdy Palacký
za české Čechy odmítl účast na všeněmeckém frankfurtském sjezdu. Byl toho názoru,
ţe tehdy ještě velmi slabý český národ můţe obstát nikoli ve velkém, národnostně
homogenním Německu, ale jedině v mnohonárodnostním Rakousku. (Němečtí Češi
tehdy pozvání přijali.) Palacký tím zaměřil českou státoprávní politiku dvojím směrem na podporu Rakouska a na jeho vnitřní přestavbu ve společenství rovnoprávných
národů.
Masaryk byl přesvědčen, ţe to je skutečně jediná realistická česká politika.
Zůstal přesvědčen i po trpkém zklamání z císařova zamítnutí pokusu o českou obdobu
rakousko-uherského vyrovnání v roce 1871, které vyvolalo vzdorný výrok Františka
Palackého. („Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm“.) Masaryk si nedělal iluze
o rakouských politických poměrech. Realisticky však hodnotil alternativy, jimiţ se
nechávali unášet čeští nacionalisté. „Českoslovanskou“ samostatnost povaţoval za
nereálnou, vţdyť sotva polovina obyvatel českých zemí a Horních Uher mluvila česky
či slovensky. Navíc Masaryk znal ruskou zaostalost a povaţoval panslavistické iluze
o českém království jako součásti ruské říše za stejně naivní.
Masaryk zdůrazňoval především „práci drobnou“, které zasvětil třicet praţských
let svého ţivota: od příchodu na nově zřízenou českou univerzitu v roce 1882 aţ
k podvečeru světové války. Pečoval o českou vzdělanost, zaloţil Dělnickou akademii,
usiloval o český naučný slovník, vydával časopisy, psal články a studie, přednášel na
univerzitě i jinde. Bylo toho neuvěřitelně mnoho, avšak nebylo na tom nic
dramatického. Svůj úkol vlastence nechápal jako zakládání státu, nýbrţ jako vzdělávání
národa a výchovu občana.
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Český národ a ideál humanitní
To je něco, pro co měli čeští nacionalisté pramálo pochopení. Národ chápali
jako danou skutečnost, dostatečně určenou společným jazykem. Jenţe pro Masaryka
„slovanský“ jazyk samozřejmý nebyl. Má opravdu smysl vynaloţit tolik úsilí jen k tomu,
aby se v českých zemích dál mluvilo česky a ne německy? Vţdyť němčina byla po tolik
staletí druhým zemským jazykem. Byl to jazyk velké kultury a brána do světa. Nebylo
by pro celý český zemský národ výhodnější přijmout němčinu tak, jako irský národ
přijal angličtinu a stal se tím součástí světové kultury? Mladý český publicista Hubert
Gordon Schauer tuto otázku poloţil přímo - v anonymním článku, dlouho přičítaném
Masarykovi. Sokolové na ni tenkrát odpověděli veršem pochodové písně: „A kdo se
odrodí, čepelí v tu zrádnou hruď.“
S takovou odpovědí se Masaryk nebyl ochoten spokojit. Odpověděl proto jinak
- ztotoţněním „čechoslovanství“ s humanitou: úsilí o zachování a prosazení
českoslovanské národní totoţnosti má smysl proto, ţe český národ je povolán být
nositelem ideálu vyspělého lidství. Humanita, ideál humanitní, zářný, leč abstraktní, se
stává něčím skutečným teprve v ţivotě a svérázné formě určitého národa. Je třeba být
člověkem, avšak to nelze obecně. Člověk se stává člověkem teprve vtělením, teprve
láskou k něčemu tak hmatatelnému, jako je rodná země, rodná řeč. A opačně, ty mají
cenu ne o sobě, nýbrţ jako ztělesnění lidskosti.
To ovšem platí o kaţdém národu. Rozdíl je v tom, ţe národ českoslovanský si
to podle Masaryka mnohokrát ve svých dějinách uvědomil, usiloval o národnost
prolnutou humanitou. Proto je Masaryk kritický vůči všemu, co je na našem národním
bytí zapšklé, nečestné, malicherné, xenofobní. Naše řeč, naše vzpomínky, naše naděje
jsou krásné ne proto, ţe jsou „české“, nýbrţ proto a do té míry, do které se v nich
ztělesňuje ideál humanitní. To pak ovlivňuje Masarykův výklad českých dějin. Váţí si
v nich všeho, co ideálu humanitnímu dosvědčuje, za cizí povaţuje všechno, co jej
popírá. Masaryk odmítá jednoznačné stanovení, co přesně si máme představovat pod
pojmy „ideál humanitní“ a „demokracie v nás“. Pravdu chápe jako něco, co nelze zavřít
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do klece vět. Pravda je vţdy víc, neţ co o ní řekneme. Někdy má jeho humanita aţ
romanticky plebejský nádech - znamená posun od aristokracie k demokracii, od panství
k rovnosti. Jindy v ní zazní osvícenský důraz na jasné, kritické myšlení. Společným
prvkem je něco, co bychom mohli označit Komenského pojmem všenápravy. Masaryk
je přesvědčen, ţe vyspělé lidství nespadne člověku do klína; je třeba o něj usilovat. Je to
úkol směřování ke svobodě a k odpovědnosti.
Pro toto pojetí se nesnadno hledá nálepka. Snad Masarykovi nejbliţší mi
připadá tehdejší americký personalismus. Základem všeho je tu budování lidské
osobnosti. Demokratický člověk je ten, který nepotřebuje nad sebou dozor, protoţe
nosí odpovědnost za svou svobodu v sobě. Demokratická je společnost, která se
z takových lidí sestává a takové lidství podporuje. A ještě něco: člověk sebe sám nalézá
tehdy, kdyţ svůj ţivot zasvěcuje sluţbě vyššímu ideálu. Klíčem k naplnění ţivota je
sebepřekračující láska.
Pro národ, proti davu
Z této základní představy vychází Masarykovo celoţivotní úsilí. Projevuje se
v něm Masarykovo zásadní pojetí pokroku. Máme pokrok chápat maximalisticky jako
pokus o dokonalost, nebo melioristicky, jako stálé úsilí o nápravu konkrétních zlořádů
bez iluzí o dokonalosti? V pokrokovém hnutí došlo právě v tomto bodě k rozkolu mezi
komunisty a sociálními demokraty. Masaryk, demokrat do morku kostí, jednoznačně
odmítl komunistickou alternativu a účinně podpořil sociální demokracii. Vůbec odmítal
grandiózní gesta a paušální řešení. Ţil doopravdy: šlo mu o kaţdodenní posilování
občanského a národního ţivota. Proto také vedl spor s tehdejším nacionálněromantickým proudem o Rukopisy. Byl přesvědčen, ţe národ a svobodu prostě nelze
budovat na lţi.
Podobně tomu bylo i v Hilsnerově případě. Pro Masaryka představoval
antisemitismus souhrn všeho špatného, od čeho se člověk demokratický potřebuje
osvobodit.

Představuje

tmářství,

zaslepenost, nesvobodu

a

nezodpovědnost.

V Hilsnerově případě se antisemitským vášním oddal skoro celý národ. Masaryk se tu
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skoro sám postavil proti vášním davu i zaslepenosti rakouské justice. Díky jeho úsilí
český národ prošel hrůzným vzepětím rasismu jiţ na přelomu století a překonal je.
Kdyţ vlna antisemitismu zachvátila v třicátých letech Rakousko a Německo, české
země zachránila odolnost z očkování, které představovala hilsneriáda.
Masaryk byl respektovaný, i kdyţ nepopulární, protoţe byl náročný. Byl
nakonec nejen filozofem a politikem, nýbrţ především učitelem, vychovatelem svého
národa.
Vytvořit Rakousko nové
Jak je však moţné, ţe se z takového muţe stal během pár let zakladatel státu,
miláček národa a nakonec „tatíček“? Sám to neměl tak docela v úmyslu. Masaryk se
nezměnil, změnilo se Rakousko. Stařičký mocnář sice dál mluvil o rovnosti svých
národů, avšak moc se přesouvala do rukou německých a maďarských nacionalistů.
V parlamentu jim Masaryk vzdoroval parlamentními cestami. Válkou se situace změnila.
I vídenští politikové potvrdili jeho odhad. Pokud Rakousko válku vyhraje, dostanou se
k moci vojáci a prosadí politiku tvrdé germanizace. Pokud prohraje, rozpadne se.
Masaryk se tedy dal jediným moţným směrem: rozhodl se vytvořit nové „Rakousko“ mnohonárodnostní stát zaloţený tentokrát na demokratických zásadách, který by
poskytl záštitu všem svým národům.
Pro český a slovenský národ mělo Masarykovo rozhodnutí stěţejní význam. Bez
československé alternativy by se po rozpadu Rakouska stal český národ menšinou
v souvislém německém osídlení. Slovenská republika rad naznačila, jaký osud by čekal
Slovensko. Stát, který Masaryk vytvořil, splnil v poválečné době svůj úkol. Poskytl všem
svým národům potřebnou záštitu ve zmatcích doby.
Dlouhodobě ovšem Československou republiku poznamenal její rozpolcený
původ, totiţ propojení Masarykova humanistického idealismu s českým nacionalismem.
Velká část Čechů Masarykovy ideály ani neznala, ani neuznávala. V německých
spoluobčanech viděla pokořeného, leč obávaného nepřítele. Slovensko se mnoha
Čechům jevilo ne jako rovnoprávný partner, spíš jako vcelku sympatická zaostalejší
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provincie.

Masarykovo

Československo,

spolu

s Jugoslávií

poslední

pokus

o mnohonárodní stát, ţilo v napětí mezi Masarykovým idealismem a švejkovskou
omezeností. Je tragické, leč vcelku pochopitelné, ţe se rozpadlo na své národnostní
sloţky.
Jenţe rozpad Československa nezměnil skutečnost, které si poprvé všiml
Palacký: malé státy, zvláště kdyţ jsou oslabené vzájemnými spory, těţko odolávají
mocným sousedům. Tentokrát tedy platí, ţe kdyby Evropy nebylo, museli bychom si ji
vytvořit. Masarykovo Československo čestně sehrálo svou úlohu a odešlo. Přál bych si,
aby na jeho místo nastoupila Masarykova Evropa. V tom vidím dnešní důleţitost
Masarykova odkazu. „Tatíček“ Masaryk, zakladatel zaniklého státu, patří minulosti,
čestné, přece však minulé. Budoucnosti patří onen méně známý Masaryk, celoţivotní
filozof občanské demokracie. Nabízí nám model občanské vyspělosti a humanistického
pojetí národa, se kterým můţeme vstoupit do Evropy a neztratit svou tvář.
Text vznikl pro Přítomnost v roce 1997.
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Malý národ
Karel Čapek
Nedávno ke mně přišel mladý Lotyš a po nějakých okolkách vyklopil otázku
svého ţivota: stojí-li za to, dělat lotyšskou literaturu a vydávat lotyšské knihy,
kdyţ je to vlastně jen pro hrstku lidí. Stojí-li to za tu námahu, udrţet se jako
národní ostrov a vyplýtvat tolik energie vlastně jen na to, aby se vůbec lotyšsky
psalo a ţilo. Nebylo-li by rozumnější přiklonit se k nějaké větší kulturní oblasti a
vydávat knihy rusky nebo německy, mít podíl na širších duchovních proudech,
spolupracovat nástrojem světovějšího jazyka na kulturních problémech
evropského měřítka.

