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Cesta k takzvané Mnichovské dohodě čtyř evropských mocností 
ze září 1938 bývá často vykládána zjednodušeně jako výsledek 
bilaterálního vztahu mezi demokratickým Československem a 

nacistickým Německem, při kterém spolupůsobila neochota evrop-
ských demokracií Velké Británie a Francie podpořit malý středoevrop-
ský stát v jeho konfliktu s Hitlerem.

Ve skutečnosti představuje cesta dvou evropských demokracií a dvou 
diktatur k Mnichovu 1938 mimořádně názorný příklad dvaceti let trva-
jícího procesu odhalujícího, kam až mohou dospět evropský kontinent 
a celý svět za předpokladu, že státy disponující prostředky, které jim 
umožňují rozhodovat o jiných zemích, postupují způsobem, ve kterém 
jednoznačně převažují partikulární zájmy nad možností uzavřít širokou 
dohodu. Dohodu, která samozřejmě předpokládá ústupky a kompro-
misy, ale která by byla schopná zajistit světu a kontinentu mír a určitou 
míru bezpečí a prosperity.

Dohoda především mezi evropskými státy, založená na ústupcích a 
kompromisech, byla po skončení první světové války možná. A pro po-
souzení okolností vedoucích nakonec k anšlusu Rakouska, k Mnichovu a 
ke druhé světové válce je velmi zajímavé i poučné sledovat, jakým způ-
sobem došlo k tomu, že dohoda nebyla uzavřena a svět pohltil dosud 
nejkrvavější konflikt v dějinách.

Je rovněž stejně tak užitečné povšimnout si, jak na základě prostých 
logických úvah rozpor mezi dobrými úmysly hrstky evropských státní-
ků a realitou sobeckých zájmů většiny ostatních účastníků tento vývoj 
předpovídal československý ministr zahraničních věcí a pozdější prezi-

Disharmonie evropských  
států na cestě k Mnichovu  
a k válce. Část I.

Esej Ivo Šebestíka o Mnichovské dohodě a vzniku druhé 
světové války.

29. 9. 2018
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dent Edvard Beneš. Byl reprezentantem nevelkého státu (tehdy ještě 
nikoliv malého!), který měl značný respekt ve Společnosti národů a byl 
v ní považován za politika schopného rychlého a přesného úsudku. Pro-
to také po určitý čas Společnosti národů předsedal a i mimo oficiální 
funkce býval často žádán o radu i zástupci tehdejších světových moc-
ností.

Tento Benešův mezinárodní věhlas, a samozřejmě jeho permanentní 
prognózy týkající se možných důsledků přijímání chybných rozhodnutí, 
jež ale napomáhala Hitlerovi a Mussolinimu v jejich taktice, pochopitel-
ně iritovaly především Hitlera, který Beneše nepokrytě osobně nenávi-
děl. Není těžké uhodnout, že jej na Benešovi urážela nejenom skuteč-
nost, že politik ze země, kterou Hitler vnímal jako historickou součást 
německé říše, a která měla být co nejdříve Německem pohlcena, se 
snaží zhatit jeho úsilí. Cítil ale vůči němu i to, čemu se v němčině říká 
přiléhavě der Minderwertigkeitskomplex.[1]

Nebylo by tak užitečné sledovat proces, který vedl napříč evropským 
kontinentem k rozpoutání druhé světové války, kdyby nebyl zároveň 
poučením a skutečným mementem právě pro naši přítomnost. Jistý 
moudrý člověk kdysi pravil, že kdo se nepoučí z dějin, ten je nucen si 
je prožít znovu.

Evropské jeviště budoucí tragédie
První světovou válku zakončila mírová jednání, která se odehrávala na 
několika zámcích v okolí Paříže a kterým se zjednodušeně říká Ver-
sailleské dohody. Poražené země, Rakousko-Uhersko, Turecko a Ně-
mecko, se buďto zcela rozpadly nebo přišly o části svého území, a tím i  
o možnost pokračovat v dřívější velmocenské politice.

V souvislosti s územními ztrátami (či rozpady) těchto poražených 
mocností se ale často zapomíná zmínit skutečnost, že první světová 
válka připravila o nemalé území také mocnost, která z válečného kon-
fliktu dobrovolně (nuceně) vystoupila podpisem Brestlitevského míru  
v březnu 1918, tedy Rusko.

Takzvaný mír uzavřený v Brestu Litevském (dnešní Bělorusko) bývá 
někdy a některými vykladači označován za kapitulaci Ruska ve prospěch 
„mocností středu“. Výklad této události je ale mnohem složitější. Rusko 
po bolševické revoluci potřebovalo klid k řešení vnitřních problémů. 

[1] Komplex méněcennosti.
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Paralelní účast ve válce byla pro bolševické vedení státu nemyslitelná. 
Proto Rusko souhlasilo se ztrátou území, které v carském období získa-
lo především na úkor Polska, a to v letech 1773 až 1795.[2]

Územní ztráty Ruska a územní ztráty Německa vytvářely po první 
světové válce situaci, která vedla některé kruhy v Německu i v bol-
ševickém Rusku, a pozdějším Sovětském svazu, k úvahám o možném 
spojenectví. Obě mocnosti měly totiž přinejmenším jedno společné. 
Na rozdíl od Velké Británie, Francie, Nizozemska, Belgie, Španělska a 
Portugalska, které budovaly své říše v zámoří, si Německo a Rusko vy-
tvářely své „koloniální“ říše metodou rozšiřování vlastního území. Byla 
to taktika srovnatelná s růstem kmene stromu, jenž nabývá na objemu 
svými letokruhy.

Zatímco Rakousko-Uhersko a Turecko se rozpadly a jejich zbytková 
území je předurčovala k dlouhodobé ztrátě mezinárodního významu, a 
Rakousko vlastně k mnoha letům hospodářského zmítání nad propastí 
hrozícího nakonec docela reálně „přivtělením k Říši“, Rusko a Německo 
zůstaly velkými a lidnatými státy, které „pouze“ utrpěly územní ztráty, 
což do jisté míry sbližovalo jejich pozice. A konkrétně v oblasti vojenství 
skutečně k určité spolupráci mezi německou Výmarskou republikou[3] 
a Sovětský svazem docházelo, když Sověti Němcům na svém území 
umožňovali vojenský výcvik, kterým Německo obcházelo některé ze 
zákazů týkajících se zbrojení a militarizace.

Obě země po první světové válce sbližoval ještě jeden faktor, a sice 
„komplex vyloučení“. Německo bylo poražené a potenciálně nebez-
pečné. Rusko (Sovětský svaz) byl pak evropskými demokraciemi a Spo-
jenými státy neakceptovatelný jako bolševická diktatura. Oba kolosy 
se tak na určitou dobu ocitly mimo hru, což byl jeden z faktorů, který 
pochopitelně výrazným způsobem ovlivnil následující vývoj.

K určitým podobnostem v osudech Ruska a poválečného Němec-
ka rovněž přispívala ta skutečnost, že Německo rozvrácené válkou a 
zatížené reparacemi mohlo být velmi snadným cílem Moskvy v pro-
cesu rozšiřování sociální revoluce, což se v Německu skutečně i dělo  
v časech po svržení hohenzollernské dynastie, nastolení republiky a za 
působení levého křídla sociální demokracie a takzvaných Spartakovců. 
Osobnosti jako Karl Liebknecht a Rosa Luxemburgová směřovaly k so-
ciální revoluci po vzoru Ruska, zatímco Friedrich Ebert se v Německu 

[2] Výsledek takzvaného trojí-
ho dělení Polska, při kterém si 
Prusko, Rakousko a Rusko do-
slova rozebraly území polského 
státu. Prusko získalo mimo jiné 
tzv. Gdaňský koridor, který Ně-
mecko po Versailleských doho-
dách usilovně požadovalo zpět, 
a Východní Prusko. Rakousko 
území od Krakova až po hra-
nice Bessarábie a carské Rusko 
východní oblasti bývalé polsko-
-litevské personální unie, hlav-
ně Ukrajinu, Bělorusko a části 
Pobaltí.

[3] K Výmarské republice, re-
spektive k letům německého 
vývoje 1917 až 1933 se vel-
mi podrobně vyjadřuje kniha 
Hagena Schulze: Weimar Deut-
schland 1917 – 1933, Berlin, 
SiedlerVerlag 1982, která vyšla 
i v italském vydání La Repubbli-
ca di Weimar, Bologna, Il Muli-
no 1982.
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snažil nastolit systém odpovídající standartu západoevropských demo-
kracií.

Edvard Beneš později ve svých analýzách situace v Německu často 
zmiňoval dvojí možný scénář Německa v případě, že se na evropské 
pevnině nedospěje ke konsenzu mezi západními demokraciemi, Ně-
meckem, Itálií, Sovětským svazem, zeměmi Malé dohody a Polskem. 
Buďto z hospodářského chaosu Německa povstane sociální revoluce 
podobná té, k jaké došlo v roce 1917 v Rusku, nebo se Německo stane 
obětí Hitlerovy diktatury. Později, když se v Německu ujal moci Adolf 
Hitler (1933), vytýkal Beneš německé levici neschopnost udržet Hitlera 
daleko od moci.

Nutnost dohody VŠECH zemí Evropy byla evergreenem Benešovy 
zahraniční politiky. Zásadně odmítal dohody s vyloučením některých 
zemí a stavěl se proti vylučování Sovětského svazu z jednání o osu-
dech Evropy. Byl toho názoru, že bez Sovětského svazu se struktura 
evropské bezpečnosti nemůže budovat. V tomto Benešově stanovisku 
nebyla podpora bolševismu, ze které byl později účelově obviňován, 
ale naprosto logický výpočet rovnice, která bez Ruska neměla řeše-
ní. Ostatně, neměla řešení ani v případě vylučování Německa a Itálie. 
A stavěl se pochopitelně také proti pokusům o zavedení evropského 
„direktoria čtyř“, které se v mezinárodních jednáních začalo objevovat 
po roce 1933 jako předzvěst budoucí čtveřice velmocí, která nakonec 
rozhodla o Československu.