Pane, řekl jsem mu, tohle my známe; před nějakými čtyřiceti lety kladl tutéţ
otázku u nás jeden mladý český nespokojenec. Dostal za to celonárodně vynadáno, coţ
ovšem není konečná odpověď na jeho problém. Pravá odpověď je dejme tomu v tom,
ţe dnes k nám jezdíte vy druzí Evropané aţ z Revalu studovat takové kulturní
osobnosti, jako je Březina nebo Masaryk, a ţe uţ nikoho u nás nenapadne lámat si
hlavu tragickou otázkou Huberta Gordona Schauera, víme?
„Ano,“ děl trpce mladý muţ. „Jenţe já jsem nepřijel z Revalu, nýbrţ z Rigy; v Revalu
jsou totiţ Estonci. Tady to vidíte: co znamenáme pro svět, kdyţ si nás Lotyše kdekdo
plete s Estonci a Litevci? Stojí-li pak vůbec za to“ a tak dále.
I kdyţ nás pro Schauerův problém uţ hlava nebolí, máme jiné starosti se svým
postavením malého národa; někteří myslí, ţe se máme víc drţet v zápecí neţ ti druzí,
jiní, ţe se máme naopak víc hrnout do světa; jedni ţalují denně na malé poměry a druzí
nás denně varují před tím velikým a zlým světem, který se chystá nás seţrat. Zkrátka
jsou s tím starosti; a tu nás přirozeně můţe zajímat, jak to dělají jinde, kde Pán zástupů
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nadělil lidem také jen takový národní malopodnik jako nám. To bylo – vedle
Rembrandta – to, po čem jsem se v první řadě ohlíţel, kdyţ jsem jel do Holandska.
Pravda: Holanďané mají mezi malými národy drobet výjimečné postavení.
Předně jejich malá země je koloniální velmoc; na jednoho Holanďana pěstuje skoro
sedm hnědých Javanců, Malajců a kdejakých pohanů banány, kopru a cukrovou třtinu.
Za druhé mají, jak se zdá, dost peněz a bohatství, aby si mohli koupit kterýkoli titul
velikosti a moci, kdyby náhodou byl lacino na prodej. Ale budiţ tomu jakkoliv: ţádné
guldeny a ţádné zámořské kolonie nepřidají ani pídě k postavě toho ani ne
osmimiliónového národa. Nevím, láme-li si mezi nimi někdo hlavu nad ponurým
osudem malého národa, jako děláme my nebo Estonci (chci říci Lotyšové); vidět to na
nich nebylo. Víc mne zajímalo, jak si v tomto svém kvantitativním stavu počínají a jak
se na nich jeví.
Jeví se na nich zřejmě a nápadně: především v proporcích téměř všeho, co tu
vidíte. Zdá se, ţe Holanďané si vytvořili cosi jako styl zaloţený na malých dimenzích.
Jejich domečky jsou menší neţ kde jinde; příbytky lidí jsou drobné a vzdušné jako klece.
Jejich města jsou většinou malá a shrnutá jako v dlani. Aţ na haagský Palác míru a
amsterodamskou burzu nenarazíte na ţádnou rozmáchlou monumentalitu, na ţádný
patetický formát, na ţádné vybočení z měřítek malé země. Jistá intimita a šetrnost
v dimenzích je přímo vţilým formálním zákonem tohoto národa. A nejen zákonem
formálním. Řekl bych biologickým. A řekl bych ještě morálním. Vše, co si národ na
svém malém teritoriu buduje a zřizuje, je jaksi v harmonii s formátem země. Tady si lidé
nelhou do kapsy ani architektonickým, ani ţivotním velikášstvím. Nepředstírají ani
mrakodrapy, ani zábavní velkopodniky, ani Woolworthy; jejich ministerstva stěţí se čím
liší od blahobytnějších rodinných domků. Ţádná kvantitativní okázalost, ţádné vypjaté
a křečovité gesto, ţádná elefantiasis ani nadţivotní velikost. Přitom jejich architektura je
z nejpokročilejších, jejich stavební inţenýři budují hráze a přístavy po celém světě; není
to provinciální malost, co udává míru jejich ţivotní geometrii.
Kdyţ poutník prochází tímto Holandskem, uvědomuje si, co národního
charakteru a řádu se zrcadlí v drobnosti jeho měřítek. A vzpomene si na jeden nadaný
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národ, který na to zrovna nemá, ale přesto by chtěl světu imponovat svými kšefty a
ouřady, tuhle něčím velikánským, co trčí z chudoby, tamhle něčím reprezentativním, co
čouhá z nehotovosti a neladu, který si naříká na malé poměry a chtěl by se vytáhnout
nad svá vlastní měřítka, který má pomícháno hokynářství a velkopodnikání – – tak
trochu ve všem. Jako by nám chyběl ten pravý a spolehlivý metr. Jděte se podívat na
holandský: jsou na něm také centimetry a milimetry.
Ale abych ještě zůstal u těch holandských stavebniček: protoţe ti lidé nebudují
příliš ve velkém, mohou více dbát toho, aby stavěli pěkně a důkladně. Tady se nestaví
z kvádrů, ale z dokonalých cihliček. Tady se nebudují monumentální fasády, ale krásná a
bezvadná okna. Jejich ţidlička je nízká, ale sedí se na ní dobře a domácky. Je to malé, ale
není to fórové. Ţádná okázalost nezakrývá, jak a z čeho je to děláno: toţ z dobré a
poctivé látky. Na té kvalitě je vidět bohatství národa; ale to bohatství se zdá být
rozděleno na samé drobné blahobyty. Selská chalupa vypadá jako vilka, ale i dělnický
domek vypadá jako vilka; tenhle pěkný domeček je krčma, ten druhý je hokynářství a
ten třetí je byró nějaké lodní společnosti. Je v tom aţ nivelizace, ale nivelizace
provedená tím, ţe spodní mez hmotného blahobytu je daleko vyšší neţ jinde. Není
valného rozdílu mezi vesnicí, maloměstem a městem; jen přístavy se ovšem liší od té
úhledné úrovně svými malebnějšími sociálními kontrasty, ale to uţ patří k věci.
A tady jsme u toho pravého slova: úroveň. Holandsko je země malého formátu,
ale vysoké nebo aspoň dobré úrovně. Nemá velkého průmyslu, ale jeho průmysl je
vysoce kvalitní. Nemá nadbytek zemědělské půdy, ale přinutilo ji k produkci nejvyšších
kvalit. Základ jeho blahobytu není v moři, nýbrţ v kravách a v polderech. Dobývají
světa koulemi eidamského sýru a tulipánovými cibulemi; ale také si na této své národní
munici dají jak náleţí záleţet. To se musí vidět, jaká krásná a kvalitní práce je jejich
mlékaření a zahradničení uţ jen pro oči; kdyţ pak vezmete do rukou odbornější
prameny, abyste trochu blíţ seznali, jak se to dělá, dovíte se o tak úzkostlivé kontrole,
o takové obchodní a výrobní svědomitosti a kázni, o takové pěstitelské experimentaci a
řekněme i umělecké pýše na dokonalost toho, co rodná zem produkuje, ţe začínáte
odhadovat pozitivní tajemství toho malého národa. Jeho síla je v kvalitě. Jeho národní
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ideál netíhne k velikostem, nýbrţ k jakostem. Tu kvalitnost vidíte na všem: na práci, na
způsobu ţivota, ba i na samotné přírodě; kdybyste honem měli říci, čím Holanďané ve
světě vynikají, nenapadne vás ţádná náramná velikost, nýbrţ právě ta nadprůměrná,
krásná, téměř dokonalá kvalita většiny věcí, jeţ dělají pro sebe – i pro svět. Není to jen
to máslo; je to také věda. Nejsou to jen narcisové cibule; jsou to také dělnické domky.
Ono to tu vypadá jako v krámě s hračkami; ale ty hračky jsou tak solidní, ţe se
nepolámou ani nezvetšejí. Dělat dobré a řádné věci, jeţ něco vydrţí: to znamená dělat
dějiny.
A tu se pocestný nezbaví pokušení tak trochu si zageneralizovat: Není snad tou
nejlepší metodou právě pro malé národy nahradit kvantitativní ideály ideálem kvality?
Nebyla by soutěţivost malých národních celků na jarmarku světa nejlíp zaručena
zvláštní ušlechtilostí toho, co vychází z jejich dílny a jejich krámku? Nemusí toho být
mnoho, co mají na skladě; ale co tam je, je samé dobré a bezvadné dílo. Je-li náš krámek
malý, pak v něm není místa pro šmízo, šmejd, polotovar a humbuk; špatné věci zabírají
tolik místa jako dobré, a my toho místa na slunci nemáme nazbyt.
Text pochází z knihy Obrázky z Holandska.
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Ţivot a dílo českého intelektuála Bohumila
Markalouse
Luděk Škrabal
Bohumil Markalous se narodil 16. dubna 1882 v Klatovech do rodiny
gymnaziálního profesora Václava Markalouse a Bohumily Markalousové rozené
Kratochvílové. Oba jeho rodiče byli katolického vyznání a pocházeli
z východních Čech. Po studiích na chrudimském gymnáziu mladý Bohumil
nastoupil univerzitní studia v Praze a dva semestry strávil na studijním pobytu
v Innsbrucku. Pedagogickou praxi zahájil v Kolíně, následoval Hradec Králové a
Palackého čítárna (na jejímţ rozvoji měl určující podíl), první ţurnalistické
zkušenosti, organizace osvětových aktivit a členství v realistické straně.

Po první světové válce, kterou strávil částečně na bojištích Balkánu a posléze po
vojenských špitálech v zázemí, se přestěhoval do Brna a nadále rozšířil své pole
působnosti do rolí osvětového důstojníka, úředníka ministerstva, novináře, redaktora a
spolutvůrce časopisu Bytová kultura. V prvních letech samostatné republiky začíná
publikovat pod svým literárním pseudonymem Jaromír John a navazuje četné kontakty
doma i v zahraničí (roční studijní cesta po Německu s navazujícím pobytem v Paříţi).
Vede estetickou kniţnici Ars v nakladatelství Orbis, práce pro tiskový odbor
předsednictva vlády mu umoţní účastnit se zaloţení obrázkového archivu ČTK, pobývá
na stáţi v Anglii a to vše po přestěhování do Prahy završuje redakčním působením
v Pestrém týdnu a zároveň organizací Společenského klubu v Praze Na Příkopech.
Hektický ţivot Markalouse ale utlačuje spisovatele Johna a ten se rozhodne
vybrat si poločas, přestěhovat se do Slatiňan u Chrudimi (včetně krátkého intermezza
v Novém Městě nad Metují) a strávit zde několik let v pokud moţno nerušené
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atmosféře, jen občas zpestřované návštěvami přátel. Vypuknutí druhé světové války
nečekaně prodlouţí slatiňanský exil, po jejím skončení ale Markalous po dlouhém
váhání svolí a znovu se pouští do budovatelského úsilí, tentokrát na nově zaloţené
Palackého univerzitě v Olomouci. Síly se však krátí, rozpolcenost mezi vědeckou
dráhou a potřebou literárně tvořit ubírají drahocennou energii a vnější okolnosti také
přidají své. 24. dubna 1952, jen pár dní po svých sedmdesátých narozeninách,
Markalous - John v jaroměřské nemocnici umírá.
Markalous - John v kontextu dějin českého a evropského myšlení
Při studiu Markalousových vědeckých, uměleckých i prostě lidských vzorů a
učitelů si nelze nevšimnout několika osobností (českých i evropských), jejichţ jména se
především v jeho teoretické práci objevují opakovaně. Kdyţ pomineme některé
německé či francouzské estetiky, jejichţ práci v českém prostředí propagoval a
z odborného hlediska částečně rozvíjel (Alfred Lichtwark, Max Dessoir, Victor Basch,
Charles Lalo), patří mezi klíčové osobnosti, u nichţ čerpal inspiraci a jejichţ
myšlenkový odkaz zejména rozvíjel, John Ruskin, Adolf Loos, Miroslav Tyrš, Otakar
Hostinský, Tomáš Garrigue Masaryk a František Xaver Šalda. V případě posledního
z nich o tom svědčí zejména jejich vzájemná korespondence z meziválečného období a
některé shodné rysy v pojímání role umění v ţivotě člověka a společnosti.18 Otakar
Hostinský byl jako vedoucí osobnost české estetiky přelomu 19. a 20. století a tehdejší
vedoucí univerzitní stolice tohoto oboru na české části praţské univerzity přímým
Markalousovým učitelem a vzorem, coţ ten vysloveně potvrdil ve svém článku k stému
výročí narození prof. Hostinského v roce 1947.19 Třetím z Markalousových pedagogů
z univerzitního období a z hlediska veřejného ţivota moţná nejdůleţitějším vzorem byl
první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Svědčí o tom např.
Malý vzorek dopisů, které si vyměnili nedlouho před Šaldovou smrtí, je zahrnut do výboru z Johnovy
korespondence, publikované pod titulem Polohy srdce. Z korespondence Jaromíra Johna, Praha 1982,
s. 47-54. Bohumil Markalous navštěvoval během svých univerzitních studií přednášky Františka Xavera
Šaldy a v řadě dalších pramenů a publikovaných statí se vyznává z obdivu a úcty k jeho dílu.
19 Markalous, B., Otakar Hostinský o umění a lidu. K stému výročí narozenin českého estetika, Cíl III,
1947, s. 38-40.
18
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Markalousova práce Eidický princip u T. G. Masaryka z 30. let20 a srovnání teoretického
díla obou autorů, zejména jejich podobného důrazu na aktivní, činorodý, mravně a
sociálně uvědomělý ţivot jedince ve prospěch společnosti a s tím související koncepci
demokracie jako politického zřízení zaloţeného na osobní odpovědnosti kaţdého
jednotlivce a jeho soustavném usilování o zlepšení situace obecné i vlastní.21
Vztah Bohumila Markalouse k Adolfu Loosovi by mohl poslouţit jako námět
na samostatnou studii.22 Bohuţel v Johnově pozůstalosti se nedochovalo mnoho
z jejich vzájemné korespondence a jsme tedy odkázáni především na Markalousovy
vlastní práce, z nichţ v řadě případů vysvítá jejich duchovní i lidská spřízněnost.23
Bohumil Markalous byl např. organizátorem oslavy šedesátých narozenin Adolfa Loose
(1930) a v posledních letech jeho ţivota mu byl důleţitou oporou. Z osobností
uvedených v předchozím textu jediní John Ruskin a Miroslav Tyrš nebyli Markalousovi
přímí současníci.24 Jejich odkaz ale estetik, osvětový pracovník a organizátor kulturního
ţivota Markalous pěstoval s neztenčenou měrou a zhodnocení jejich myšlenkového i
praktického díla načrtnul v době obhajoby své disertační práce roku 1917. Zdůraznil
v něm mimo jiné Ruskinův ţivotní univerzalismus, zájem o společenské dění a snahu
do něj aktivně a činorodě přispívat. Ve své osobě prý slučoval „odborného esthetika,
dějepisce umění, kritika, reformátora řemesel, agitátora, obratného řečníka, národohospodáře, sociologa
a politika“) a vlastní mu bylo „zření k celému souboru otázek, zvláště k problému národa,
v oborech vědních, ethických, esthetických, národohospodářských“. Podle Markalouse byl Ruskin
„utopistou, reformátorem duchovního života Anglie, bojovníkem za demokratická práva člověka,

Markalous, B., Eidický princip u T. G. Masaryka. Rozmluva s presidentem, Praha 1934.
Srov. Markalous, B., Kluby a jejich anglická tradice, Magazín Druţstevní práce III, 1935-1936, s. 279285; Masaryk, T. G., Světová revoluce, Praha 1936, s. 538nn.
22 Určité aspekty jejich vztahu a poměr Adolfa Loose k české meziválečné architektuře nastiňuje práce
Švácha, R., Adolf Loos a česká architektura, Umění XXXI, 1983, s. 490-513.
23 Na souvislost estetických názorů obou osobností upozorňují snad všichni autoři encyklopedických
hesel Markalouse - Johna, pro vlastní porovnání můţeme sáhnout např. po výběru Loosovských statí
Řeči do prázdna (Praha 1929), které uspořádal samotný Markalous, a sbírce drobnějších ţurnalistických
causerií Jaromíra Johna Šibalství svršků a jiné kratochvíle (Praha 1959), jejíţ některé části (především
titulní stejnojmenná část) očividnou inspiraci nezapřou.
24 Z hlediska moţného setkání, protoţe Tyrš zemřel v roce 1884, kdy byly malému Bohumilovi teprve
dva roky, a Ruskin v době nástupu studenta Markalouse na praţskou univerzitu roku 1900.
20
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apoštolským kazatelem ideálu obrození lidstva, zbožňovatelem boha ´Práce´“. S Miroslavem
Tyršem, kterého viděl Markalous jako muţe „světového rozhledu, vypracované osobnostní
kultury, způsobů, duševní aristokrat, toužící uskutečniti nejširší demokratické národní souručenství,
hellénistou, historikem umění, esthetikem, uměleckým kritikem, filozofem, přírodopiscem, dějepiscem,
kazatelem a organisátorem, nadšeným, moralisujícím řečníkem, sociologem a politikem“, ho v jeho
očích pojilo zdůrazňování hodnot krásy, přirozenosti, mravnosti, čilosti a činorodosti,
vytrvalosti a houţevnatosti. Na dalších místech poukazoval na společné rysy jejich
práce a celkově zajímavý vztah těchto „dvou vynikajících duchů, z nichž každý po svém, z těchž
přirozených pramenů vycházejíce, určovali svědomí národa, budili lásku k životu, činnosti, práci a
kráse“.25 A ţe Markalous - John aktivně rozvíjel Ruskinův i Tyršův odkaz nám můţe
dosvědčit např. malíř Otakar Coubin ve svých vzpomínkách z roku 1962: (Markalous)
„Byl znamenitý spisovatel a esejista, redaktor a žurnalista, filozof a estetik, zakladatel nového vědního
oboru eidika, výtvarný kritik, architekt, výtvarník, průmyslový umělec, fotograf, malíř a sochař,
pianista, dirigent a virtuós na dechové nástroje, byl pedagog, univerzitní profesor, výtečný řečník a
propagátor osvěty, sportovec-cyklista a přeborník ve skocích do vody, milovník zvířat i psycholog,
psychiatr a téměř lékař. Ale především to byl ušlechtilý člověk smýšlením, jednáním, charakterem,
životem.“26
V současných encyklopedických publikacích typu Kdo byl kdo ve 20. století lze
obvykle nalézt příslušné heslo pro Bohumila Markalouse – Jaromíra Johna pod jeho
literárním pseudonymem. Obvykle je v nich přiřazován k „čapkovské generaci“ a
uváděna je jeho práce literární, estetická, pedagogická, ţurnalistická a osobní kontakty a
cesty po Evropě.27 Jeho kulturně a společensky organizační činnost je ve většině
případů opomíjena. Z čistě lidské stránky byl Markalous-John příkladem člověka
s neutuchající ţivotní energií, ochotný se znovu pouštět do dalších aktivit a opakovaně
riskovat ve velmi neperspektivních, z kulturního a společenského hlediska ale velmi

Markalous, B., Miroslav Tyrš – John Ruskin, Topičův sborník IV, 1916-1917, č. 10, s. 471-473.
Vzpomínka Otakara Coubina, publikovaná in: Václavkova Olomouc 1962. O marxistické kritice let
třicátých, Ostrava 1964, s. 499n.
27 Přiřazování k „čapkovské generaci“ je poněkud problematická nálepka, nicméně není účelem tohoto
článku s tímto tvrzením polemizovat.
25
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cenných podnicích, při jejichţ přípravě a organizování dokázal bohatě vyuţít své ţivotní
zkušenosti, vzdělání, evropský rozhled a osobní kontakty napříč politickým a
ideologickým spektrem. Přátelství s Ferdinandem Peroutkou mu nebránilo v ocenění
ţurnalistické práce Julia Fučíka a v korespondenci s Vladislavem Vančurou dokázal být
podobně ironicky upřímný jako při výměně dopisů se svým jiným přítelem z dob druhé
světové války, Bedřichem Fučíkem.28
V pozdním olomouckém období kolem sebe Markalous-John soustředil řadu
nadaných studentů estetiky, dějin umění, literární vědy a některých dalších
společenskovědních oborů, z nichţ mnozí se stali později renomovanými odborníky29 a
někteří dokonce pokračovali v jeho teoretickém promýšlení povahy humoru a vztahu
tragického a komického prvku v dějinách literatury a kultury.30 K zhodnocení
estetického díla Markalouse-Johna bylo přikročeno v odborné literatuře jiţ několikrát31,
připomeňme v této souvislosti snad jen jeho celoţivotní zájem o problematiku kýče a
sbírání různých jeho podob (např. barvotiskových obrázků, opisování nápisů na
náhrobcích v zapadlých moravských vesnicích nebo nápisů na veřejných záchodcích ve
větších městech), jimţ přisuzoval hodnotu prvotního stupně elementárního estetického
citu, který je nutné pochopit jako odvěkou lidskou potřebu a antropologickou
konstantu a který nelze vylučovat ze ţivota jako něco méněcenného, protoţe je s ním
bytostně spjatý obdobnými pouty, jako tzv. vrcholné umění.32

O jejich vzájemné korespondenci a povaze Johnova stylu dopisní komunikace s přáteli srov. Sak, R.,
„Ţivot na vidrholci“ (Příběh Bedřicha Fučíka), Praha – Litomyšl 2004, s. 247n.
29 Např. první odborný asistent prof. Markalouse-Johna a pozdější renomovaný český historik umění
prof. PhDr. Rudolf Chadraba nebo sociolog a psychosociolog, v letech 1981-1991 vedoucí pracovník
Národního centra pro vědecký výzkum v Paříţi, prof. Zdeněk Strmiska.
30 Zejména jeho podle vzpomínek současníků nejmilejší ţák a „přítulník“ Vojtěch Gaja, který obhájil
v roce 1951 na Filozofické fakultě Palackého univerzity svoji disertaci Humor (s podtitulem Estetická
studie); nebo další ze studentů semináře a budoucí pedagog olomoucké univerzity doc. Jiří Skalička, který
se věnoval zejména satirickému odkazu Karla Havlíčka Borovského a postavení humoru a satiře v české
literatuře 19. století.
31 Např. Baleka, J., Estetika ţivotní praxe (Estetické principy a východiska B. Markalouse), Estetika XVI,
1979, č. 3, s. 155-166.
32 V českém prostředí připomeňme v posledních desetiletích např. beletristická díla Patrika Ouředníka
nebo z hlediska odborné estetické literatury publikaci Kulka, T., Umění a kýč, Praha 1994.
28
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Jedním z neopomenutelných dědictví pro českou vizuální kulturu jsou
Markalousovy stati o fotografii a její povaze jako uměleckém artefaktu a zejména
praktická činnost, spojená s vedením redakce časopisu Pestrý týden, z kterého během
svého působení vytvořil přední obrazový týdeník meziválečného Československa
s relativně vysokou úrovní obrazového zpravodajství, publikovaných textových
příspěvků i prostorem pro různé oblasti ţivota společnosti a kulturní tvorby. Zhodnotil
zde zkušenosti z dob svého působení jako výtvarný referent a kulturní redaktor
Lidových novin na počátku 20. let a v kolektivu fotografů, kteří pro Pestrý týden
pracovali, soustředil některé později významné osobnosti české avantgardní a
dokumentární fotografie, jako např. Alexandra Hackenschmieda, Karla Hájka nebo
Václava Jírů.33
Na zajímavé souvislosti literární tvorby Jaromíra Johna s některými dobovými
tendencemi poukázala v poslední době např. Daniela Hodrová34, k zařazení do
kontextu

historického

vývoje

české

literatury

vzhledem

k jejím

pozdějším

představitelům (např. Bohumilu Hrabalovi) přistoupil ve svých kritických pracích
Václav Černý35, několik stručnějších autorových literárních profilů lze nalézt v různých
literárněvědných

časopisech

nebo

v úvodech

k jeho

knihám.36

Vzhledem

k experimentální povaze románového díla spisovatele Jaromíra Johna, jeho úsilí
o vytříbený jazykový styl a provázání textu mnoţstvím úvah o umění a ţivotě lze
předpokládat, ţe ani v budoucnu nenajde jeho rozsáhlejší literární tvorba širší
čtenářskou obec a v obecném povědomí zůstane Jaromír John autorem především
Večerů na slamníku a převyprávěných Příhod Dona Quijota.
Z hlediska dějin moderní české filozofie a především filozofické reflexe
specifického problému umění připomeňme Markalousovy osobité, byť moţná
Srov. Pestrý týden III-IX, 1928-1934; Lábová, A., Dějiny československé fotoţurnalistiky, Praha 1977,
s. 38-49.
34 Hodrová, D., Sebereflexivní román, in: Poetika české meziválečné literatury (Proměny ţánrů), Praha
1987, s. 156-177.
35 Černý, V., Eseje o české a slovenské próze, Praha 1994, s. 109n.
36 Srov. Blahynka, M., A naposledy ten motovidlář (Jaromír John), in: Blahynka, M., Denní chléb, Praha
1978, s. 119-128; Opelík, J., O Jaromíru Johnovi, in: John, J., Eskamotér Josef a jiné prózy, Praha 1958,
s. 7-37.
33
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teoreticky ne úplně propracované úvahy na dané téma, které vtělil do studie
O tragikomickém paradoxu a do některých svých dalších literárních děl.37 Jeho vztah
k umění určovaly myšlenky a dílo Johanna Wolfganga Goetha, Gustava Flauberta,
Antona Pavloviče Čechova, kritické práce Františka Xavera Šaldy a filozofické eseje
Miguela de Unamuna, z nichţ čerpal při koncipování převyprávěných Příhod Dona
Quijota.38 Markalousův postulát priority umění v otázce bytostných lidských kvalit a
určujících charakteristik ho přibliţoval některým idealistickým filozofům přelomu 19. a
20. století, kteří by ho jinak jako stoupence marxismem ovlivněných sociologických,
psychologických a fyziologicko-sensualistických tendencí v moderní evropské estetice
pravděpodobně míjeli. Zprostředkující roli zde sehráli jeho dva osobní přátelé a přední
francouzští estetici Victor Basch a Charles Lalo. Důraz na citovou stránku lidské
osobnosti a teoretický rozbor její role v ţivotě člověka byl také charakteristický pro
Johna Ruskina a v době utváření osobnosti Bohumila Markalouse na přelomu 19. a 20.
století mocně působily v českém prostředí nově objevované filozofické soustavy
Friedricha Nietzscheho a Henri Bergsona. V pozdějším ţivotě našel Markalous-John
oporu a partnery pro své úvahy o umění a „kultuře srdce“ ve filozofických úvahách
svého přítele Václava Navrátila39, v četbě Ţivé skutečnosti celkem neznámého českého
myslitele Miloše Srba40 a v posledních letech v přátelství a rozhovorech s Josefem
Šafaříkem, inspirovaných Šafaříkovou filozofickou prvotinou Sedm listů Melinovi.41
Duše česká, učitelská...
V roce 1932 publikoval Jaromír John u menšího praţského nakladatele F. J.
Müllera drobnou bibliofilii nazvanou Pokorná sluţebnice, která vyšla jako třetí svazek

V literární tvorbě zejména první vydání románu Pampovánek z roku 1948 (vyšel v Brně
v nakladatelství Svobodných novin).
38 John, J., Znovu jsem vypravoval historie dona Quijota, Čteme III, 1941, č. 1, s. 3.
39 Např. Navrátil, V., Filosofie a umění (Pokus o identitu), Praha 1935; Navrátil, V., O smutku, lásce a
jiných věcech, Praha 2003.
40 Srb, M., Ţivá skutečnost. Filosofický pohled na ţivot a svět, Praha 1940.
41 Šafařík, J., Sedm listů Melinovi. Z dopisů příteli přírodovědci, Praha 1948.
37
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sbírky Krásné uţitkové knihy.