Benešova pozice byla v principu jednoduchá. K jednacímu stolu musí 
usednout všichni a je třeba hledat řešení evropské bezpečnosti a bu-
doucí spolupráce, jaké bude akceptovatelné pro všechny zúčastněné 
strany. Pochopitelně se od nich žádá, aby přistoupily na kompromisy. 
Byl to v zásadě jakýsi plán B, když plán A na vytvoření Spojených států 
evropských, jakési evropské konfederace po vzoru USA, vyhlížel sku-
tečně příliš idealisticky a tedy nereálně. Bohužel, hlasy rozumu, které 
se ozývaly z úst několika politiků ve Francii i ve Velké Británii, nebyly 
vyslyšeny. Převládla politika individuálních sobeckých požadavků, které 
nebraly v úvahu situaci a manévrovací prostor ostatních hráčů.

Tato nebezpečná, dobrodružná, bezohledná a nerealistická „reálpo-
litika“ až příliš připomíná neodpovědnost představitelů některých sou-
časných světových mocností.

argument!
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Situace evropských demokracií po první světové válce
Jeviště budoucí tragédie by bylo neúplné, pokud bychom nezmínili také 
situaci v některých dalších zemích Evropy. Je třeba mít na mysli, že první 
světová válka znamenala pro evropské země mimořádně silný otřes. 
Evropa se totiž těšila relativní stabilitě po dobu jednoho století od skon-
čení napoleonských válek, tedy od Waterloo a Vídeňského kongresu.

Ozbrojené konflikty, které po dobu tohoto století v Evropě proběhly, 
nevyústily v celoevropský konflikt, ale měly víceméně lokální charakter. 
Vídeňský kongres z roku 1815 sice neuspěl v tom svém cíli, jímž bylo 
otočení kolem vývoje zpět k absolutismu a feudalismu, nicméně uspěl 
alespoň v tom ohledu, že na kontinentě nastolil křehkou rovnováhu 
sil mezi velmocemi. Každá získala něco a navzájem se hlídaly. Celou 
evropskou scénu pak přes Lamanšský průliv bedlivě pozorovala Ang-
lie, jejíž peníze tu a tam vyrovnávaly napětí „za Kanálem“ a pomáhaly 
vracet křehkou rovnováhu, tedy přesněji řečeno zabraňovat pokusům 
některé z mocností o dominanci, jakou na několik let uskutečnila Na-
poleonova Francie.

Konflikty, ke kterým v tom století „klidu“ docházelo, měly podobu 
sociálních bouří a pokusů o národní emancipaci, nebo to byly války bal-
kánských národů, zejména Srbů, Bulharů a Řeků, o osvobození z turec-
ké nadvlády. Proběhla zde samozřejmě prusko-rakouská válka v roce 
1866 a válka prusko-francouzská[4], která na tento konflikt navázala 
a naznačila kontinentu fakt, že se stará Říše římská národa německé-
ho hodlá opět ujmout své pozice ve středu kontinentu, na Balkáně a  
v Pobaltí.

Navzdory těmto válkám, které rušily evropský klid, zůstávalo ale 
skutečností, že Evropu nezachvátil obdobně ničivý konflikt, jakým byla 
válka třicetiletá, a zejména v posledním půlstoletí před vypuknutím Vel-
ké války mohlo prostředí evropských států skutečně připomínat onen 
poněkud idealizovaný Die Welt von gestern, ztracený svět včerejška, 
rakouského spisovatele Stefana Zweiga.

Velká Británie a Francie sice vyšly z tohoto konfliktu vítězně, ale  
s obrovskými ztrátami na životech i ztrátami materiálními, a také s vel-
kou nechutí k válce jako takové. Francie se ale chtěla zahojit na vá-
lečných reparacích Německa a Versailleským mírem si přála Německo  
v podstatě úplně vyřadit ze hry. Francie plánovala zdrtit je tak, že Ně-

[4] Prusko-rakouská válka jako 
„vedlejší efekt“ umožnila fran-
couzské buržoazii smést Paříž-
skou komunu rychleji, než by 
se tak stalo v mírových pod-
mínkách.
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mecko zůstane už provždy ochromené. Na své peníze čekaly ovšem 
také Britové a Spojené státy americké, respektive jejich banky a průmy-
slníci, kteří je byli připraveni získat nejenom z reparací poražených stá-
tů, ale také z půjček, které jejich ochromeným ekonomikám nabízely. 
Moderní válka je bohužel především byznys!

Vznik a smysl Malé dohody
Poválečný vývoj v Německu nějakou dobu dával Francii naději, že se její 
sen o definitivním vyřazení staletého soupeře o evropskou hegemonii 
stane skutečností. Aby zabezpečila svou vlastní bezpečnost a stabilitu ve 
středu kontinentu, tedy v oblasti, kterou německý Drang nach Osten 
nikdy nepouštěl ze zřetele, podpořila vznik Malé dohody (Petite Enten-
te), která se skládala z Československa, Jugoslávie a Rumunska.

Z dnešního pohledu se může zdát podivné, proč Francie spojila  
v jeden politický a strategický celek právě tyto tři státy, které zdánlivě 
neměly a nemají mnoho společného. Vysvětlení je ale velmi jednodu-
ché. Všechny tyto tři státy vzešly z Versailleských dohod a po jistou 
relativně dlouhou dobu je spojovala orientace na Francii a skutečnost, 
že se každý z těchto tří nových států mohl cítit ohrožován některou 
z evropských mocností. Jen zdánlivě může působit paradoxně, že pro 
Jugoslávii, Rumunsko i Československo představovalo hrozbu i Maďar-
sko, které po válce hledalo cestu, jak nabídnout Habsburkům maďarský 
trůn a obráceným postupem, tedy z Budapešti, obnovit podunajskou 
monarchii. Pochopitelně včetně jejích anexí na úkor malodohodových 
států.

Abdikovaný rakouský císař Karel I. tehdy přijel inkognito do Buda-
pešti, aby se pokusil o restauraci Habsburků, byl však zatčen Brity a 
deportován na Madeiru, kde krátce na to zemřel. Ostatně, Britové měli 
už praxi ve vypovídání nezvaných monarchů někam na ostrovy.

Maďarská hrozba ale zůstávala. Jugoslávie za časů krále Alexandra se 
cítila ohrožená také Mussoliniho Itálií, která nepokrytě hledala cestu 
k ovládnutí Dalmácie a k podřízení celé Jugoslávie. Když byl Alexandr  
v roce 1934 zavražděn chorvatskými separatisty, kteří se později stali 
neblaze proslulými spojenci nacistického Německa, situace v Jugoslávii 
se velmi zkomplikovala. Rumunsko a Jugoslávie spojovala otázka počet-
né maďarské menšiny na jejich území, což byl ovšem také problém čes-
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koslovensko-maďarských vztahů týkající se mimo jiné hranic na jižním a 
východním Slovensku. Problém, který vyústil dokonce v krátký válečný 
konflikt Československa s Maďarskem v letech 1918–1919.[5]

Prostřednictvím malé dohody tedy Francie vytvořila alespoň náznako-
vě fungující systém evropské bezpečnosti. Byl to ale pouhý její úlomek a 
nadto velice vratký. Francii však stačil k tomu, aby dlouhodobě podce-
ňovala budování a výzbroj své vlastní armády. Stejně tak Velká Británie 
šetřila penězi na vlastní výzbroji, což se naplno ukázalo v době, kdy 
Francie zvažovala možnost dostát spojeneckým závazkům uzavřeným  
s Československem a jít do války s Hitlerem. A stejně tak se projevil 
obrovský deficit především v síle letectva, když Anglie krátce pomýšlela 
na možnost, že bude vstupem Francie do války nucena rovněž i ona 
sama k válce s Německem.

Zdá se, že obě západní evropské demokracie nebyly v čase jedná-
ní s Hitlerem o osudech Československa na přímý válečný konflikt  
s Německem dostatečně vojensky připravené. A dost možná nejenom 
vojensky. Situace v Evropě po první světové válce a v celém dvacetiletí, 
které následovalo a vedlo k anšlusu Rakouska a k Mnichovské dohodě, 
charakterizovalo několik zásadních faktorů.

Západní demokracie se cítily být vítězi nad mocnostmi „středu“ a 
domnívaly se, že mírovými smlouvami z Paříže se podařilo kontinent 
stabilizovat. Nicméně, Evropa po Velké válce nebyla Evropou po Ví-
deňském kongresu. Na konci 19. století dospěl kapitalistický systém do 
fáze, kterou obvykle označujeme jako imperialistickou, která ale byla 
ve svých projevech předzvěstí tvrdého boje o zdroje, suroviny, trhy, 
odbytiště a nesla stopy globalizace tak, jak ji známe v plně rozvinuté 
formě dnes. Kapitál se rozpínal po světě, narůstala moc bank a dalších 
finančních domů, sílily koncerny, začal se projevovat hospodářský vliv 
takových surovin, jakými byla konkrétně ropa.

Zároveň, jak kapitál expandoval a začínal ve stále větší míře ovládat 
jednotlivé národní státy, jejich vlády a parlamenty, tak v evropských ze-
mích narůstala nespokojenost s životními podmínkami za mzdu pracu-
jících lidí. A čím více kapitalistické státy zabředaly do poválečné krize, 
která postupně zasáhla celou Evropu, a v Německu vyvrcholila v roce 
1929 hyperinflací, jaká dosud nikde na světě neměla obdoby, tím se 
dostával do popředí také boj dělnictva za sociální změny.