42

V povídce O duši české, učitelské, jak zněl podtitul

knihy, kterou věnoval všem „padlým učitelům, legionářům“, načrtnul s ironií sobě
vlastní literární typologii českého učitele, věčně uštvaného, obětavého, nenáročného a
pasivně odevzdaného (ţe věděl, o čem píše, dosvědčuje jeho předchozí dlouholetá
kariéra pedagoga a osvětového pracovníka). Doprovází svou učitelskou duši od
narození, studia, vstupu do manţelství, přes bezpočet přivýdělků nutných k zajištění
rodiny, její oddané nasazení za světové vojny a aktivní účast na budování nové
republiky, aţ po slavnou příleţitost vypomoci ustaranému ministru financí
s vyspravením proděravělé státní pokladny za hospodářské krize. Následuje
fenomenální závěr, kdy duše stoupá na nebesa uvítána svatým Petrem a pověřena
zreformováním a zvelebením oblastí nebeských a vzápětí i pekelných. Kdyţ tak vše
učiní, naskytne se jí moţnost získat konečně trochu času pro sebe, coţ se ale ukáţe jako
fatální chyba, neboť ona neumí ţít sama pro sebe a rozpadá se v prach. „Proto v republice
bory po skalinách teskně šumí a potůčky pobublávají – rybkám – mlokům – ptáčkům žalujíce.“43
K otázce české povahy se Markalous – John vracel v mnoha svých novinových
a časopiseckých příspěvcích. Předlohou pro Pokornou sluţebnici se stal sloupek
uveřejněný v Tribuně na počátku 20. let a pojmenovaný Povídka o duši české,
profesorské.44 Bohaté zkušenosti s mezilidskou komunikací, společenskými vztahy a
veřejným ţivotem, které získával od předválečného období jako pedagog a estetik
v lidovýchově, za války na balkánské frontě a v zázemí po různých kasárnách a
špitálech, nebo po vzniku samostatné republiky při práci redaktora a sekretáře
Společenského klubu, mu umoţňovaly zamýšlet se nad způsoby, chováním a jednáním
českého člověka, také ve srovnání s příslušníky jiných národů a civilizací (připomeňme
jeho bohaté humanitní i přírodovědecké vzdělání, časté cesty do okolních zemí s řadou
osobních kontaktů, nebo roční studijní pobyt v Německu a Francii). V článku o
John, J., Pokorná sluţebnice. Povídka o duši české, učitelské, Praha 1932. Z dalších titulů, které vyšly
v této zajímavé ediční řadě, vzpomeňme např. surrealistický román Nadja André Bretona (1935, sv. 4),
Jarmark umění Karla Teigeho (1936, sv. 6) nebo Novou Atlantidu Francise Bacona (1938, sv. 7).
43 John, J., Pokorná sluţebnice, s. 30.
44 John, J., Povídka o duši české, profesorské, Tribuna V, 1923, č. 82, s. 3n. Kniţně John, J., Psí hřbitov a
jiné kratochvíle. Kniha drobných próz, Hradec Králové 1985, s. 355-362.
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klubech a jejich anglosaské tradici, který publikoval v polovině 30. let v Magazínu
Druţstevní práce45, se mimo jiné pozastavoval nad českým společenským chováním a
přístupu v kontaktu s cizinci. Na adresu „nevyrovnaného typu“ českého člověka (se
sklonem k extrémům naivní důvěřivosti a zase podezřívavosti vůči cizím lidem), čehoţ
pramen spatřoval zejména v „nedostatku živějších a rozmanitějších styků s lidmi, z nedostatku
životních zkušeností“, směroval řadu výtek, ale i přání a nadějí do budoucna, které
podmiňoval aktivním přístupem a osobním nasazením jednotlivců v dlouhodobějším
horizontu minimálně jedné aţ dvou generací. S ohledem na typicky českou
„zdrţenlivost“ ve styku s cizinci neopomenul zdůraznit některé historické souvislosti
takového jevu (negativní zkušenosti v dějinách, nedůvěra ke všemu oficiálnímu,
absence vyšších kultivovaných společenských vrstev, apod.) či rozhodující vliv
venkovského (a maloměstského) ţivlu v českém prostředí s důrazem na intimnější
rodinné vztahy a styky.46 V dosavadní situaci mu nezbývalo neţ se ptát, proč ani
movitější a vzdělanější příslušníci národa (vyšší státní úředníci, univerzitní pedagogové,
renomovaní příslušníci svobodných povolání či zástupci obchodní a bankovní sféry)
nechodí tzv. do společnosti, kdyţ v jejich případě lze vynechat otázku finanční jako
moţný zdroj zdrţenlivosti a rozpaků.47
Zejména posledním sedmnáctá kapitola klubovního rozjímání Bohumila
Markalouse nabízí jeden z klíčových textů k pochopení jeho celoţivotního úsilí a místa
v kontextu české kulturní historie. Společenská zařízení, jakými jsou např. moderní
kluby anglického typu, patří podle něj neodmyslitelně k praktickému ţivotu
demokratického zřízení, které by mělo pečovat o vyšší „vzdělanostní, mravní a formálně
společenskou úroveň“ svých občanů. Tato „výchova, neustálá, záměrná péče o člověka, nejen
Markalous, B., Kluby a jejich anglická tradice, Magazín Druţstevní práce III, 1935-1936, s. 67-73, 100112, 134-142, 164-177, 211-219, 242-248, 277-285.
46 Srov. Markalous, B., Naše společenské obtíţe s cizinci, neboli: Trn v duši, in: Markalous, B., Kluby a
jejich tradice, s. 172-177.
47 „Nedostatek společenské tradice? Těţká dřina, vyčerpávající ţivot? Necítěná osobní potřeba? Pohodlí
nemile rušené převlékáním do smokingu? Nedostatek času, peněz pro autodroţku a spropitné? Rodinný
ţivot? Závazky k pivnímu, hospodskému či kavárenskému krouţku přátel? Odpor k ´ukazování se´,
nedůvěra k lidem, nedůvěra k sobě, či praţská nemoc, zvaná obecně: otrávenost? Těţko dělat diagnosu!“
(Markalous, B., Kluby a jejich tradice, s. 177.).
45
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hromadně, obecně, zákony, organisovanou správou, nýbrž individuálně“ se ale neobrací na ţádné
masy, anonymní zástupy trpných čekatelů na spravedlivější svět, ale předpokládá a
vyţaduje schopné a kvalitní jedince s praktickými dovednostmi a aktivním přístupem
k ţivotu. „V našem středoevropském položení, jež má sotva na světě analogie, neměli bychom si
dovolovat už dál být masou.“ 48
Nebyl by to Markalous – John (toto spojení uţíval ke konci ţivota nejčastěji),
aby si v textu inkriminované studie neodpustil některé konkrétnější ironické poznámky
a mnohá nelichotivá srovnání. Např. za jeden z nedostatků či nešvarů českého člověka
(ve srovnání s Angličanem), patrného zejména u význačných osobností domácího
kulturního a společenského dění, povaţuje absenci určité „ţivotní půvabnosti“
nezávislé na vědění. Ta se projevuje také v prostředí, které člověk obývá, a panující
atmosféře, která ho doprovází jako neviditelný společník. Z dalších charakteristik je pro
Čechy podle něj příznačná „všestrannost víc než hloubka, pestrost víc než pádnost, rozmanitost
víc než velkolepost, celkem zlomkovitost, nedostatek opory, bezradnost v mnohých situacích,
roztříštěnost, eklekticismus“.49
Úvahy Markalouse - Johna o české povaze se neomezovaly pouze na
vymezování obecných národních charakteristik. Důleţité místo v jeho kritických
poznámkách zaujímaly glosy o české literatuře a jejích moţnostech ve srovnání
s národními literaturami jiných velkých států. Vysoce oceňoval tradici anglického
písemnictví s jejím smyslem pro „chvějící se, dýchající skutečnost“ a schopnost skloubit
nároky věcného, realistického zobrazení s básnickým duchem, který se můţe opřít
o bohatou ţivotní zkušenost autorovu. Neopomínal ale zdůraznit, ţe svou roli tu
sehrávají i okolnosti vnější, které spisovatel sám o sobě neovlivní. Co zbývá lidem
„zakletým ve střední Evropě, vězňům sedícím na jednom místě“? – Nic neţ „obrazotvornost málo
podepřená skutečnostmi, tím méně něčím dramatickým“ (ke zdůraznění uţívá např. motiv moře
a zápasu se ţivly u Williama Shakespeara). „My máme pole, lesy, louky, kopce, řeky a oblohu
s mraky. Zápas s půdou, celkem kulisy všední, nedramatické.“ Odtud český člověk „těhotný
48
49

Markalous, B., Závěrečné rozjímání, in: Markalous, B., Kluby a jejich tradice, s. 279nn.
Tamtéţ, s. 283.
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duchovnem jest těžkomyslný a má málo smyslu pro humor“.50 Nezbývá neţ dohnat vlastními
silami, co nám příroda zapomněla nadělit. V dopise Václavu Tillemu z dubna roku 1932
si postěţoval na ono „filistrovství, které penetruje každého, kdo je osudem určen, aby žil v naší
republice, zemi pohodlnosti, zemi, kde se prostě nic neděje a kde schází téměř každému nejzákladnější
zkušenosti o skutečných dějstvích tohoto světa“ (v této souvislosti kvitoval Tilleho Evropanství,
ale litoval, ţe se neprojevuje tak, jak by bylo třeba).51
Inspirace k obšírnější úvaze ohledně potíţí české literatury a moţných cest jejich
nápravy se Johnovi dostalo roku 1936, kdy byl osloven v rámci ankety časopisu
Přítomnost na téma Proč se u nás nepíší povídky.52 Mezi oslovenými spisovateli byli někteří
tehdejší přední čeští prozaici, kteří měli vzhledem ke své dosavadní tvorbě s kratšími
literárními útvary určité zkušenosti. Někteří z nich uváděli ekonomické důvody ze
strany nakladatelů, pro které vydání sbírky povídek není lukrativní záleţitost vzhledem
k nízké prodejnosti, jiní připomínali z druhé strany nevalný zájem čtenářů o takový
kniţní typ vzhledem k stereotypnímu očekávání slabší propracovanosti krátké prózy a
tedy její niţší umělecké hodnoty. Josef Čapek připomenul rozdílnou strukturu
periodického tisku před světovou válkou a po ní (obsáhlejší literární revue s prostorem
pro uveřejňování kratších próz vystřídalo mnoţství deníků a večerníků, které otisknou
nanejvýš román na pokračování, aby si pojistil čtenářskou obec); Karel Čapek
vzpomněl kromě jiného obecně zrychlený styl četby u lidí vlivem nebývalého rozmachu
tiskovin všeho druhu („lidé si odvykli číst povídky hlavně proto, že si vůbec navykli číst příliš
rychle“); Karel Poláček se ironicky trefoval do obecně rozšířené představy u čtenářů, ţe
román přináší pravdivý příběh ze ţivota, kdeţto povídka nemůţe být přeci pravdivá,
kdyţ je tak stručná (lid sám je epický). Anna Maria Tilschová zakončila anketu
konstatováním, na kterém se všichni zúčastnění literáti shodli, ţe povídka je „jako šperk,

Tamtéţ, s. 282.
Dopis z 14. března 1933, zde citovaný dle: Polohy srdce. Z korespondence Jaromíra Johna, s. 64.
52 Proč se u nás nepíší povídky (anketa), Přítomnost XIII, 1936, č. 9, s. 572-576.
50
51
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v sobě uzavřená a dokonalá“ a vypracování dobré povídky je úkol pro spisovatele mnohdy
nemálo náročný.53
Jaromír John se v uvedené anketě jako jediný pozastavoval nad dotazem, proč
ţe u nás upadlo umění psát povídky. „Kdy ostatně bylo na té výši, že je dnes v úpadku?“
Připustil, ţe se moţná méně prodávají, čehoţ příčinou můţe být např. obecný pokles
kupních moţností a výběr „rigoróznějších“ děl čtenáři, slabší pozornost nakladatelů a
propagačního úsilí i důvody ze strany autorů, zejména jejich ledabylost při přípravě
povídkového souboru. Povídce John přiznal hodnotu z nejvyšších obdobně jako jeho
kolegové (takový román v malém, „románová cigareta“), skutečný problém ale
spatřoval v obecnější rovině literární a prozatérské a slíbil se k tématu vrátit ještě jednou
po skončení ankety.54
Svůj slib dodrţel o dva roky později (1938), kdy v Národním osvobození
publikoval na pokračování vtipnou, i kdyţ poněkud pochmurnou causerii nazvanou
Mlčící povídkáři.55 Na pozadí neblahého osudu typizovaného literárního adepta, ţijícího
v českém prostředí s největší pravděpodobností na venkově či maloměstě a čelícího při
odhalení svých uměleckých sklonů naprostému nepochopení a zavrţení, které má za
následek přivedení takového „zhýralce“ k pokání a návratu do zaţitých kolejí, rozvinul
John gejzír vtipných přirovnání a přiléhavých charakteristik na téma postavení
spisovatele a umělce v české společnosti. Literatura, jeţ má u Johna přímou souvislost
se stupněm „národní, životní výrazovosti“ a jejíţ základní předpoklad – svoboda – je
v českém, typicky venkovském prostředí neustále ohroţena různými nástrahami typu
izolace, absence inspirace a negativního postoje okolí, vyţaduje zvláštní pozornost a
péči, neboť je to „artikl vzpurný, který v registraci obchodních a živnostenských komor se řadí

Šestým zúčastněným spisovatelem byl Josef Kopta, který v odpovědi k anketě otiskl svou přednášku
pro rozhlas o knihách do vlaku z června toho roku, ve které připomněl pro srovnání novodobý jev
amerických „short stories“, jejichţ literární kvality jsou ovšem nesrovnatelně na výši vůči svým českým
protějškům. Příslib naděje na obrodu spatřoval v aktuální povídkové tvorbě F. X. Šaldy, Boţeny
Benešové, Vladislava Vančury a Ivana Olbrachta nebo nárůstu obliby básnických próz Jana Čepa.
54 John, J., Proč se u nás nepíší povídky, s. 573.
55 Kniţně John, J., Mlčící povídkáři, in: John, J., Šibalství svršků a jiné kratochvíle, Praha 1959, s. 135150.
53
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k sýrům: také potřebují zrání a také se nevyvedou“.56 Jelikoţ česká próza ve svém celku „na
venkově vzniká, na venkově se čte, přečte, promyslí, domyslí“, vystavuje se potenciální autor na
milost a nemilost svému nejbliţšímu okolí a některé vyšší instanci zaměstnavatelské,
které ve většině případů podléhá.57 A ţe těmto všudypřítomným autoritám skutečně
v posledku „podléhá“, o tom si John s ironickým ostnem sobě vlastním nedělá
sebemenší iluze. „Chtěl bych vědět, zda ještě nějaký jiný národ má tolik zamlklých, do sebe
ponořených mlčících lidí, již musili, chtěj nechtěj, odvyknout přirozené výrazovosti, projevovat se: mluvit,
posunkovat, psát.“ U poraţeného adepta nadchází opětovné přizpůsobení a při usedlém,
vysedavém ţivotě do člověka pomalu proniká lidská hloupost. „Svět, jak známo, náleží
pohyblivým. Bez prostoru není pohybu. Bez pohybu není svobody. V nesvobodě není humoru. Jen
vážnost, resignace a – mlčení. Atributy smrti!“ 58 – Smutné konstatování pro českou literaturu.
A nejen pro ni. Český člověk je v Johnově pojetí „mentální typ člověka těžce o žití
zápasícího, duševní habitus prvního stupně jakž takž slušného živobytí a hmotného zajištění“. Odtud
pramení, ţe „tam, kde vševládně panuje heslo primum Cicere, je náboženství posilou, útěchou, škola
pak místem poučování a tím lepšího hmotného zajištění“. Geopolitická „zapečetěnost do středu těsta
Evropy“ a horlivé nabádání k víře, doprovázené trvalým poučováním od vrstvy tzv.
osvícených muţů národa se pro český ţivel stává záleţitostí přímo osudovou a
projevuje se ve všech vrstvách kultury a ţivota společnosti. Národ těţce zkoušený
dějinami lpí na všem, co si na nich vydobyl. „U nás, věru, je všecko posvátné a chrámové!“ A
jakékoliv znesvěcení se trestá. „Zdá se, že komično se svými větvemi, humorem, ironií, parodií,
satirou, není u nás chápáno jako kontrastné zdůraznění vážných, ba těch nejvážnějších věcí lidského
života, nýbrž jako jejich znevážení, zlehčení a posměch.“

59

Přitom ţivot přeci nerozlišuje

tragično od komična, humor či ironie jsou jeho nedílnou součástí (a podobně by tomu

John, J., Mlčící povídkáři, s. 137.
V této souvislosti uvádí John případ Okresního města Karla Poláčka a ironizuje obavu, ţe by autor po
publikování svého díla v ţádném takovém městě zřejmě nevydrţel. Srov. John, J., Mlčící povídkáři, s.
141.
58 John, J., Mlčící povídkáři, s. 146n.
59 John, J., O Tragikomickém paradoxu a jiném, Slatiňany 1945 (nepublikovaný rukopis z Johnovy
pozůstalosti, uloţený v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze), s. 11n.
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mělo být i v literatuře - viz příklady Shakespeara, Moliéra, Cervanta, Čechova či
v českém prostředí Haškova Švejka).
Lze se z naší zapeklité situace nějak vymanit? Slovy Markalouse - Johna snad jen
„rozmanitými a bohatými životními zkušenostmi, obratnostmi v zacházení se světem a lidmi,
zámořskými cestami, všeho druhu podnikavostí...“ A samozřejmě schopností tyto ţivotní
zkušenosti přetavit v hodnotný a činorodý materiál. Není v posledku podstatné, kolik
toho a co člověk zaţije (spisovatel zná nebo napíše, čtenář přečte), ale co a jak si ze
ţivota (literatury) umí vzít. Ţe to u nás nikdy nebylo a v budoucnu ani nebude
jednoduché, si uvědomoval i on, kdyţ 1. července 1945 v jednom dopise Ludmile
Vančurové (vdově po spisovateli Vladislavovi) napsal: „Těžko je teď ironikům žití! Myslím,
že by Vladislav byl stejně smutný. Kolikrát mně jen říkával: Víš, mám největší strach z toho, aby
nám zas nevládli hlupáci! A já mu dokazoval, že nelze jinak a že nikdy tomu ani jinak nebylo a
také nebude, protože nelze dát ani městskou radu o několika členech dohromady z kvalitních
(zdůraznil John – pozn. autora) lidí, natož zastupitelstvo, Národní radu nebo parlament. Prostě
lidé nejsou!“ Decentně připomínal, ţe paní Lída je přeci jenom mladší, takţe nepamatuje
tolik co on. „Ale já mám pět let první a šest let druhé vojny vraženy v hlavě, celkem tedy jedenáct let
duševního zvracení ze zvěrstev, vraždění, loupení a všeho druhu ničemností. A nejsem sám, jemuž je
zle z člověčenstva. Nemohu do Prahy, leda až někdy v září, až se lidé vytřeští a nastane všeobecná
kocovina. A přece chovám víru v lepší a v té víře bychom se byli teď s Vladislavem, byť ´řezavě´,
posilovali.“60 V listopadu téhoţ roku radil Ludmile Vančurové, aby její a Vladislavova
dcera Alena určitě odjela do Paříţe, o čemţ zřejmě uvaţovala, a nadýchala se tam
atmosféry „velkého světa“ a kultury. Se studiem to prý přehánět moc nemusí, hlavně ať
chodí po ulicích, vysedává třeba v Louvru a poznává genia loci a lidi kolem. Uvidí pak,
„co nám schází: Vnitřní hodnoty, kvalita (zdůraznil John - pozn. autora), kterou nedoženeme
ani za století, protože to je proces dlouhý – a ve Francii dědictví antické kultury“.61

60
61

Dopis Ludmile Vančurové z 1. července 1945, publikovaný v Polohách srdce, s. 279nn.
Dopis Ludmile Vančurové z 30. listopadu 1945, publikovaný Tamtéţ, s. 284n.
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Obama: utopický levicový liberál či lídr s jestřábím
instinktem?
Jakub Janda
Následující bilance necelých třech let vlády prvního amerického prezidenta s
afroamerickým původem si dává za cíl analyzovat působení Barracka H. Obamy
v Oválné pracovně z pohledu realpolitik a krásných ideálů ve světě tvrdé reality.
Práce se bude zabývat dvěma perspektivami – v první je kladen důraz na ideový
obraz současného amerického prezidenta, zatímco v druhém pohledu je
zkoumám jeho otisk v dějinách mezinárodní politiky od inagurace v lednu 2009.
V závěrečné části se autor zamýšlí nad samotnou pozicí prezidenta USA
z hlediska postavení lídra.

Kampaň píšící historii
Jak se shodují experti na politický marketing i obyčejní lidé, Obamova
předvolební kampaň v roce 2008 měla znaky právě se píšící se historie. Přelomové
vyuţití sociálních sítí (či konkrétněji řečeno vytváření komunit followerů – příznivců,
místo „jen“ klasického sehnání peněz a kvantitativně grandiózní kampaně, jak bylo do
té doby obvyklé) spolu s aurou změny si ţádaly ještě dvě esence, které po namíchání
vytvořily vítězný a těţko zapomenutelný mix. Prvním bylo silné osobní charisma, které
rodák z Havaje (s rozmanitými rodinnými kořeny, své nejbliţší sám označuje jako
malou Společnost národů) rozmíchal během své práce s komunitami na předměstí
Chicaga, a obrovský řečnický talent, který doktoru práv z Harvardu dává do ruky
mocnou zbraň rétoriky, nejmocnějšího muţe světa (I kdyţ studie časopisu Forbes za
rok 2010 přisoudila roli nejmocnějšího muţe světa čínskému prezidentovi). Silně
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Zelené tečky značí souhlas s prací prezidenta, červené
nesouhlas. Zkoumáni jsou prezidenti při nástupu do úřadu.

díky

tomuto kroku se kolem něj vytvořila aura všehozachranitele, které realisticky nemohl
později dostát. Americká can-do ability (vůle či schopnost překonávat překáţky na cestě
k úspěchu – americkému snu) byla chytře přetransformována do volebního hesla Yes,
we can!, coţ americký národ ocenil a dal Obamovy důvěru 80 % v den nástupu do
úřadu. Muţ, který je sám o sobě ztělesněním amerického snu, připomíná ztělesnění
černošského vůdce M. L. Kinga a J. F. Kennedyho, s nímţ sdílel rekordně vysokou
laťku důvěry na začátku prezidentury. Po řadě reálně nutných, ale nepopulárních
opatření (zdravotnická a pojišťovací reforma) se jeho popularita usídlila mezi 40 a
50 %.
Ideje, jeţ (ne)vydrţely
První rok v úřadu byl definován klíčovými projevy tohoto excelentního řečníka.
Stranická příslušnost k Demokratům i osobní historie a slíbená změna (change.gov, jak
pojmenoval svůj web v době mezi zvolením a inagurací) přinesla jasný postoj –
rétorické odmítnutí Bushovy doktríny (regime changing policy – „změníme silou
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americké armády reţimy z autoritářství a zavedeme liberální demokracii“ – Irák,
Afgánistán) unilateralistické hegemonie USA a řečnické prosazování příklonu
k multilateralismu na pozadí univerzality lidských práv – tj. klasický přesun od tvrdé
republikánské jestřábí zahraniční politiky k levicovému přístupu Demokratů. Tato
(alespoň veřejně) deklarovaná změna směru amerického diskursu si dávala za cíl změnit
vnímání USA jako supervelmoci, která prosazuje své sobecké ekonomické zájmy silou
(za Bushe jr.) světového hegemona, který brání své (západní a univerzalistické) ideje na
globální mapě. Obamův projev na egyptské univerzitě v Cairo a jeho smířlivá rétorika
vůči muslimům mu kontroverzně přinesla Nobelovu cenu za mír. Kdyţ cenu v říjnu
2009 přebíral, zmínil, ţe teprve načrtl doktrínu, které se chce drţet, a ţe reálná práce jej
teprve čeká – jak však stálo v odůvodnění švédské Nobelovy komise – americký státník
nabídl muslimskému směru dialog místo meče (analogie s agresivní rétorikou
republikána Bushe jr.). Obamův ideově zahraniční diskurs byl tvrdě kritizován po
navýšení počtu amerických vojáků v Afgánistánu v roce 2010 či po nezrušení
amerického vězení v kubánském Guantanámu. Současná intervence v Libyi (kde se
však USA snaţí přenést majoritní zodpovědnost na viditelně bez Američanů téměř
neschopné NATO) je sice obalena do hezkých idejí o obraně civilistů a lidských práv,
ale to by se podle tohoto vzorce musely USA aktivně vojensky angaţovat ve většině
zemí severní Afriky a Blízkého východu. Obamův kult ochránce lidských práv na celé
geopolitické mapě světa je pošramocen, avšak jak zmínil ve svém nedávném projevu A
moment of oportunity, aktuální vlna revolucí v arabském světě teprve ukáţe, jak bude
naše doba vnímána dějinami. Jinými slovy – aţ v následujících pár letech se ukáţe,
jakým směrem se vydá arabský blok – coţ bude dále determinovat roli USA jako
globálního hráče. Skutečná zkouška integrity idejí, které Obama přinesl na světovou
scénu, teprve přijde. Americký prezident bude mít příleţitost ukázat, zdali jím
propagovaný liberální multilateralismus má šanci fungovat jako doktrína stále ještě
hegemoniální velmoci, která historicky vychází z unilateralistického realistického
přístupu.
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Multilateralismus v praxi = se všemi zadobře (?)
Druhá část se bude zabývat konkrétními dopady Obamovy politiky na
zahraniční vztahy se zbytkem světa. Hlavní změny, které 44. americký prezident přinesl
do zahraniční politiky supervelmoci, lze rozdělit do třech pilířových oblastí. Obama se
pokusil o tzv. restart vztahů s Ruskem, které bylo v pozici poraţeného ve studené válce
a téţ velmoci na ústupu. Americký lídr odvolal projekt protiraketového deštníku v reţii
USA a v listopadu 2010 nabídl bývalým Sovětům účast na protiraketovém deštníku pod
hlavičkou NATO. Dále na praţských Hradčanech pronesl projev o budoucím světě bez
jaderných zbraní a podepsal s ruským prezidentem dohodu New START o sníţení
počtu nosičů jaderných zbraní. Tento akt sice připomněl Rusům doby, kdy hrdí sovětští
lídři podepisovali velkolepé odzbrojovací smlouvy mezi dvěma supervelmocemi, avšak
obě strany stále vlastní přes 2000 přiznaných jaderných hlavic. Obamova iniciativa sice
veřejně působila velkodušně, povzbudila ruskou hrdost, avšak její reálný dopad lze
definovat jako sníţení nákladů na udrţování obrovského arzenálu zejména ze strany
bývalého SSSR. Americký prezident tedy východnímu partnerovi spíše podal ruku, aby
jej (alespoň v očích veřejnosti) vtáhnul zpět na světové jeviště. Evropa se v očích USA
rozdělila na ty spolehlivé (Polsko, Velká Británie, dočasně Španělsko, Nizozemsko) a na
zbytek – podle toho, kdo Americe vrátil svou loajalitou při operacích v Iráku a
Afgánistánu, ţe ji USA takřka zachránily během dvou světových válek. Americký
čtyřiačtyřicátý prezident však nebyl tím, který by výrazněji posunul vztahy s Evropou (jak upozornil oxfordský profesor Timothy Garton Ash – Obamu osobně s Evropou
nespojuje téměř nic). Starý kontinent nechává USA, aby pokrývaly tři čtvrtiny rozpočtu
NATO – coţ v praxi znamená, ţe Evropa nechává Ameriku platit za svou obranu. Ve
světle těchto fakt není pro zaoceánskou supervelmoc Evropa centrem mocenské
zahraniční politiky.
Třetím a globálně nejdůleţitějším pilířem Obamova zájmu je oblast Blízkého a
Středního východu, aktuálně i severní Afriky. Strategické partnerství (spíše
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sponzorství) Izraele jiţ není bezpodmínečné, americký lídr ve svém projevu62 podpořil
vznik státu Palestina v hranicích z roku 1967, coţ izraelský stát nepovaţuje za přijatelné.
První černošský prezident v historii státu si uvědomuje, ţe na Blízkém východě je třeba
vytvořit nový systém, který nestojí pouze na silové hegemonii Izraele (s USA v zádech),
ale na dalším vývoji v bilaterálních vztazích od Egypta po Pákistán. Do této iniciativy se
vklínila vlna sociálně-ekonomických revolucí na periferii arabského světa, coţ odfouklo
částečně naivní představu o předvídatelnosti neizraelských států v regionu. Dnes si USA
ani Izrael nemohou být jistí, jak se bude vyvíjet vnímání zahraniční politik ve státech,
kde byli svrţeni ze západního pohledu velice stabilní autokraté, kteří víceméně
dodrţovali status quo k Izraeli za ekonomickou pomoc USA. Samotného centra
arabského světa se tyto revoluce zatím nedotkly, přední americký spojenec v regionu,
Saudská Arábie, drţí s tichou podporou USA lidové nálady zkrátka (dokonce i
v Bahrajnu, kde zasáhly vojenské síly Saudské Arábie proti demonstrantům – bez
reakce Západu). Jak jiţ bylo zmíněno, Spojené státy stahují vojenské jednotky z Iráku a
v současné době i z Afgánistánu. Zdali se z těchto zemí stane druhý (a třetí Vietnam) či
Američané provedou snad první skutečně funkční misii demokracie, je v současné době
ve hvězdách.
V závěru jiţ nebude nosnou myšlenkou analýzy ideový ani zahraničně-politický
rámec Obamova působení v Bílém domě, ale specifičnost amerického prezidentského
systému a role jednotlivce jako hlavy hegemoniální exekutivy. Jak je známo, americký
lid si skrz své Otce zakladatele ve druhé polovině osmnáctého století zvolil
prezidentský systém – prameny tohoto přístupu můţeme hledat v osvícenských a
kalvinistických myšlenkách národa, který silně staví svou ideu existence a prosperity na
individualizaci zodpovědnosti. Tento trend je přirozeně reflektován v přípravě a
výchově lídrů země – neexistence bezplatného vysokého školství motivuje excelentní
jedince k tvrdé práci, aby dosáhli na akademická prospěchová stipendia a mohli získat
62 62