[5] V dubnu 1919 proběhl  
v Maďarsku komunistický pře-
vrat a Maďarská republika rad 
(obdoba sovětských sovětů) 
se pustila do boje o Slovensko 
a Sedmihradsko, čímž proti 
sobě postavila i Rumunsko. Boj 
skončil rumunským obsazením 
Budapešti v srpnu 1919
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Konec „světa včerejška“ a víření bubnů
Svět se prudce změnil. Skutečnost, že bolševická revoluce vypukla prá-
vě v Rusku, v zemi nejméně industriální, jaká nesplňovala předpoklady 
Marxových prognóz, není možno chápat jako absurdní anomálii, ale 
spíše jako důsledek změn onoho relativně stabilního „světa včerejška“ 
ve svět „dneška“. Jako paradox se může v této situaci zdát pouze fakt, 
že bolševická revoluce nesvrhla vlastně kapitalistický systém, ale vypo-
řádala se s anachronismem carského feudalismu, což z této revoluce 
vytvořilo specifický a těžko uchopitelný fenomén.

Rodící se globalizace a kapitál překračující hranice národních států a 
pronikající všemi póry do politiky, vedle toho sociální nepokoje a hos-
podářská krize a nad tím vším poražené evropské mocnosti hledají-
cí cestu zpět ke své dominanci – takový byl v podstatě obraz Evropy  
v letech mezi válkami.

V oněch dvaceti letech ve většině evropských zemí postupně a ně-
kdy i docela nenápadně dochází k politickým změnám, které vyvolaly 
nástup diktatur nabízejících zdánlivě jednoduchá řešení hospodářských 
problémů oněch zemí, ale vedle toho také návrat k předválečným po-
měrům, tedy k dominanci a velmocenskému postavení. Obyvatelstvo 
těchto zemí diktátorské režimy a jejich programy vítá, neboť člověku, 
který cítí, že jeho život ztrácí jasný směr, dávají diktátoři jakoby nový 
smysl života.

Tradiční burcující víření bubnů se tak znovu dostává ke slovu a odpo-
vídá na nevyslovené touhy obyčejných lidí. Ve třicátých letech přisuzuje 
Edvard Beneš větší nebezpečí Mussoliniho Itálii. Ví, že Itálie hledí neje-
nom na Balkán, kde se chce zmocnit Jugoslávie, ale také i do střed-
ní Evropy. Tady, v tomto „německém“ prostoru, se mohla střetnout  
s Hitlerovým Německem. Edvard Beneš, jehož chybou byla přílišná se-
bedůvěra a neotřesitelnost ve vlastních úvahách, dlouho Hitlera velmi 
podceňuje a téměř až na práh Mnichova sází na zhroucení jeho režimu 
v Německu, zejména poté, kdy se prokáže Hitlerova neschopnost řešit 
německé hospodářské problémy.

Větší sílu vidí Beneš v Itálii a duceho považuje za mnohem schop-
nějšího stratéga než Hitlera. V tom ohledu se Beneš zmýlil. Nicméně, 
Itálie se koncem dvacátých let a v letech třicátých velmi snaží – a bo-
hužel úspěšně – uzavírat dohody především s Maďarskem, které byly 
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namířeny proti Francii a Malé dohodě. Tak jako svého času Cato hřímal  
v římském senátu, že Kartágo musí být zničeno, podobně i duce volal 
po zkáze Malé dohody a po rozpadu této formy francouzského zabez-
pečení ve středu Evropy a na jihovýchodě.

Ze severu fašizující Beckovo Polsko, jehož politika byla v mezivá-
lečném období dokonale nevyzpytatelná a ve svých důsledcích velmi 
protikladná Benešovu úsilí o dohodu všech Evropanů. Z jihu Horthyho 
fašizující Maďarsko, na jihozápadě Rakousko, jehož vztah s Německem 
Göring vytrvale označoval za „rodinnou záležitost“, a konečně na zápa-
dě mohutné 65milionové Německo. Taková byla situace Českosloven-
ska v letech před Mnichovem. K tomu je nutno samozřejmě připočíst 
rychle se měnící situaci na Slovensku, kde se prosazují klerikální a faši-
zující síly směřující k autonomii Slovenska, a ke spolupráci s Hitlerem a 
dalšími diktaturami nacistické nebo fašistické orientace.[6]

Po zavraždění jugoslávského krále Alexandra se regent princ Pavel 
začal sbližovat s Hitlerem i s Itálií, čímž výrazně oslabil spojenectví států 
Malé dohody. Dále na jihu Evropy se fašismus prosadil i v Bulharsku a  
v roce 1936 nechaly západní demokracie padnout španělskou republiku 
a nastolit fašistickou diktaturu generála Franca v této velké evropské 
zemi.

Obdobným způsobem ponechaly evropské demokracie bez sankcí i 
Mussoliniho Itálii, když napadla Etiopii. V roce 1935 sice ve Společnosti 
národů vystoupil velmi bojovným způsobem britský ministr zahraničí 
Sir Samuel Hoar. Nicméně když francouzský ministr zahraničí Laval na 
provádění sankcí nijak důsledně netrval, Hoar velmi rychle opustil pů-
vodní zásadové postoje a souhlasil s rozdělením Etiopie mezi Itálii a 
habešského císaře.

Tyto události vyvolaly v Itálii i v Německu zcela zákonitě pocit, že 
západní demokracie nejsou schopny ani ochotny překážet diktaturám  
v jejich úsilí vracet se k mocenským pozicím v Evropě i ve světě. Záro-
veň byly Berlín i Řím informovány o skutečných stavech francouzské a 
britské armády, což zejména Göring nikdy neopomněl představitelům 
obou mocností vytrvale a škodolibě připomínat. Zdá se, že nakonec 
největší obavy u Hitlera vzbuzovaly vojenské přípravy československé 
armády a pohraniční pevnosti, které ale bohužel nebyly dokončeny, 
především na jižní hranici s Rakouskem, v němž československý stát 

[6] Téma pozdějšího Sloven-
ského štátu zpracovává mimo 
jiné novela spisovatele Ladisla-
va Grosmana Obchod na korze  
z roku 1965, která ukazuje 
ochotu slovenských fašistů 
dobrovolně provádět rasové 
zákony namířené proti Židům.
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neshledával potenciálního nepřítele. Mimo jiné i proto, že zchudlé Ra-
kousko bylo po válce častým příjemcem významné potravinové i ener-
getické (uhlí) pomoci ze strany Československa. Působilo tak skutečně 
dojmem státu naprosto vyčerpaného. To se ovšem mohlo změnit – a 
také i mělo – připojením Rakouska k německé říši. Podle původních 
plánů měly být československé pevnosti dokončeny v roce 1946. Vzhle-
dem k tomu, že vnitřní politická situace v Československu nebyla jen 
demokratickou zárukou a vzorem Evropě, jak se občas chlubíváme, ale 
také i platformou rozhádaného partajnictví, stalo se, že se prostředky 
původně určené na budování bezpečnostního valu tu a tam někam vy-
tratily (vítejte doma!), takže se stavba pevností zdržovala.

Vcelku byla ale československá armáda vzhledem k velikosti státu 
a počtu obyvatelstva na válku připravena dost možná realističtěji než 
armády britská a francouzská. I když se Československo potýkalo s 
nemalými vnitřními problémy a jeho vznik provázel drobný podvůdek  
s „československým národem“, díky kterému mohlo být považováno za 
vcelku národní stát jen se dvěma národnostními menšinami, německou 
a rusínskou, je pravdou, že představovalo poměrně stabilní demokra-
tický ostrůvek ve stále více se rozšiřujícím moři diktatur a s diktaturami 
kolaborujících režimů.

Obraz celkové situace byl tedy následující: Německo si přálo zbavit se 
reparací, získat zpět přístup k Baltickému moři připojením Gdaňského 
koridoru a být přijato do Společnosti národů (stalo se tak v roce 1926, 
v roce 1933 ze SN Německo vystoupilo). Dále žádalo uznání práva na 
ozbrojení. Tolik pro začátek. Itálie hledala cestu k ovládnutí Jaderského 
moře z obou jeho břehů a významný díl Balkánu. Zprvu měla zájem i  
o vliv ve střední Evropě, později byla ochotná spokojit se s úzkým part-
nerstvím s Maďarskem, případně s obnovením Podunajské monarchie 
Habsburků, ovšem za předpokladu, že bude mít v této monarchii svůj 
vliv. Chtěla také dohnat to, co opomněla v době koloniálních výbojů, a 
rozšířit své doposud chudé zámořské državy. Později se nároky Itálie 
proměňovaly zároveň s rostoucí spoluprací s Hitlerem.

Polsko si přálo mít otevřeny všechny cesty a všechna vrátka. Jedinou 
výjimkou bylo Rusko, vůči kterému se Polsko vymezovalo od počátku 
a po celou dobu nepřátelsky[7], a také v době, kdy se jednalo o so-
větské vojenské pomoci Československu, dalo jasně najevo, že Polsko 

argument!

[7] Po skončení první světové 
války, v letech 1919až 1921, 
proběhla mezi Polskem a Rus-
kem válka. Byla vedena o úze-
mí, především o velké části 
Běloruska a Ukrajiny, na které 
si oba státy dělaly nárok. Ten-
to starý konflikt, jehož počátky 
sahají až do 17. století, a který 
má své aspekty i náboženské 
(katolictví versus pravoslaví), je 
ostatně docela zřejmý i v pozadí 
současné ukrajinské krize.
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svůj vzdušný prostor pro přelet sovětských letadel neotevře. Varšava 
nesmírně lavírovala a byla dokonale nečitelná. Polsko chovalo naděje 
na pozdější obnovení své velmocenské pozice ve východní Evropě, a to 
samozřejmě na úkor Ruska (Sovětského svazu). Sovětský svaz zůstával 
po dlouhou dobu mimo jakákoliv jednání a byl do Společnosti národů 
přijat teprve v roce 1934, tedy až osm let po Německu a vlastně rok po 
německém vystoupení ze SN.