Nazvanému A moment of oportunity.
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špičkové vzdělání. Celá federace pěti desítek států tak má několik elitních vzdělávacích
středisek, obecně známých jako Břečťanová liga (Ivy league), odkud pochází většina elit
země. Můţeme konstatovat, ţe země s méně neţ dvě stě padesátiletou tradicí má
výchovně-vzdělávací cestu pro své lídry poměrně dobře institucionalizovanou.
Prototyp lídra? Americký prezident
Za poslední půlstoletí, primárně vzhledem k externím podmínkám (studená
válka), byl na americké prezidenty kladen vysoký tlak – v jejich rukách spočíval osud
nejen svobodného světa. Ač to nemusí být zřejmé, kaţdý z postudenoválečných
prezidentů musel řešit eskalující ozbrojený konflikt v klíčové světové lokalitě. Dovolím
si tvrdit, ţe ţádná instituce lídra státu nebyla podrobena tolika zkouškám v takovém
časovém rozsahu jako post prezidenta USA. Uchazeč o pozici vůdce země je velice
detailně selektován při stranických primárních volbách, kdy si vzhledem k silné tradici
svých stran ţádná z nominačních jednotek nedovolí vyslat do boje o Oválnou pracovnu
neadekvátního uchazeče. Uchazeč je tak mikroskopicky lustrován a zkoušen během své
kampaně, ţe se v moderní historii USA nestalo, ţe by do křesla nejmocnějšího muţe
planety usedl skutečně nekompetentní politik. Proces výběru lídra země je diametrálně
odlišný od většiny evropských zemí, kde do nejvyšší exekutivní funkce nekandidují
jednotlivé osobnosti se stranou v zádech, ale strany se svými osobnostmi. Po vítězství
ve volbách jmenuje prezident svůj tým, který působí jako jeho vláda. Většinou se
diametrálně mění podle stranického klíče (v současné vládě B. Obamy zůstal z Bushovy
administrativy pouze ministr obrany Robert Gates), celé ústrojí se pak nazývá
administrativa daného prezidenta, coţ jednotlivé vysoké exekutivce částečně
stigmatizuje.
Prezident USA je sice obklopen rozsáhlým a integrovaným aparátem poradců, kteří mu
poskytují nejlepší dostupné expertízy, avšak váha těch nejtěţších rozhodnutí leţí na
jeho bedrech. Proto je tento post tou nejzodpovědnější prací, kterou lidská bytost můţe
zastávat.
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Italská identita na křiţovatce: Nadešel čas pro
podmíněné Jus Soli
Melissa Rossi
Maeva Kokodoko chová velkou úctu ke svému západoafrickému dědictví,
ačkoliv se cítí naprostou Italkou se všemi „přednostmi a nectnostmi“ většiny
Italů její generace. Její otec, lékař původem z Toga, v šedesátých letech začal
studovat na italské zdravotnické škole a po několika letech ţivota a práce v zemi
se stal naturalizovaným italským občanem. Maeva se narodila v Togu, ale
v útlém věku se odstěhovala do Itálie a díky otcově naturalizaci měla právo na
italské občanství při narození. Pro ni samou to byl poměrně snadný proces, ale
Maeva, která vţdycky ţila v Itálii jako italská občanka, si je vědoma problémů
stovek tisíc Italů druhé generace, kteří se zde narodili a byli vychováni v této
krásné zemi imigrantskými rodiči, a přesto nedosáhli jejího právního postavení.

„Je nepřijatelné, aby dvěma mladým dospělým lidem s naprosto stejným
zázemím nebylo umoţněno sloţit stejné kompetitivní zkoušky, protoţe jeden z nich je
Ital de facto a druhý je Ital de iure,“ tvrdí Maeva. A opravdu, téměř polovina seconde
generazioni Italů s původem podobným Maevinu nemá plná práva a nemohou aţ do
osmnácti let poţádat o italské občanství. Jejich práva jsou omezená, neboť italský
zákon o občanství z roku 1992 ztěţuje moţnost potomků imigrantských rodičů stát se
italskými občany, ačkoliv se narodili na italské půdě nebo se do Itálie dostali v útlém
věku.
Princip, známý jako jus sanguinis, přítomný ve stávající legislativě o
národnostech, vychází ze zásady, ţe občanství se dědí z „pokrevních vztahů“, která
není v evropských zemích neobvyklá. Stávající italské zákony ale vynikají rigiditou
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norem pro naturalizaci imigrantů a narození jejich dětí. Několik evropských států se
starou formou jus sanguinis v nedávné minulosti upravilo svou legislativu a přijaly formu
podmíněného jus soli, čímţ potvrdily, ţe jejich společnost se postupně diverzifikuje
přirozeným způsobem. Itálie se k nim ale dosud nepřidala a vytvořila generaci Italů bez
ţádného jistého právního postavení v jejich vlasti.
Migrace v Itálii
Itálie byla donedávna zemí s velkou emigrací a princip jus sanguinis měl smysl
jako prostředek ochrany práv italských občanů a jejich potomků, rozptýlených po celém
světě. Dnes se uţ ţádný exodus nekoná. V několika posledních desetiletích se Itálie
stala zemívyhledávanou imigranty, kteří se zde chtěli usadit a pracovat. Podle údajů
zveřejněných v roce 2010 Národním statistickým ústavem (Istat; Istituto Nazionale di
Statistica) ţije na Apeninském poloostrově 4, 2 milionu legálních cizinců, tj. okolo sedmi
procent celkové populace země. Z tohoto počtu jeden milion představují synové a
dcery imigrantských rezidentů, kteří se v Itálii buď narodili, nebo zde ţijí od útlého
věku.
Ale jak bylo zmíněno, asi polovina italských seconde generazioni nemá italské
občanství. Jejich případy se díky přísnosti zákona dostaly do byrokratické smyčky, která
poţaduje od uchazečů o občanství dokázat nepřerušený pobyt na italském území, na
kterém se narodili, do dovršení osmnácti let věku. Ale ani poté se občanství neuděluje
automaticky. Po osmnáctiletém čekání je okno příleţitosti poţádat o občanství značně
úzké, v rozmezí jednoho roku po dosaţení dospělosti. Pokud se jim podaří zaţádat
včas, musí čekat na schválení ţádosti, coţ obvykle trvá několik let. Na osobní úrovni to
znamená, ţe musí ţít ve strachu o všechno, co znají – rodinu, přátele a vlast. Mnozí
nikdy nebyli v rodné zemi svých rodičů, natoţ aby hovořili jejich rodnou řečí. Ale bez
občanství ţijí ve stálých obavách, zda se jim podaří zůstat v zemi, protoţe mají jen
krátkodobé povolení k pobytu (permessi di soggiorno) stejně jako jiní imigranti.
Některá hnutí, jako např. Rete G2, největší sdruţení Italů druhé generace, se
v posledních letech mobilizuje ve snaze vytvořit mezi italskými politiky a ve společnosti
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povědomí o trpkém údělu těchto mladých Italů. Jejich poselství ale dosud nezasáhlo
většinovou kulturu. V rámci závazku šířit povědomí o právních bariérách, omezujících
práva seconde generazioni, Rete G2 často pořádá workshopy a podpořilo celonárodní
kampaň L’Italia Sono Anch’io, poţadující rychlou změnu národní legislativy.
Jiné hlasy z dynamického prostředí druhé generace také hlásí úspěch. Italskoghanský filmař Fred Kuwornu hlasitě podporuje věc seconda generazione a problematikou
se zabývá ve svém novém dokumentu 18 Ius Soli, coţ je oči otvírající svědectví
osobních dramat několika Italů, kteří z právního hlediska nejsou občané.
18 Ius Soil
Kuwornu s přehledem a praxí vypráví příběh sociálně segregovaných lokalit. Cit
si vytříbil, kdyţ působil jako asistent amerického reţiséra Spika Lee při natáčení filmu
Zázrak v Sant’Anna. Zkušenost, která ho inspirovala k natočení dokumentu Inside Buffalo
o segregované 92. afroamerické divizi Buffalo, která za druhé světové války bojovala
v Toskánsku. Jeho nový projekt, 18 Ius Soli, se také snaţí „vrhnout světlo na sociální
hodnoty těchto nových italských občanů“. Kuwornu doufá, ţe italský stát a média se
chopí příleţitosti a spustí kampaň na podporu italské diverzity.
Mnozí další představitelé italské seconde generazioni se také začínají vyjadřovat
k patáliím své demokracie. „Italové druhé generace nejsou prioritou zpravodajství a
mediálních debat,“ vysvětluje Kokodoko. Zdůrazňuje, ţe italská společnost jen zřídka
uznává jejich potíţe. Podle Maevy je skutečnost, ţe většinová italská kultura nepovaţuje
Italy druhé generace za „červenou niť rozvoje italské společnosti“, značnou překáţkou.
Maeva pracuje na doktorátu evropského práva a doufá, ţe jí pomůţe stát se účinným
katalyzátorem změny národní legislativy. Navíc je aktivním účastníkem organizace
Transeuropa Network, skupiny dobrovolníků a aktivistů spolupracujících s European
Alternatives, sdruţením, jehoţ hlavní cíl je stavět mosty mezi různými kulturami
v Evropě.
I kdyţ někteří Italové druhé generace mají italské občanství, mnoho dalších
z okruhu Kuworna a Kokodokové se stále snaţí být slyšet a čekají na naplnění jejich
82 Strana

ČESKÁ NÁRODNÍ IDENTITA DNES/PŘÍTOMNOST PODZIM 2011
práva stát se plně uznávanými občany před zákonem. To je případ Anastasia, jednoho
z Italů druhé generace, s nímţ mluví tvůrce dokumentu 18 Ius Soli. Kuwornu vysvětluje,
ţe na Anastasiově případu ho zaujala neuvěřitelná absurdita situace. Anastasio se
narodil a vyrůstal v Parmě, v rodině původem z Mauritia a „sní o sluţbě v italské
Armádě. To nemůţe, protoţe není italský občan“. Nejironičtější na Anastasiově
příběhu je, ţe dokonce pár měsíců ţil jako ilegál ve vlastní zemi. Kuwornu a lidé jako
on doufají, ţe se jim podaří zvýšit povědomí o hořkém údělu těchto Italů druhé
generace a ţe nakonec přesvědčí vládu, aby změnila zákony, které brání dětem
imigrantů získat občanství.
Nejistota pramenící z nutnosti ţádat o povolení ţít ve vlastní zemi je
nepochybně sama o sobě dramatický záţitek. Jak uţ jsme uvedli, i kdyţ se někdo narodí
a vyrůstá v Itálii, pokud s ním jeho rodiče ţijí v zahraničí v době jeho nezletilosti, celý
proces ţádání o občanství v osmnácti letech můţe skončit v nekonečném
byrokratickém stavu, jak dosvědčují mnohé názory na fóru Rete G2. V případě přerušení
trvalého pobytu z jakéhokoli důvodu musí jednotlivec čekat a znovu ţádat aţ po
uplynutí dalších deseti let pobytu v Itálii. Podle Kuworna „ve většině případů nemusí
být občanství vůbec přiznáno“.
Pokrok v jiných evropských zemích
Jiné evropské země reagují na problematiku přistěhovaleckých práv, zejména
práv dětí narozených imigrantským rodičům na evropském území, mnohem vstřícněji.
V souladu s dikcí Evropské konvence o národnosti z listopadu 1997, která vyzývá
evropské státy ke změně interních zákonů tak, aby národnost byla přiznána „osobám
narozeným na [jejich] území a sídlícím zde zákonným a obvyklým způsobem“
(Evropská konvence o národnosti, článek 6, odstavec 4, písmeno e), mnoho států
aktualizovalo své zákony tak, aby odpovídaly poţadavkům této úmluvy.
Německo je vynikajícím příkladem státu, který se v posledních letech seriózně
snaţí zlepšit práva imigrantů. Nový zákon o německé národnosti, který nabyl platnost
1. ledna 2000, přiznává dětem narozeným přistěhovalým rodičům v Německu, pokud
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alespoň jeden z rodičů legálně sídlí v zemi po dobu osmi let, právo získat německé
občanství ke dni narození. Tato zákonná úprava posunula německou národnostní
legislativu od silného jus sanguinis k podmíněnému jus soli. Jediný poţadavek v rámci
tohoto zákona je, ţe do dovršení 23 let věku si osoba musí vybrat mezi německým
občanstvím a občanstvím jejích rodičů. Dvojí občanství se nepovoluje.
V České republice jus sanguinis zůstává převaţujícím prvkem legislativy
o národnosti. Ale díky novele národnostního zákona v roce 1993 se země odpoutala od
striktního uplatňování jus sanguinis k podmíněnému jus soli.