Dále mělo Polsko své pohledávky vůči Československu a hledalo spo-
lečnou hranici s Maďarskem. Beneš mnohokrát navštívil Varšavu a jednal 
se svým protějškem na téma vzájemných smluv a společného postupu 
v evropských záležitostech na straně Francie, ale především v jeho vizi 
společného postupu všech států, bez vylučování žádného z nich.

Na tyto jasně formulované nabídky Varšava odmítala dávat jasnou od-
pověď. Když Hitlerovo Německo sílilo a demokratické státy daly dost 
zřetelně najevo svou neochotu se angažovat, v předvečer Mnichova 
projevilo Polsko zájem o Těšínsko a začalo stahovat k československým 
hranicím své vojáky.

Benešovi se zkrátka nedařilo přimět menší státy ke společnému po-
stupu proti hrozbě diktatury. Namísto toho tyto státy zjevně či skrytě 
hledaly obdobné cesty, jaké nakonec zvolily i Velká Británie a Francie, 
tedy cestu nějaké dohody s Hitlerem a koexistence s diktátorskými re-
žimy. Když jugoslávský regent, princ Pavel, začal navazovat kontakty  
s nacistickým Německem, zaznělo z Berlína na adresu Bělehradu, že od 
té chvíle se už Bělehrad nebude muset starat o své zahraniční záležitos-
ti. Že to „za něho vezme Říše“. Němci někdy dokážou formulovat svá 
stanoviska s tak odzbrojující „duchaplností“, jaká je vlastní snad pouze 
jim.
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Disharmonie evropských 
států na cestě k Mnichovu a  
k válce. Část II.
30. 9. 2018

V  dubnu roku 1933 československý ministr zahraničních věcí Ed-
vard Beneš na schůzi předsednictva ústředního výboru Česko-
slovenské strany národně socialistické přednesl své hodnocení 

situace v Německu, a zároveň k tomu připojil i zvláštně optimistickou 
vizi budoucnosti.

Beneš řekl doslova: „Situace v Německu je velká záhada. Německo jde 
do rozvratu a revoluce. Takhle to půjde ještě nějakých deset let, věci se ne-
dají zarazit. Židovský bojkot jako největší blbstvím jen symptomem… Vývoj 
jde k Staatenbundu[1] a v zájmu našem je, abychom ho dělali. Za 40–50 
let budeme mít 20 miliónů lidí, z toho 15 milionů Slovanů, a minorit místo 
30 jen 25 procent. Mocenská osa politiky evropské se přesune ze západu 
do středu. Fašismus a ligismus je jen lupus na těle.[2] V Německu je velká 
dekadence morální. Výkvět německého národa jim utíká.[3] Pokrokoví a 
leví byli tam velmi zbabělí. 

Socialisté musí umět vládnout, nebo dělat revoluci. Myslím, že vývoj  
v Německu nepodléhá žádné logice. Jsou dvě eventuality. Hitler za deset 
neděl vlády neřekl, co chce dělat hospodářsky, to je největší slabina. Celé 
hnutí bylo neseno vlnou, jež čekala ohromné věci, které však nemá nikdo  
v moci. Teď jdou na Židy, pak snad na bankéře, továrníky, atd., nedivil bych 
se, kdyby hospodářsky-finančně zakrátko dělali inflaci, došlo ke katastrofě. 
Nebojím se války, nevylučuji ji však.“[4]

Toto vystoupení se uskutečnilo na stranické půdě a v poměrně úzkém 
okruhu lidí, takže Benešova mluva v něm postrádá obvyklé diplomatic-
ké opatrnosti vážící každé slovo a jeho významové odstíny. O to více je 

Druhý díl eseje  Ivo Šebestíka, která mapuje 
československou a evropskou cestu k Mnichovské 
dohodě a k válce.

[1] Německý výraz ve smyslu 
společenství států, respektive 
federace.

[2] Latinský výraz pro vlka, ale 
v tomto kontextu a vzhledem 
k dobovému úzu jde spíše  
o přenesený význam ve smyslu 
kožního onemocnění, vyrážky, 
svrbění.

[3] Někteří němečtí spisovatelé 
a vědci, často židovského půvo-
du, hledají před Hitlerem azyl 
v Československu. Mezi nimi 
například spisovatel Thomas 
Mann.

[4] Autorský kolektiv: Edvard 
Beneš, Němci a Německo, edice 
dokumentů, svazek II/2, Masa-
rykův ústava a Archiv Akademie 
věd ČR, 2016
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zde patrno, nač Beneš sázel a v čem se v roce 1933 mýlil. Především 
nevěřil v to, že Hitlerův režim po převzetí moci uspěje. Očekával jeho 
kolaps a pád Německa do chaosu a anarchie, případně socialistickou re-
voluci. Kriticky posuzoval německé sociální demokraty, kteří svou pasi-
vitou vlastně pustili Hitlera k moci. Věřil ve francouzský systém bezpeč-
nosti a v možnou dohodu všech evropských států, nejenom demokracií 
a velmocí, ale i Německa a Itálie, a také v nutnost ukončit ostrakizaci 
bolševického Ruska (Sovětského svazu) a vzít jej k jednacímu stolu ve 
Společnosti národů.

Beneš velmi přeceňoval geografickou pozici Československa jako při-
rozeného mostu mezi východem a západem, když na témže zasedání 
zdůraznil význam Podkarpatské Ukrajiny právě pro tento stmelovací 
vklad československý k systému evropské stability. Věřil, že evropské 
státy nakonec odloží své partikulární zájmy a sny o bývalé hegemonii 
a nových ziscích (včetně těch kapitálových a surovinových) a skutečně 
usednou všichni k jednomu stolu a dohodnou se na mírové a bezpečné 
Evropě, na onom Staatenbundu.

Beneš byl sebevědomý politik, přesvědčený o tom, že i v politice platí 
alespoň částečně matematická logika a že po zkušenostech ze zákopů 
první světové války, ve kterých zabíjel vojáky otravný plyn, už nikdo 
na světě nedopustí opakování tak bohaprázdného šílenství. Vždyť bylo 
napsáno (nebo vbrzku bude) tolik varovných knih Arnolda Zweiga, 
Henryho Barbusse, E. M. Remarqua a dalších spisovatelů. Lidstvo snad 
není nepoučitelné! Státníci snad mají v sobě tolik odpovědnosti, aby 
jednali jen v zájmu míru! I my dnes víme, že tak tomu vůbec není…

Beneš byl sebevědomý a zároveň také nezlomně přesvědčený o tom, 
že jeho matematika platí. A právě tato sebejistota v něm někdy dovolila, 
aby se přání stávalo otcem myšlení i konání. Vedle toho byl Edvard Be-
neš, stejně jako T. G. Masaryk, politickou osobností své doby. Nebyl jen 
zdatným hráčem na šachovnici, ale také člověkem širokého vzdělání. 
Měl obrovský přehled o dějinách a o kultuře jednotlivých evropských 
národů. Takováto erudice není v moderních časech u politiků vůbec 
samozřejmá.

Beneš pečlivě studoval otázku slovanské vzájemnosti, napsal na toto 
téma dokonce knihu, v praxi ale nebyl panslavistou jako například  
v jistém smyslu Karel Kramář. Věděl, že historický vývoj jednotlivé slo-
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vanské národy od sebe poměrně dost vzdálil a v některých případech 
dokonce postavil proti sobě. Například Poláky a Rusy, Chorvaty a Srby. 
Bylo mu jasné, že myšlenka velkého slovanského státu, který by svou 
sikou čelil německé expanzi, byla neuskutečnitelná a patřila do dávných 
časů panslovanských sjezdů v Praze a v Moskvě ve století národních bu-
ditelů. Beneš znal také genesi vývoje ruské revoluce, ale s bolševismem 
nesympatizoval. Na Sovětský svaz se díval optikou své matematické 
logiky a racionality. Viděl velmi zřetelně, že Rusko Evropu uzavírá z vý-
chodu po celé její hranici, že fakticky chrání Evropě bok, že představuje 
obrovskou zemi a lidnatý národ. Stavět tuto sílu mimo hru mu připadalo 
nejenom absurdní a nedomyšlené, ale i potenciálně nebezpečné. Byl si 
vědom toho, a také to často opakoval na různých fórech, že evropskou 
bezpečnost bez Sovětského svazu (Ruska) nelze vybudovat. Ostatně, 
řečeno bez přehánění, Benešova zásluha na přijetí Sovětského svazu do 
Společnosti národů je nezpochybnitelná.

Později bude Benešův pragmatismus ve věci SSSR zaměňován s pří-
klonem k bolševismu, s jeho údajným levičáctvím a z Československa 
učiní nacistická propaganda baštu komunismu ve střední Evropě.

Zrušení německých válečných reparací, 
neúspěch odzbrojovací konference a další 
události.
Jedním z prvních cílů, které si Německo vytyčilo ještě před nástupem 
Hitlera do úřadu říšského kancléře, bylo zbavit se tíhy válečných re-
parací. Tento německý revizionismus začíná takzvaným prvním prezi-
diálním kabinetem Heinricha Brüninga v květnu 1930. Tehdy Francie 
nastínila plán na vznik evropského svazu (unie), který vešel do historie 
pod jménem Briandova memoranda. Instituce tohoto svazu měly být 
odvozeny z institucí Společnosti národů. Hlavním orgánem měla být 
mezivládní konference, která by se scházela k pravidelným zasedáním. 
Měla být zřízena také exekutiva, a to ze zástupců jednotlivých vlád. 
Hlavním smyslem „unie“ měly být společný trh a společné pracovní 
podmínky. A pochopitelně také bezpečnostní otázky.