To znamená, ţe dítě

narozené na české půdě rodičům-cizincům má právo na české občanství, pokud jeden
z rodičů permanentně sídlil v zemi v okamţiku narození dítěte, ačkoliv dvojí občanství
není povolené. Seznam evropských zemí, které se cíleně vydaly na pouť od principu
čistého jus sanguinis v politice občanství k zásadě podmíněného jus soli, je dlouhý. To
nastoluje nevyhnutelnou otázku, proč to Itálii trvá tak dlouho.
Vítr cambiamenta
Většinová italská společnost se stále brání řešení problematiky občanů druhé
generace. V politické rovině byl v roce 2009 poslanecké sněmovně předloţen návrh
zákona Sarrubi-Granata (podpořený centristickými i středolevými stranami). Byl to
jasný pokus o zavedení principu podmíněného jus soli to italské národnostní legislativy,
přičemţ v Itálii narozené děti přistěhovalých rodičů, kteří v zemi legálně ţijí nejméně
pět let, by měly právo na italské občanství od narození. Návrh je uţ dva roky pod
stolem kvůli odporu středopravé koalice. Kniha Veni, Vidi, Naturalizzati? Thomase
Huddlestona, politického analytika Pracovní skupiny pro migraci, namítá, ţe návrh byl
účelově uţit většinovou koalicí k politizaci případu spojením reformy s otázkou
neevidované imigrace a kriminality.
Další prvek, který dále komplikuje politické překáţky, je sociální. Italská média a
politici často podporují výslovně xenofobní názory, které se rychle šíří ve společnosti,
uţ tak neustále bombardované stereotypy o přistěhovalcích. Několik zpráv, včetně
zprávy komisaře Rady Evropy pro lidská práva Thomase Hammarberga,64 odsoudilo
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italskou xenofobii s tím, ţe takové postoje reflektují sdělení některých „místních
úřadů“. Naneštěstí není neobvyklé, ţe některé pravicové strany, jako Liga severu, která
má silnou pozici na severu země a je součástí současné většinové koalice, povaţují
přistěhovalce a „etnicky diverzifikované“ Italy za přechodný a dokonce nevítaný jev na
italské půdě, zatímco většinová média denně informují o přistěhovaleckém násilí a
ilegální imigraci na úkor zdůrazňování přínosu „normálních“ přistěhovaleckých rodin a
jejich úlohy při rozvoji země.
Kuwornu tvrdošíjně hledá moţnosti, jak toto vnímání změnit, ačkoliv ví, ţe je
to běh na dlouhou trať. Je přesvědčen, ţe média musí začít „ukazovat realitu faktů,
vztahy mezi imigranty a jejich přínos pro růst a bohatnutí Itálie, pro systém sociálního
zabezpečení a podnikání“ místo povídaček o nekvalifikované pracovní síle. Je si vědom
důleţitosti nekvalifikované práce, ale namítá, ţe nelze vytvářet stereotypy
o národnostech: „Pokud se toho nezhostí média, politici musí přimět zejména
veřejnoprávní televizi vysílat pořady bořící stereotypy o menšinách a ukazovat je jako
normální lidi a ne jako zločince,“ coţ je stále ještě běţné v italských filmech, televizních
pořadech a zpravodajství.
Země se potýká se znechuceným parlamentem, čelí vzrůstajícím ekonomickým
těţkostem a otázka občanských práv je na druhé koleji, coţ potrvá, dokud se víc lidí
nezapojí do hnutí pro změnu. Naštěstí se zdá, ţe to není nemoţné. Nové generace,
vyznávající stejné ideje a myšlenky jako Kokodoko a jí podobní lidé a iniciativy
podporované Kuwornem a dalšími, zvedají hlas na podporu těchto snah a jejich hlas a
osobní příklad pomůţe přiklonit veřejné mínění ve prospěch větších zákonných práv
Italů druhé generace. Navzdory konzervativním názorům, které stále přetrvávají ve
většinové společnosti, změny v italském sociálním tkanivu s sebou přinášejí vítr
cambiamenta – změny vnímání. Vzrůstající podpora brzy Kuwornovi a jemu
podobným lidem umoţní hrdě se ohlédnout za vykonaným dílem a být pyšní na svou
práci pro posilování národní soudrţnosti a sociálního sloţení své země.
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Fred Kuwornu, rozhovor o Itálii, emigrantech a
identitě
Melissa Rossi
Fred Kuwornu vystudoval hromadné sdělovací prostředky a politologii na
Boloňské univerzitě a působí jako producent dokumentaristiky, spisovatel a
reţisér. Redaktorka Melissa Rossi s ním hovořila o problematice italské
národnostní legislativy a potíţích potomků emigrantských rodin v Itálii, z nichţ
mnozí nemají italské občanství. Jeho nový dokument 18 Ius Soli (viz upoutávka)
se zaměřuje na problémy několika příslušníků této druhé generace imigrantů a
vypráví jejich dramatické osobní příběhy v boji za uznání jejich občanských práv
italským právním systémem.

Pane Kuwornu, povězte nám něco o své kariéře filmového tvůrce. Proč
tak rád vyprávíte příběhy marginalizovaných skupin, jako jsou afroameričtí
vojáci za druhé světové války, nebo dnes synové a dcery imigrantů v Itálii?
Všechno začalo náhodou, ačkoliv jsem se vţdycky zabýval sociální tematikou.
Měl jsem úţasnou příleţitost pracovat jako asistent Spika Leeho na snímku Zázrak
svaté Anny, natočeném v Itálii, a uvědomil jsem si svůj potenciál autora, reţiséra a
především producenta.
Produkce filmu, která vyţaduje shánění peněz do rozpočtu, lákání financí a
identifikaci správných kanálů pro účely distribuce, umoţňuje filmu cestu od scénáře
k ţivotu. Příběhu dává budoucnost. Za všechny dovednosti vděčím Spikovi Lee, ten
film vypráví o ţivotech afroamerických vojáků, kteří pomáhali osvobodit Itálii za druhé
světové války. Za několik měsíců mě tato zkušenost inspirovala k natočení vlastního
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dokumentu v USA o skutečném ţivotě bývalých vojáků z filmu, uţ to byli
osmdesátníci. Ty neuvěřitelné příběhy v Americe nikdo nikdy předtím nevyprávěl, jsou
o osobních obětech a bojích nejen za druhé světové války, ale hlavně po ní, v hnutí za
občanská práva. Tato příleţitost mi umoţnila přímý kontakt s diverzifikovaným světem
Ameriky, jejími lidskoprávními asociacemi a aktivisty, a proto jsem se rozhodl vyuţít
toho, čemu jsem se naučil v Americe, pro práci v Itálii, kde je tohle všechno z tohoto
hlediska stále ještě nové, a je potřeba udělat mnoho z pohledu základních organizací,
neboť diverzita země dosud není prozkoumaná. Italové druhé generace se stanou
průkopníky změn, které uţ nastávají a budou viditelnější v příštích letech. Je na italském
státu, ale také na médiích, aby vyuţily tento nový italský potenciál ku pomoci rozvoje
země a já jakoţto reţisér a aktivista chci k takové změně přispět tím, ţe pomohu pustit
světlo na tento svět a budu pomáhat těmto institucím uvědomit si vzrůstající potenciál
diverzifikované mladé generace naší země.
Na film 18 Ius Soli jsem viděla jen upoutávku, ale ty útrţky rozhovorů a
výpovědí mě hluboce oslovily. Skutečnost, ţe v tento den, v této době, stále jsou
dospělí Italové, kteří musí ţádat o povolení k pobytu, je opravdu absurdní. Jistě
víte, ţe v mnoha zemích amerického kontinentu platí čistá podoba jus soli
neboli práva na občanství (např. v USA a Brazílii), takţe poctivě řečeno, nikdy
mě nenapadlo, ţe situace v Itálii můţe být jiná. Myslíte si, ţe váš dokument
osloví hlavně americké nebo italské obecenstvo?
Myslím, ţe oboje. Američané se mě často ptají, jak je moţné, ţe Itálie má takový
podivný zákon, a já se poctivě řečeno cítím trapně, ale inspiruje mě to ţádat změnu ve
společnosti. Kromě práce na tomto dokumentu jsme zahájili veřejnou kampaň
www.sononatoqui.it a pevně doufám, ţe se jí zúčastní mnoho italských občanů, včetně
těch, kteří ţijí v cizině a vědí, co to znamená projít integračním procesem v cizí zemi,
která vám to umoţní.
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Mohl byste nám něco říci o osobních příbězích Italů druhé generace,
s kterými hovoříte ve svém filmu? Mě osobně v té upoutávce nejvíc zaujal příběh
Avarinda, který říká, cítím se Italem, přestoţe nemám občanství, protoţe tu ţiji

od tří let. Jestli se nemám cítit jako Ital, kým se mám vůbec cítit?
V tom to vězí. Ty muţe spojuje fakt, ţe cítí italsky a opravdu jsou to Italové.
Domnívám se, ţe otázka národnosti, příslušnosti k státu, v němţ jste se narodila nebo
vyrůstala, se kryje s otázkou národa vaší státní příslušnosti. Všichni se cítíme jako
součást společenství, do kterého jsme se narodili. Samozřejmě můţeme mít různé
zázemí, ale hlavní je cítit se Italem. Někde uvnitř sebe sama mohou i „úřední“ italští
občané vypátrat svůj původ Francouzů, Severoafričanů atd. Stačí se podívat například
na „sicilskou DNA“. Skutečně mi uniká, proč tyto nové generace nejsou
„akceptovány“.
Avarindův příběh, stejně jako příběhy Valentina, Cataliny, Heeny a všech
ostatních, je dojemný a zajímavý. Mne osobně dostal příběh Anastasia. Anastasio je
z Parmy a léta chtěl slouţit v italské armádě, ale nemůţe, protoţe kvůli úřednímu šimlu
stále nemá občanství. Paradoxně kvůli tomuto zádrhelu dokonce strávil několik měsíců
v ilegalitě. Ty historky jsou prostě k neuvěření.
Proč je podle Vás Itálie jednou z mála jediná evropských zemí s tak
tvrdými a krátkozrakými národnostními zákony, zejména pokud se týče
přiznávání práv této druhé generaci? Četla jsem, ţe v Německu v roce 2000
nabyl platnost nový zákon, který přiznává potomkům přistěhovalců se stálým
bydlištěm, narozeným na německém území, právo získat občanství při narození.
V Itálii byla podobná novela (která také hájila pravidlo podmínečného jus soli)
předloţena poslanecké sněmovně v roce 2009 (tzv. Sarrubiho-Granatův
dodatek), ale nic z toho nebylo. Jaký byl osud tohoto návrhu?
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Nevím, jestli je horší myslet si, ţe v Itálii je tomu tak, protoţe ta země se nechce
otevřít nové společenské realitě, nebo kvůli tomu, ţe Itálie je pětadvacet let pozadu
s veřejným a strategickým plánováním v ekonomické a sociokulturní sféře. Dnes to
vidíme v úpadku naší společnosti. Asi je to kombinace obou případů, ale také se
domnívám, ţe je stále čas zvrátit tuto trajektorii. Itálie potřebuje investovat do nového
sociálního modelu, potřebuje vsadit na svou novou generaci, nejen na druhou generaci,
ale na všechny mladé talentované Italy, aby se vrátila na své někdejší místo šesté
nejrozvinutější ekonomiky na světě. Pokud nebude schopná čelit této výzvě, alternativa
je další úpadek a do dvaceti let i vyškrtnutí ze seznamu dvaceti předních světových
ekonomik.
Ve svém dokumentu hovoříte o nejméně devíti stech tisíc Italů druhé
generace, ţijících na Apeninském poloostrově. Kolik procent z nich dosud nemá
italské občanství? Je pravda, ţe osoba zrozená z legálně přistěhovaných rodičů
se stálým bydlištěm musí v Itálii ţít nepřetrţitě osmnáct let (tj. do dovršení
právní dospělosti), neţ můţe poţádat o občanství? Co se stane, například kdyţ
musíte s rodiči mezitím ţít v cizině? Ztratíte právo v osmnácti ţádat
o občanství?
Zhruba padesát procent dospělé populace druhogeneračních Italů nemá italské
občanství. Pokud jsou vaši rodiče nuceni odstěhovat se do zahraničí a tak přerušit onu
osmnáctiletou periodu, zvláště jestli jste se narodila v Itálii, musí splnit další desetiletou
podmínku ţádosti o občanství. Pak se musí ţádat znova, jako byste byla normální
imigrant. Poţádat můţete, ale nemáte záruku, protoţe rozhodnutí je na ministerstvu a
většinou se ţádosti nevyhoví. Takţe znovu, paradox je v tom, ţe tato osoba je právně
pokládána za imigranta, který čerstvě dorazil do země, a často se stává, ţe rodiče
nabydou občanství dřív neţ jejich potomci narození a vychovaní v Itálii.
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Podle některých zpráv, včetně zprávy Vysokého komisaře OSN pro lidská
práva, italská média a politici čelí obvinění z xenofobní rétoriky, ačkoliv to
vehementně popírají. Myslíte si, ţe aţ nová generace bude schopna změnit
takové zastaralé myšlení?
Ano, ale k tomu je potřeba čas. Hlavně italské sdělovací prostředky se opravdu
musí snaţit ukazovat realitu faktů, jako například vztahy mezi imigranty a jejich přínos
pro italský růst a veřejné blaho, systém sociálního zabezpečení a podnikání. Jinak bude
téměř pět milionů imigrantů stále vnímáno pouze jako zdroj nekvalifikované práce (nic
proti nízce kvalifikovaným pracovníkům, ale je tu mnoho jiných skupin), místo
zdůraznění role přistěhovalecké střední třídy jako poskytovatele pracovních příleţitostí i
pro Italy. Pokud se média o to nebudou snaţit, politici je k tomu musí přimět, zejména
aby veřejnoprávní televize přestala šířit stereotypy o minoritách a představila je jako
normální a nikoliv kriminální ţivly.
Totéţ platí o televizním zpravodajství a reklamách. Všem imigrantům mohu
poradit, aby o sobě dali slyšet. Jedná se asi o pět i milionů potenciálních spotřebitelů,
kteří mohou bojkotovat firmy, které nepřinášejí diverzitu a které je potřeba donutit
přetahovat se o takový významný trţní prostor. Pak se média a další hráči budou muset
přizpůsobit. I kdyţ tohle je Itálie, zjistil jsem, ţe ekonomická logika je hnací silou, která
můţe přinést zlepšení. Zkrátka, peníze hovoří i zde.
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O Arabském jaru. Rozhovor s Mai Jamání
Ekaterine Lolashvili