Německo toto Briandovo memorandum odmítlo. Jeho zájmy byly 
jiné. Německo nechtělo celoevropské společenství na bázi svazu (Bun-
du) nebo „unie“. Chtělo zpět svoji dominanci ve střední Evropě, na 
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Balkáně a v Pobaltí. Už v roce 1925 německý ministr zahraničí Gustav 
Stresemann řekl na půdě Říšského sněmu, že „není žádného důvodu  
k tomu, aby se Německo zřeklo své půdy a svého národa“.

V těchto jeho slovech byla evidentní výhrůžka směrem ke státům,  
ve kterých jednak existovala početná německá minorita, a jednak ne-
měly tyto státy Německem garantovány své hranice. Německo se totiž  
v takzvaném Rýnském paktu, který navazoval na dohody z Locarna, za-
vázalo garantovat západní hranice s Francií a Belgií. Nikoliv však hranice 
s Polskem a Československem.

Stresemannovo vystoupení se ovšem také dotýkalo problematiky ně-
mecké menšiny v Československu, jejíž převažující aktivismus ve pro-
spěch spolupráce s československým státem začal být po nástupu Hit-
lera k moci postupně nahlodáván zvenčí i zevnitř a začal představovat 
vážný vnitřní problém Československa.

V roce 1928 vstoupil v platnost takzvaný Briand-Kellogův pakt, který 
měl jednou provždy vyloučit válku jako prostředek dosahování politic-
kých i jiných cílů. Vzhledem k tomu, že v té době bylo Německo již 
členem Společnosti národů, patřilo k jeho rovnoprávným signatářům 
a nakonec i k těm, kteří platnost tohoto paktu postupně znehodnotili.

V roce 1930 tedy Brüning a jeho ministr zahraničí Curtius [5] odmítli 
Briandovo memorandum a Německo hledalo cestu ke své „Mitteleuro-
pě“, mimo jiné také prostřednictvím svých menšin v jiných státech. Ed-
vard Beneš ve své přednášce s názvem Spojené státy Evropy, malé státy a 
národy a problém národnostních menšin řekl na adresu menšin toto: „A zů-
stala pořád velikým politickým problémem poválečným, jsouc stále ještě silou 
rozkladnou na jedné a syntetickou na druhé straně, dle toho, jak se jí v prak-
tické politice užívá. Jednou se jí dovolávají Němci, aby požadovali sjednocení 
Rakouska s Německem a tím užívali její pozitivní síly syntetizující, podruhé se 
jí dovolávají jiní Němci, příslušníci minority v jiném státě, aby zdůrazňovali její 
sílu rozkladnou a žádali odloučení od státu druhého.“[6]

V této souvislosti Beneš také zmiňuje požadavky Maďarska týkající se 
Maďarů na Slovensku nebo v Jugoslávii a v Rumunsku (Sedmihradsko). 
Beneš ve věci národnostních menšin žádal „odpolitizování“ těchto otázek 
a jejich věcné řešení. Nepopiratelnou pravdou ovšem zůstává, že otázka 
menšin nebyla v Československu řešena s dostatečnou pozorností, stejně 
jako byla Slovákům slibována určitá forma autonomie v rámci federace, 

[5] Byl později v častém kontak-
tu s Edvardem Benešem

[6] Autorský kolektiv: Edvard 
Beneš, Němci a Německo, edice 
dokumentů, svazek II/2, Masa-
rykův ústava a Archiv Akademie 
věd ČR, 2016, str. 45
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a ani tato věc nebyla v období první československé republiky dořešena.
V roce 1930 se Německo snaží odstranit projekt Malé dohody tak, 

že navrhuje nahradit alianci malodohodových států s Francií dvoj-
strannými dohodami těchto států uzavřenými s Německem, Rakous-
kem a Maďarskem. Za toto řešení v ČR plédují zástupci německých 
stran. O celé záležitosti je informován francouzský ministr zahraničí 
AristidBriand telegramem francouzského vyslance v Praze.[7] Vysla-
nec Charles-Rouxe dodává, že Beneš tuto okolnost, tedy německé a 
jim podobné nabídky toho druhu, nepopírá.

V lednu 1930 proběhla v Den Haagu konference o německých 
reparacích. Byl přijat takzvaný Youngův plán, který jejich výši v pří-
padě Německa snižoval. Rakousku, jehož ekonomická situace byla 
velmi tíživá, byly reparace definitivně zrušeny. Maďarsko a Bulharsko 
žádaly totéž. Československo bylo rovněž zatíženo platbou, kterou 
na ně uvalily vítězné mocnosti za osvobození po skončení první svě-
tové války. Podařilo se mu tuto platbu, takzvanou „liberační taxu“ 
výrazně snížit.

Otázka výše německých reparací se zakrátko opět ocitne na po-
řadu dne a reparace jsou Německu opět sníženy, nikoliv však z ně-
jakého soucitu nebo charitativního hnutí, ale z prostého faktu, že 
Německo sice na jedné straně platí reparační poplatky, ale na druhé 
straně německý průmysl žádá od Velké Británie, Francie a od Spo-
jených států půjčky.

Kapitál v těchto zemích ví dobře, že bez peněz se německé hos-
podářství nedokáže zvednout z poválečného úpadku, nedokáže ge-
nerovat zisk, a tudíž ani splácet dluhy.

V březnu 1931 přistupuje Německo k dalšímu předem takticky vy-
počítanému kroku na cestě k opětovnému posílení své pozice. Ministři 
zahraničí Německa a Rakouska, Curtius a Schober, podepsali smlouvu 
o rakousko-německé celní unii. Tento krok Německa byl frapantním 
narušením všech plánů na společné celoevropské řešení celních záleži-
tostí a záležitostí „celoevropského“ vnitřního trhu. Edvard Beneš ihned 
klasifikoval tento krok jako německý pokus o anšlus Rakouska a postavil 
se proti vzniku celní unie mezi těmito dvěma zeměmi. O skutečných 
úmyslech Německa informoval i rakouského vyslance v Praze. V tak-
zvaných Ženevských protokolech, které podepsalo Rakousko s Velkou 

[7] Que la politique „des alian-
ces“, c´est-à-dire de l´alliance 
avec la France et de la Petite-
-Entente, avait désormais son 
temps et avait être remplacée 
par  une politique d´entente 
avec l´Allemagne, l´Autriche et 
la Hongrie.
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Británií, Francií, Itálií a Československem v roce 1922, se Vídeň zaváza-
la, že se nepřipojí k Německu a Rakousko zůstane samostatné. V rámci 
této dohody dostalo Rakousko dvacetiletou půjčku ve výši 650 miliónů 
zlatých korun.

Otázka celní unie mezi Německem a Rakouskem byla předána k po-
souzení Stálému dvoru mezinárodní spravedlnosti v Den Haagu, který 
uznal neslučitelnost celní unie s Ženevskými protokoly. Toto kolo, první 
pokus o anšlus Rakouska, tedy Německo ještě prohrálo.

Je ovšem třeba dodat ještě dvě důležité okolnosti. A sice, že projekt 
celní unie mezi Německem a Rakouskem definitivně padl až s krachem 
rakouské banky Creditanstalt, jejíž dopad zachraňovaly francouzské 
půjčky. A pak, že rozhodné československé NE tomuto projektu zna-
menalo zlom ve vztazích mezi Berlínem a Prahou a Vídní a Prahou.[8] 
Britský vyslanec v Praze Joseph Addison postup Prahy v této věci ozna-
čil jako „combination oft wo simple emotions, fear and hatred“.[9]

Když pak Československo zpracovalo konkurenční návrh k odmít-
nuté německo-rakouské celní unii, zapsalo se již nesmazatelně mezi 
země, které velmi usilovně překážejí Německu v jeho evropských a 
následně světových ambicích. Československá strana v úvaze o řešení 
evropských cel navrhovala vznik celních preferencí, které by ze strany 
průmyslových zemí platily pro zemědělské státy. Měly se tak rozdě-
lit nemalé agrární přebytky podunajských zemí, Maďarska, Rumunska, 
Jugoslávie a Bulharska. Naopak, průmyslové země neměly tyto prefe-
rence žádat. Na československý návrh pak navazoval návrh francouz-
ské strany, který jej doplňoval o právo průmyslových zemí takovéto 
preference žádat také. Francie se tak ale v podstatě snažila o nenápad-
ný kompromis s Německem a Rakouskem, který těmto zemím zčásti 
umožňoval totéž co celní unie. Byla to jakási Chytrá horákyně po fran-
couzsku a další příklad nedůsledného postupu evropských demokracií. 
V tomto případě konkrétně Francie.

Dalším kompromisem v této závažné záležitosti – jednalo se totiž  
o hospodářské výhody – byl Tardieův plán z března 1932. Jeho předmě-
tem bylo nahrazení celní unie preferenčním režimem mezi státy Malé 
dohody na jedné straně a Rakouskem a Maďarskem na straně druhé. Plán 
vylučoval Německo a Itálii, ale také Velkou Británii a Francii. Měl pou-
ze přispět k řešení hospodářské situace hospodářsky slabého a politicky 

[8] Viz Miroslav Kunštát v úvo-
du ke knize: Autorský kolektiv: 
Edvard Beneš, Němci a Němec-
ko, edice dokumentů, svazek 
II/2, Masarykův ústava a Archiv 
Akademie věd ČR, 2016, str. 12

[9] Kombinace dvou jednodu-
chých emocí, strachu a nená-
visti
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snadno manipulovatelného Rakouska a alespoň částečně utišit některé 
požadavky Budapešti, čímž mělo být Maďarsko vzdáleno od Itálie a od 
případného spojenectví s Německem. A mělo také zapomenout na ob-
novu habsburské monarchie.

Itálie a Německo se pochopitelně postavily proti a Itálie připravovala 
protinávrh, jehož předmětem měla být užší spolupráce Itálie, Rakouska a 
Maďarska. Jak je možné vyčíst jenom z těchto jednání týkajících se celních 
úprav a preferenčních práv, evropské státy tvořily orchestr bez dirigenta, 
respektive s několika samozvanými dirigenty, z nichž každý mával tak-
tovkou v úplně jiném rytmu než ostatní. Výsledkem takové disonance 
a kakofonie nemohla být pochopitelně žádná nosná dohoda, která by 
zabezpečovala souznění evropských mocností i ostatních států. Varovné 
memento pro současné mezinárodní vztahy!

Ženevská konference o odzbrojení, léta 1932 až 1934
Už v roce 1930 se Německo dočkalo vyklizení Porýní, a tím de fac-
to odstranění důsledků locarnské smlouvy z roku 1925, což byla silná 
vzpruha Němců na jejich cestě k úplnému zrovnoprávnění (Gleiberech-
tigung). V roce 1931 takzvané Hooverovo moratorium odložilo o rok 
německé reparační splátky a o rok později v Lausanne se Německo 
reparačních splátek zbavilo za 3 miliardy marek, což byl nepatrný zlo-
meček jejich původně vyměřené výše.

Ovšem také Velká Británie a Francie přestaly zároveň platit své spoje-
necké závazky Spojeným státům. Další smlouva o německých dluzích se 
konala v Londýně v roce 1935 a Německo své závazky z první světové 
války splatilo až v roce 2010.

Už v roce 1925 začalo Německo postupně porušovat závazek týkající 
se jeho nevyzbrojování. Šéf Reichswehru Hans von Seeckt vypracoval 
Velký plán na postupné znovuvyzbrojení. Projekt znovuvyzbrojení zís-
kal podporu dokonce sociálně demokratického kancléře Müllera, byť 
členská základna SPD a odbory byly proti některým krokům týkajícím 
se vyzbrojování. Například se jednalo o stavbu mohutného pancéřové-
ho křižníku.

V roce 1932 byla v Ženevě zahájena mezinárodní konference o od-
zbrojení. Jednotlivé státy přišly na tuto konferenci se záměrem hájit 
především své vlastní zájmy. Tak Velká Británie a Francie si přály za-
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chovat a posílit svou dominanci, rovněž ale Německo a Itálie hodlaly 
své postavení posílit, v případě Německa obnovit rovnoprávnost při 
budování svých ozbrojených sil. Sovětský svaz, který v té době ještě 
nebyl členem Společnosti národů, jako jediný navrhoval všeobecné od-
zbrojení.

Edvard Beneš v dubnu 1933 shrnul konkrétně britské návrhy věcně a 
suše, jak bývalo jeho zvykem, a to do tří bodů:

Anglie navrhuje odzbrojení všech – kromě sebe
Anglie navrhuje odzbrojení Německa tak, aby důsledky nesli všichni, 
jen ne ona
Anglie dává požehnání bezpečnosti, ale aby sama nemusela přispět.
[10]

Na závěr Beneš označil britské návrhy, které zazněly na odzbrojovací kon-
ferenci, za cynické.

V souvislosti s ženevskou odzbrojovací konferencí se Beneš vyjádřil také 
na adresu Ruska. „Rusko se domnívá, že rozbití odzbrojovací konference vyvolá 
válku, z Evropy že nastane mrchoviště, na něž se pak oni vrhnou. Faktem je, že 
co se v Německu ukazuje, je obdobné tomu, co se stalo v roce 1914.“ Na adresu 
samotných Němců Beneš prohlásil: „Němci nedovedou dělat masovou revoluci, 
je to Volkgregerní.“[11]

Spojené státy, Británie a Francie ještě koncem roku 1932 Německu 
přislíbily zrovnoprávnění v rámci stejné bezpečnosti pro všechny země. 
Detaily tohoto procesu zpracoval takzvaný MacDonaldův plán. Pod tla-
kem nejrůznějších událostí ve světě vzešel společný plán Itálie a Velké 
Británie na vytvoření Paktu čtyř. Jednalo se o direktorium čtyř velmocí, 
a to na přesně stejném půdorysu, na kterém se o pět let později sešli 
zástupci Francie, Velké Británie, Německa a Itálie v Mnichově, aby roz-
hodli o odstoupení československého pohraničí Německu.

Na tomto místě je asi vhodné zastavit se u stále se obnovující kon-
stanty evropské politiky, která předpokládá, že evropské záležitosti má 
vždy spravovat jakési „direktorium“ složené z velmocí, které si násled-
ně osobují právo rozhodovat o osudu ostatních států, které do velmo-
cenského klubu nejsou připuštěny. Tedy žádné oficiální instituce, jako 
například Společnost národů, ale nikým nevolená „direktoria“ mocných.

[10] Autorský kolektiv: Edvard 
Beneš, Němci a Německo, edice 
dokumentů, svazek II/2, Masa-
rykův ústava a Archiv Akademie 
věd ČR, 2016, str. 264

[11] Z francouzského slova gré-
gaire – stádní
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Myšlenka Paktu čtyř pochopitelně narazila na nevoli států Malé doho-
dy. Ty však nebyly ani zdaleka ve stavu, kdy by mohly propojit své zájmy, 
byť se jisté pokusy v této věci aktuálně udály. Francie Pakt čtyř sice 
neratifikovala, to bylo ale asi tak všechno, co v celé záležitosti podnikla. 
Pakt čtyř měl de facto legalizovat rozdělení Evropy na státy plnoprávné 
a takové, které nemají do ničeho příliš co mluvit.

Hitlerův spěch, hra s právy německé 
národnostní menšiny
Od nástupu Hitlera k moci a od zjištění, že selhaly všechny pokusy jeho emi-
sarů dosáhnout dobrovolného připoutání Československa k Německu, se 
postupně rozjíždí hra s německou národnostní menšinou žijící na území Čes-
koslovenska.

Nejprve ovšem Hitler uzavírá dohodu o neútočení s Polskem a poté při-
chází jeho emisar s obdobným návrhem do Prahy. Cílem těchto návrhů je 
– jak to zmiňuje Beneš ve svých Pamětech [12] – vrazit klín mezi Francii a 
Československo a zkompromitovat Československo před Sovětským sva-
zem tím, že se v Moskvě přesvědčí o politické vrtkavosti a nespolehlivosti 
Prahy ve věci dodržování mezinárodních smluv. Neboť ČSR byla smluvně 
vázána s Francií i se Sovětským svazem. Tyto smlouvy si přál Hitler takto 
anulovat nebo alespoň zpochybnit a učinit nefunkčními.

Německé „námluvy“ měly dále za cíl legalizovat v Československu 
nacistické hnutí a posílit Henleinovu „pátou kolonu“. V témže roce, kdy 
se Hitler ujal úřadu říšského kancléře, tedy v roce 1933, založil Konrád 
Henlein Sudetendeutsche Heimatfront. Krátce před parlamentními vol-
bami v ČSR (1935) pak Henlein toto své nacistické hnutí přejmenoval 
na Sudetendeutsche Partei, která pak ve volbách získala v pohraničí se 
silnou německou menšinou 68 procent hlasů, což jí vyneslo v celore-
publikovém sčítání 15,2 procenta hlasů a učinilo z ní nejsilnější němec-
kou stranu v parlamentu, do kterého mohla vyslat 44 poslanců.

Hitlerovým plánem byla postupná infiltrace československých struk-
tur a příprava politického ovládnutí Československa německou říší. Na 
podzim 1936 se obrátil na československého vyslance v Berlíně hra-
bě Trauttmannsdorf, vysoký úředník Hitlerova ministra Seldta, a sdělil 
mu, že by Hitler rád uskutečnil důvěrné setkání s Benešem jenom mezi 
čtyřma očima. Zanedlouho přijeli do Prahy dva vyjednávači. Jedním  

[12] Edvard Beneš: Paměti, Od 
Mnichova k nové válce, Orbis, 
Praha 1947
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z nich byl zmíněný hrabě Trauttmannsdorf, jehož bratr měl v Čechách 
panství v Horšovském Týně, a Dr. Haushofer, kterého nechal později 
Hitler popravit.

Jejich poselství se neslo v duchu Hitlerova přání dohodnout se  
„o nové přátelské politice“ mezi ČSR a Německem. Beneš vyslancům 
odpověděl, že v zásadě by dohodu s Německem uvítal. Potřeboval 
by jen znát detaily. Nicméně si vymínil, že jako konstituční prezident  
(v roce 1935 vystřídal na Hradě již nemocného 85letého Masaryka, kte-
rý za dva roky na to zemřel) nemůže jednat sám a tajně, bez vědomí 
předsedy vlády a ministra zahraničí.

O několik dní později, 18. prosince 1936, se vyslanci vrátili k jed-
nání s Benešem a jeho spolupracovníky na Pražském hradě a během 
jednání trvajícího sedm hodin předložili československým představite-
lům Hitlerovy návrhy. Ty předpokládaly uzavření obdobného paktu jako  
s Polskem a uznání československých hranic. Ale Hitler se netajil vel-
kým zájmem o osudy sudetských Němců, pro které žádal „kulturní au-
tonomii“.

Cílem bylo ovšem oslabení československých vazeb na Francii a osla-
bení smlouvy se Sovětským svazem. Ve věci německé menšiny mělo 
Československo podepsat v podstatě obdobnou úmluvu, jakou Ně-
mecku podepsalo 11. července 1936 Rakousko, která by umožnila ší-
ření německého „hackenkreuzlerství“[13] na československém území.