Mai Jamání je první saúdská ţena, která získala titul PhD na Oxfordské
univerzitě. Napsala několik knih o arabské společnosti a je renomovanou
komentátorkou muslimské politiky. Hojně publikuje materiály o Středním
východu se zvláštním zřetelem na Saúdskou Arábii. Podporuje uskutečňování
liberálnějších a demokratičtějších ideálů v tomto regionu a je aktivním kritikem
saúdské královské rodiny za její podporu zpolitizovaného islámu. Čiší z ní
nadšení a optimismus z arabských revolucí a věří v důleţitost demokratické
budoucnosti těchto zemí.
S výrazným arabským přízvukem, pramínkem stříbrných vlasů v černočerných
kudrnách, pronikavým pohledem černých očí a výraznými šperky Jamáníová ve
své vizáţi snoubí východní a západní atributy.
Jamáníová má silné cítění vůči Arabskému jaru. Toto cítění se projevilo
dynamickými odpověďmi na otázky v krátkém rozhovoru s Ekaterine
Lolashvili. Jamáníová se v Praze účastnila konference Fóra 2000.

George Bernard Shaw prohlásil, ţe revoluce nikdy neulehčují břemeno
tyranie, jenom je přesouvají na druhé rameno. Myslíte si, ţe to platí i
o Arabském jaru?
V Egyptě prohlašovali revolucionáři na náměstí Tahrír, ţe křesťané a
muslimové jsou jeden lid, stejní občané, domáhající se stejných práv. A mezi lidmi ţila
myšlenka, ţe my revolucionáři uţ nebudeme nečinně sedět a čekat, aţ Bůh způsobí
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změnu. Jeden verš Koránu říká, ţe Bůh nezmění podmínky člověka, pokud je nezmění
on sám. Revolucionáři se tehdy vlastně sami chopili iniciativy. Takţe jsem svědky
nástupu postislámismu jako hnutí, které spojuje liberální demokracii s islámem. Protoţe
v demokracii není místo pro radikální islamisty a ještě krutější al-Kajdu.
Říkáte tedy, ţe revoluce jsou pro tyto země krokem vpřed?
Ano, domnívám se, ţe je tomu tak.
Myslíte, ţe to platí i o Jemenu?
Jemen je nejvíc fascinující případ. Sledovala jsem demonstrace. Víte, navzdory
tvrzením, ţe lidé na Středním východě nevědí, co je demokracie, a ţe Jemenci jsou
zapomenutí kdesi v klanových podmínkách nejchudší arabské země, která netuší, co je
demokracie, já se domnívám, ţe to chápou. Jemen nám dal Tawakel Karmanovou,
první arabskou laureátku Nobelovy ceny… Máme doţivotní prezidenty a královské
vládce a ti jsou aţ po uši v korupci. Jemen nabízí skutečnou moţnou perspektivu
prosperity a občanské účasti. Čím déle budeme jako mezinárodní společenství čekat,
tím déle bude pokračovat násilí. Jemenští demonstranti se aţ dosud chovali nenásilně.
Na zemi s takovým přebytkem střelných zbraní to byly mírumilovné protesty. Čím víc
se stát uchyluje k násilí vůči svým občanům, tím víc hořkosti a touhy po odplatě vzniká
a al-Kajda získává tím více prostoru.
Kdyţ mluvíme o mezinárodním zapojení, ačkoliv revolta vypukla
v mnoha zemích včetně Bahrajnu, Jemenu a Sýrie, pouze Libyjci se mohou
chlubit mezinárodní podporou. Co si o tom myslíte? Proč jen Libye?
Západ všeobecně a Spojené státy zvláště počátkem ledna mlčely a váhaly. Stále
se řídí tím, ţe v zájmu ochrany spojeneckých zásad dělí Střední východ na umírněnce a
radikály. A pokud je přítel nebo umírněnec náhodou zkorumpovaný tyran, není to jejich
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problém. Je to vyloţené pokrytectví a selektivní přístup ve spolčení se sdělovacími
prostředky a dalšími prostředky měkké moci. Proč se mlčí o zabíjení demonstrantů
v Jemenu? Jemenci dlouhé měsíce tvrdí, Jemen jsme my. Viděla jsem mladou
jemenskou ţenu v hidţábu ţádat v americké televizi, aby bývalý jemenský diktátor Sálih
nebyl oţivován, protoţe je politická mrtvola. My jsme Jemen, s námi se bavte, říkali
demonstranti. Tradicí je, ţe hovoříme s vládci typu Alího Abdulláha Sáliha. Existují
hodnoty lidských práv a ochrany občanů, ale na druhé straně lidé strádají v ţalářích.
Tomu se říká nedůslednost. Bill Gates tvrdí, ţe Sáliha potřebujeme kvůli boji
s terorismem. To je velice krátkozraká a nebezpečná zahraniční politika, která je
zaloţena na pohodlnosti.
Můţete se vyjádřit o sílící roztrţce mezi USA a pákistánskou vládou a
myslíte si, ţe hlavním důvodem je tajná operace k polapení Usámy bin Ládina?
Odstranění bin Ládina bylo jako vyjmutí nádoru, které následně vyţaduje
chemoterapii. Snahu zabít Usámu odstartovalo Arabské jaro… Vztahy mezi Pákistánem
a USA jsou zaloţeny na ekonomických potřebách Pákistánu, ale Západ nedostatečně
chápe kmenové, etnické a politické struktury některých zemí. To chápání je stále
povrchní… Nebyli bychom svědky letité destrukce Iráku, kdybychom provedli před
odstraněním Saddáma Husajna řádný výzkum. Nevím, co k tomu ještě říci. Moje bádání
se více soustředí na Arabský poloostrov, necítím se dostatečně specializovaná na region
Pákistánu.
Vraťme se k vaší zemi…
Ke které? Mám jich víc. Mí dědečkové jsou z Jemenu, já jsem se narodila
v Egyptě a moje matka je Iráčanka. Otec pochází z Mekky, z bývalého království
Hedţas. Píšu knihy o Saúdské Arábii, ale nejsem Saúdka. Jsem analytička Saúdské
Arábie, protoţe s tou oblastí nesdílím pocit sounáleţitosti.
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Jak tento smíšený původ utvářel váš pohled na islámský svět obecně a
zvláště na šíitsko-sunnitský konflikt?
Myslím, ţe mám štěstí. Měla jsem se totiţ narodit v Bagdádu. Psal se rok 1956,
rodiče byli na cestě ze Spojených států a kvůli suezské krizi nějak uvízli v Káhiře, takţe
jsem se narodila tam. Takţe v Káhiře mám jakýsi původ a zázemí. Do školy jsem šla
poprvé v Bagdádu, byla to škola Panny Marie a učitelky byly katolické jeptišky.
Dědeček, přední islámský badatel, mě učil Korán v Mekce, kdyţ jsem byla malá.
Zjišťuji, ţe mě to obohatilo. Kdyţ máte zkušenosti s různými kulturami, získáte bohatší
pohled na svět. Lidé si myslí, ţe všichni Arabové jsou stejní, ale já jsem se naučila, ţe
arabský svět je velmi pestrý. Říkám, ţe jsem Arabka, ale co to znamená? Súdánci mají
tmavou pleť, Egypťané olivovou a někteří Syřané mají světlé vlasy… Je to celá mozaika
etnického původu a sounáleţitosti. To mě vţdycky fascinovalo, ta diverzita.
Jsem z Gruzie, a kdyţ jsem četla o vaší knize Changed Identities: The

Challenge of the New Generation in Saudi Arabia…
Tu knihu miluji. Je etnografická, to znamená popisná. Během dvou let jsem
hovořila se stem chlapců a dívek a všem kladla stejný soubor otázek. Měli za cíl měřit
různé sloţky identity, od politické po náboţenskou, vzdělávací a podobně. Hledala jsem
změny. Identita je sloţitá a dynamická a bavilo mě hovořit s těmi lidmi. Samozřejmě
jsem změnila jejich jména, aby mohli volně hovořit, a po deseti letech jsem některé
z nich znovu navštívila. Dospěli a pozorovala jsem, jak je změnila globalizace. Před
deseti lety neměli satelitní přijímače nebo počítače. Dnes jsou připojeni.
Cítila jsem, ţe moje generace se umí pohybovat v rámci konfliktu mezi
tradicí a moderností, jak to kniha popisuje. Soudě z vašich poznatků, povaţujete
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globalizaci jako pozitivní, inovační sílu, nebo spíš za příčinu zmatků a odcizení
mezi lidmi a kulturami?
Domnívám se, ţe je to velmi pozitivní změna a ţe je nevyhnutelná – ţe můţe
jenom nastat. Normimální by bylo spojovat se, bez ohledu na věk, pohlaví či národnost
se spojovat a koexistovat. A můţou mezi námi být rozdíly. Zejména saúdská královská
rodina vehementně odporuje těmto procesům. Svým poddaným servíruje systém „těch
s autoritou“ a staví se do role „blahosklonných otců národa“. Je to jako synu, domů se
vrátíš v deset večer. Ale syn se zpěčuje, podívejte se k sousedům do Egypta nebo
Kuvajtu, viděl jsem na internetu, ţe chodí domů o půlnoci. Je to napětí mezi
autoritářskými otci, kteří nechápou, kde se rodí taková neposlušnost, a širokou
veřejností.
Vládci nemohou doufat v zahrazení či blokování veřejných kanálů, proto krmí
lidi penězi, velkými kousky cukru. Je to jako kdyţ Marie Antoinetta radila, tak ať jedí
koláče. V tomto případě saúdský mocipán řekl, tak ať hrají fotbal [naráţka na slib krále
Abdulláha postavit stadión v Rijádu]. Lidé nechtějí fotbal, chtějí důstojnost. Nechtějí
zůstat subjekty minulosti. Mladí lidé chtějí občanská práva, hlas ve vládě a moţnost
podílet se na rozhodování. Jen málo lidí dostává miliardy z ropného byznysu, většina je
diskriminována a stavěn na okraj společnosti.
Král Abdulláh v září 2011 vyhlásil, ţe ţeny budou moci hlasovat a
kandidovat v obecních volbách. Domníváte se, ţe toto nařízení umoţní ţenám
řídit a cestovat do zahraničí bez muţského doprovodu?
Je to velmi slabý pokus o vylepšení veřejného obrazu, je další snaha uchlácholit
Západ. Takhle mají vypadat „částečné volby“: Ţeny přivedou na místní radu a pustí je
do místnosti oddělené od muţů. Ani nesmí být s muţi v jedné místnosti. Hranice toho,
co jim bude dovoleno, určují wahábističtí klerikové podle toho, co povaţují vhodné pro
ţeny. Ţena nesmí být právníkem, na to je příliš emocionální… Rozhodují, jaké povolání
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ţeny smí mít a které je jim zapovězeno, a kdyţ král nedávno oznámil, ţe omilostnil
ţenu odsouzenou k desíti šlehům bičem za to, ţe řídila auto, řekla jsem si, omilostnit?
Prominout zločin? Kdyby to král s reformami myslel váţně, uţ by je zavedl. Saúdská
Arábie je jediná země na světě, kde ţeny nesmí řídit. Všude jinde to jde.
Někteří viní Írán z čeření vod kolem Saúdské Arábie, Bahrajnu a Jemenu,
ale většinou se má za to, ţe opravdovou příčinou je frustrace lokálních minorit.
Kde je podle vás zdroj problémů?
Nebezpečí hrozí z Jemenu. Ze země s 24 miliony obyvatel a etnicky
diverzifikovanou populací, která hraničí se Saúdskou Arábií. Saúdové nechtějí
demokracii, ale ani občanskou válku, která je pro ně ještě větším nebezpečím.
Víte, proč se jmenuji Jamání? Hranice mezi Jemenem a Saúdskou Arábií je
děravá… Rodiny z Jemenu ţijí na území aţ po Hedţas (západní region Saúdské Arábie)
a dochází tam k velkému pohybu idejí a osob. My Saúdové a Jemenci vypadáme stejně.
Saúdové a Jemenci nepřemýšlejí o hranicích. Ţijí tu po staletí a jsou jako bratři.
Před chvílí byl jeden pasový úředník na Heathrow Jemenec. Kdyţ viděl mé příjmení,
začal, Jamání! Nejste náhodou z Jemenu? Ale ano, jste, protoţe hranice Jemenu končí
u bran Káby… Z pohledu státních hranic to rozhodně není pravda, ale v myslích lidí…
Já sama jsem toho dokladem. [Smích]
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