Beneš ve svých Pamětech píše, že německým vyslancům důkladně 
vysvětlil celou genezi česko-německých vztahů v pohraničí a ujistil je-
jich prostřednictvím Hitlera, že československá vláda nemá v úmyslu 
Němce jakkoliv počešťovat a odnárodňovat. Pokud se jednalo o pakt 
o neútočení, vysvětlil Beneš vyslancům, že podpisem tohoto paktu by 
de facto vypověděl smlouvy s Francií a se Sovětský svazem a Česko-
slovensko by navíc muselo opustit Společnost národů, ze které jeho 
smluvní partner, Německo, z vlastní vůle vystoupilo už v roce 1933. 
Toto byly vážné právní překážky, jejichž existence si byl Hitler dobře 
vědom. Podpisem takovéto dohody by se Československo v podstatě 
na mezinárodní scéně diskvalifikovalo, stalo by se nedůvěryhodným pro 
své původní spojence.

Beneš pochopitelně taktiku nacistického Německa prohlédl, nicmé-
ně nechtěl zcela rezignovat na nějakou možnou dohodu s Hitlerem, a 

[13] Výraz, který použil Beneš.
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tak vyhověl jeho poslům v jejich žádosti, aby on sám vypracoval vlastní 
návrh. Beneš tak učinil, ale jeho návrh byl zkonstruován tak, aby nena-
rušoval již přijaté závazky vůči původním spojencům. Tedy tak, jak si to 
Hitler nepřál.

Podle vlastních Benešových slov vyslanci tento jeho návrh v Berlíně 
ani nepředložili a Německo uzavřelo jednání s Československem s odů-
vodněním, že je česká strana „indiskrétní“.

Tragický příběh vrcholí
Další vývoj událostí vedoucích k podpisu Mnichovské dohody je již 
poměrně znám, byť zůstává pořád celá řada nezodpovězených otá-
zek, mezi nimiž tou nejchoulostivější je samozřejmě otázka, kterou na 
tomto místě asi nebudeme řešit, a sice zda se Československo mělo 
mnichovskému diktátu vzepřít nebo nikoliv. Winston Churchill po vál-
ce na adresu Beneše vyslovil výtku, podle níž se Československo mělo 
bránit, a to i za cenu velkých obětí. V sázce nebyla jen existence nezá-
vislého státu, ale i čest národa, který se kapitulací dočkal takzvaného 
„mnichovského komplexu či syndromu“.[14] Zachránil lidské životy, 
ale za cenu podrobení se cizí zvůli.

V březnu 1936 Německo remilitarizuje Porýní. Francouzská vláda 
na tento akt nijak nezareagovala, což současný francouzský historik 
Antoine Marès označil za zradu sebe sama. Britský ministr zahraničí 
Anthony Eden žádal svůj francouzský protějšek, Pierra Étienna Flan-
dina, aby Francie sama o své vůli nepodnikala žádný vojenský krok. 
Flandin ovšem zároveň požádal českého vyslance v Paříži, Osuského, 
aby Malá dohoda zaujala nějaké stanovisko, které by přimělo Londýn 
k akci.

V té době ale už začali všichni pomalu skládat ruce do klína. V Praze 
měli za to, že Londýn se už nechal nakazit Lavalovou oportunistickou 
politikou. Hitler měl radost a jeho apetit výrazně zesílil. 12. března 
1938 vtrhl do Rakouska a připojil zemi k německé říši. V Rakous-
ku však v té době již dávno probíhala silná nacifikace společnosti a 
Rakousko se ve druhé světové válce angažovalo na straně Německa 
více, nežli se oficiálně připomíná.

Mezitím Němci v českém pohraničí zesílili tlak na Československou 
vládu a začaly nepokoje provázené násilnostmi. Při sčítání lidu v roce 

[14] O tomto problému pojed-
nává podrobně kniha historika 
Jana Tesaře: Mnichovský kom-
plex.
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1930 bylo v Československu registrováno 3 124 000 Němců, čímž tvo-
řili 23,36 procent obyvatelstva. Většina z nich žila v průmyslových ob-
lastech státu a ve městech.

Beneš se snaží získat nějakou dohodu s Polskem, ale Varšava zůstává 
k jeho nabídkám hluchá. Podobná opatrná neochota převládá také v Ru-
munsku. Velká evropská politická krize už spěje velmi rychle ke svému 
tragickému rozuzlení. Britové po nástupu Nevila Chamberlaina do úřa-
du ministerského předsedy v podstatě rezignují na jakoukoliv ochotu 
pomoci Československu v jeho sporu s Německem. Ti britští politici, 
kteří byli proti appeasementu ve vztahu k Hitlerovi, postupně opouštějí 
svá místa (Anthony Eden) nebo mění názor.

Mise lorda Runcimana, od níž si Československo zprvu tolik slibova-
lo, byla v podstatě jen hledáním alibi či přímo krycím manévrem.[15]  
V Londýně měli o svém nezapojení do válečného konfliktu s Němec-
kem v podstatě jasno již dávno. Britskou prioritou byly kolonie a klid 
v oblastech, které ohrožovaly japonské imperiální zájmy. Britský prag-
matismus v zásadě počítal s možností, že si Británie ponechá vládu nad 
zámořskými državami a námořní převahu a Německo dostane Evropu, 
o kterou se rozdělí s Itálií. Francie ať si dělá, co chce. Hlavně, ať v Paříži 
nepřevládnou „hrdinové“, kteří by chtěli přispěchat Praze na pomoc. 
Notabene Praze, která se paktuje s bolševickým Ruskem!

Část francouzských politiků byla skutečně velmi nakloněna podpo-
ře Československa a dodržení vzájemných smluv. Nicméně, opět svou 
roli sehrála náhoda. Náhoda tomu chtěla, že z francouzského kabinetu 
odešel například Paul-Boncour, považovaný za velkého přítele Česko-
slovenska, a v jeho funkci ho nahradil Georges Bonnet, mistr taktizování 
a nevypočitatelných postupů.

Francouzský novinář Jean de Berne sdělil Benešovu kancléři Šámalovi, 
že francouzská oficiální politika hraje dvojí hru a upozorňoval na Bon-
netovu neupřímnost. Vyhrocenou atmosféru krátce před Mnichovem 
ještě poznamenala takzvaná Nečasova aféra.

Jaromír Nečas byl sociálně demokratický ministr, který v září 1938 
několikrát odcestoval do Francie, aby tam francouzské socialisty přiměl  
k tlaku na francouzskou vládu ve věci Československa. V Paříži se Nečas 
setkal s Herriotem[16] a obsah jejich hovoru hned následně sdělil vy-
slanci Osuskému, který v té době právě vyčítal Benešovi, že nedbal jeho 

[15] Lord Runciman poskytl 
britské vládě následující popis 
situace sudetských Němců v 
Československu:

„Čeští úředníci a policisté, kteří 
nemluvili německy vůbec nebo 
jen velmi špatně, byli ve velkém 
počtu jmenováni do čistě ně-
meckých okresů, čeští zeměděl-
ští kolonisté byli podporováni v 
tom, aby se usídlovali na po-
zemcích předávaných v rámci 
pozemkové reformy uprostřed 
německé populace, pro děti 
těchto českých vetřelců byly ve 
velkém budovány školy, obecně 
se věří, že české firmy dostávaly 
přednost při udělování státních 
zakázek a že stát poskytoval 
práci a pomoc Čechům mno-
hem ochotněji než Němcům. 
Myslím si, že tyto stížnosti 
jsou do značné míry oprávně-
né. Ani v době mé mise jsem 
u československé vlády nezjis-
til ochotu k nějaké adekvátní 
nápravě. Všechny tyto a další 
stížnosti byly posíleny důsledky 
hospodářské krize v sudetském 
průmyslu, který tvoří velmi dů-
ležitou součást života obyvatel. 
Zcela přirozeně byla z následné 
chudoby obviňována vláda. Z 
mnoha důvodů, včetně těch 
shora uvedených, převládal do 
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varování, která mu posílal už dávno z Paříže, a která se týkala francouz-
ské neochoty Československu pomoci. Hlavní problém ale tkvěl v údaj-
ném tajném Benešově plánu, který předpokládal postoupení 4 až 6 tisíců 
čtverečních kilometrů osídlených až 2 milióny Němců Hitlerovi. Pověsti  
o tomto Benešově návrhu se objevily v tisku a Nečas rukou psaný originál 
textu zničil, čímž vznikla spousta nejasností, které rovněž celou situaci 
ještě komplikovaly.

Beneš o eventualitě předání části území ještě hovoří s Victorem de La-
croixem, francouzským vyslancem v Praze. Beneš jej ale požádal o to, 
aby celou záležitost udržel v tajnosti. Francouzský historik Antoine Marès 
soudí, že Beneš tento svůj možný ústupek tajil, aby jeho zveřejnění nena-
rušilo dojem jeho neústupnosti do poslední chvíle vůči Hitlerovi.

Epilog
O osudu Československa se v podstatě rozhodlo 18. září v Londýně. 
Den nato obdržel prezident Beneš francouzsko-britskou nótu o pře-
dání okresů obývaných nejméně 50 procenty Němců Hitlerovi. Beneš 
na to reagoval pozváním sovětského velvyslance Alexandrovského, 
kterého se dotázal, zda Sověti dodrží své spojenecké závazky. Dostal 
kladnou odpověď. Francouzsko-britskou nótu v této podobě Beneš 
nejprve odmítl. Zároveň v téže době k němu přicházely výzvy odpůrců 
appeasementu z Francie a z Anglie, kteří jej žádali, aby kladl odpor. Mezi 
těmi, kdo takto vystupovali, byli například Georges Mandel, Pierre Cot 
a Winston Churchill.

Georges Bonnet poté, co se dozvěděl o Benešově neochotě přijmout 
francouzsko-britský návrh, telefonoval do Prahy Victoru de Lacroixovi, 
že tímto způsobem na sebe bere československá vláda odpovědnost za 
to, že Hitler sáhne k násilí. V podstatě si tím Paříž připravovala alibi a 
přenesení odpovědnosti za věci příští na Prahu. Nakonec se Beneš pod-
volil a toto ultimátum podepsal. Dne 21. září večer se obrátil na občany, 
vyzval je ke klidu a sdělil jim, že má připraven plán na řešení situace.

Ovšem 22. září v Godesbergu k Chamberlainovu údivu Hitler brit-
ské návrhy odmítl. No jistě, Hitler chtěl přece mnohem víc! Téhož dne 
přesunula francouzská vláda ke svým hranicím šest divizí. Byla to spíše 
propagační akce než skutečná mobilizace sil. Nicméně, vypadalo to tak, 
že Benešův odpor vůči britským a francouzským požadavkům přece 

doby před třemi či čtyřmi lety 
mezi sudetskými Němci pocit 
beznaděje. Novou naději jim 
však poskytl nástup nacistické-
ho Německa. Za daných okol-
ností považuji jejich žádost o 
pomoc u svých soukmenovců a 
jejich konečné přání připojit se 
k říši za přirozený vývoj.“

[16] Bývalý francouzský před-
seda vlády a spisovatel. Na-
psal mimo jiné monografii o 
Beethovenovi, Vie de Beetho-
ven, 1929.
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jenom zapůsobil a varoval západní demokracie před hrozbou, která vý-
razně přesahovala pouhou otázku Československa a německé národ-
nostní menšiny v této zemi.

V Paříži na zasedání vlády 27. září převážila neústupnost ve věci ap-
peasementu a Georges Bonnet, který měl v československé otázce jas-
no už dlouho, se ocitl v nesnázích.

Informace o konání konference v Mnichově se dostala do Prahy až 
28. září ráno.[17] Antoine Marès ve svém životopise Edvarda Beneše 
zmiňuje příhodu, kdy se paní Benešová, manželka československého 
prezidenta, údajně vrhla k nohám manželky francouzského velvyslance, 
která ji přišla navštívit.

Mnichovská dohoda byla dojednána 29. září 1938 a podepsána krát-
ce po půlnoci následujícího dne. Podepsali ji Neville Chamberlain za 
Velkou Británii, Édouard Daladier za Francii, Adolf Hitler za Německo 
a Benito Mussolini za Itálii. Zástupci Československa nebyli k jednání 
připuštěni. Dva českoslovenští vyslanci, Vojtěch Mastný a Hubert Ma-
sařík, čekali v mnichovském hotelu jako lokajové. Ve 22 hodin (29. září) 
jim na Chamberlainův pokyn Horace Wilson a Frank Ashton-Gwatkin 
předali plán území, které na základě této dohody mělo Československo 
postoupit nacistickému Německu. Přičemž jim bylo řečeno, že pokud 
rozhodnutí z Mnichova Československo nepřijme, bude v případném 
konfliktu s Hitlerem nuceno postarat se samo o sebe. Když se česko-
slovenští vyslanci konečně o půl druhé ráno setkali s Chamberlainem a 
Daladierem v konferenční místnosti hotelu, bylo jim v podstatě velmi 
jasně naznačeno, že od československé vlády se nečeká žádná reakce 
na Mnichovskou dohodu. Že ta je už prostě skutečností a Českosloven-
sko se musí podrobit.

[17] Ministr zahraničí Jan Ma-
saryk ale z Londýna Beneše 
informoval o jejím chystání už 
25. září. Mělo jít ale o konfe-
renci čtyř mocností, která měla 
jednat o francouzsko-britských 
návrzích. Nikoliv podepsat Hit-
lerovo ultimátum o Českoslo-
vensku.
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Masarykova Česká otázka  
a její současné popření 
(1. část)

26. 9. 2018

Ivo Šebestík se vrací k tématu České otázky a ptá se 
po jejím současném smyslu v dnešním neurotickém a 
globalizovaném světě.

Tématem následujícího textu je, podle mého mínění, zásadní 
otázka. A sice, zda je možné i v současné době a pro nejbližší 
budoucnost formulovat něco, čemu se v minulosti ještě vcelku 

nedávné říkalo národní program, respektive program směřování státu.
Současná doba je totiž charakterizována už velice dominantním faktorem 

v podstatě kompletní planetární provázanosti států, jejich ekonomik, finan-
cí, obchodu, vlastně v podstatě téměř všeho. A to paralelně s rostoucí vzá-
jemnou nevraživostí jednotlivých hospodářských kolosů, jejich nelítostným a 
všechna pravidla slušnosti opouštějícím soubojem o trhy, suroviny a o výhody. 
Podle mínění některých kritiků se svět dokonce už nachází uprostřed nepo-
kryté války, jejímiž hlavními bojišti jsou kybernetický prostor, peněžní toky a 
vzájemné napadání sankcemi.

Současný svět vyhlíží neuroticky, většina států je řízena nikým nevolenými 
majetkovými a mocenskými strukturami, které na oficiálních místech vítají 
slabé až trapně vyhlížející figury s jedinou povinností, tancovat, jak ony hrají. 
Hlavně ale tento svět působí jako krajně nehostinné místo pro malé státy, 
málo početné národy, hlavně však pro každého, kdo nemá dostatečně velký 
kapitál na to, aby se mohl podílet na ovládání určitého prostoru a také se 
mohl účinně bránit proti těm, kteří kapitál mají. Takové státy a národy nejsou 
členy klubu vyvolených. Očekává se od nich, že se stanou ne zcela plnopráv-
nými „jednotkami“ uvnitř většího celku, který má jejich „autonomní“ chování 
pod kontrolou, jaká jim nedovolí činit významnější úkrok stranou od základní 
linie.  A to ani takový, který by si přáli jejich občané.  Ba právě ne takový. A 
tohle všechno se má vejít do právního a ideového rámce demokracie.
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Jak je vidět smiřování základního rámce demokracie s praxí součas-
ného světa, ve kterém dominuje všechno ostatní jenom ne dobrá vůle, 
podtrhuje slabou pozici států a národů bez kapitálu, tedy bez přísluš-
nosti k vyvoleným. Na první pohled by se tedy zdálo, že Masarykem 
nastolená Česká otázka postrádá v nových poměrech smysl. Že prostě 
musí stačit chytit se opět někoho většího za sukně či za kalhoty a nechat 
se vést. Poslouchat, nezlobit a užívat si všech drobtů, které spadnou 
onomu většímu pod stůl. Většinou je ale pod tím stolem už pohotově 
sbírají krajané mající lepší informace a alespoň jakýsi „český“ kapitál 
získaný z darů úmyslně nemravně koncipované privatizace.

Nic se ale nejí tak horké, jak se to uvaří. Takže na samotný konec 
tohoto textu se alespoň s malou nadějí pro „českou věc“ k Masarykově 
České otázce, tentokrát pro jedenadvacáté století, vrátím.

Osmičkový rok a polistopadové objednávky
Letošní „osmičkový“ rok přináší celou řadu výročí od událostí, které 
procházely českými či československými dějinami a významnou mě-
rou je ovlivnily. Média mainstreamu se jim věnují individuálně a jejich 
význam podle polistopadové politické objednávky „elit“ buďto patřič-
ně nadhodnotí a vylomí z širšího evropského kontextu, nebo naopak, 
podle téže objednávky, patřičně sníží, aniž by samozřejmě opět opo-
mněla na jejich vyloupnutí ze souvislostí.

Jenom žádná kauzalita, žádné úplné obrazy a ani náznak pokusu  
o objektivní uchopení. Ať je tomu v médiích tak či onak, pro objek-
tivnějšího posuzovatele se při každém z těchto výročí otvírá základní 
problém, a to přesně ten, který se v roce 1895 snažil zodpovědět T. G. 
Masaryk ve své České otázce. A sice: Jaké je vlastně postavení českého 
národa ve vztahu k ostatním národům Evropy (světa), především ve vztahu 
k sousedům (hlavně asi k Němcům)? Přičemž s touto otázkou souvisí 
celá řada jednotlivostí, jejichž formulování prochází českou literaturou 
(krásnou i historickou) od časů Jungmannových, Kollárových, Palackého 
a Havlíčka-Borovského, přes Nerudu a Svatopluka Čecha, dále Masary-
ka a Beneše až po autory vskutku podivné knihy, jež sluje Podiven: Češi 
v dějinách nové doby (1948 až 1939), jež přivítala český národ svým 
prvním vydáním brzy po listopadu 1989, v roce 1991, aby jej poučila  
o tom, že špatné či směšné a ubohé bylo vše, co doposud národ chválil 
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[1] Kritice této knihy se ze-
vrubně věnovala přední česká 
historička, profesorka Věra Oli-
vová. Část jejího textu nalez-
nou čtenáři zde: http://www.
ceskenarodnilisty.cz/clanky/
prof-phdr-vera-olivova-drsc-
-manipulace-s-dejinami-prvni-
-republiky-III.html. Čísla stran, 
ze kterých autorka cituje nebo 
k jejichž textu má kritické výhra-
dy, se vztahují k prvnímu vydání 
knihy Podiven: Češi v dějinách 
nové doby (1848 až 1939)  
z roku 1991.

a k čemu se vztahoval. A samozřejmě i přesně naopak. Co haněl, to 
bylo jeho správnou cestou a osudem.

Asi tak stručně by bylo možno definovat úmysl trojice autorů „Po-
diven“ (Příhoda, Pithart, Otáhal). Leč budeme v následujícím textu ve 
vztahu k této práci mnohem konkrétnější, neboť se jedná o transpa-
rentní esenci „národního směřování“ ne nevýznamné části polistopa-
dových vůdců národa. Kam? No přesně tam, odkud se Češi a Moravané 
snažili po celá staletí uniknout a kam se do jisté míry nyní, díky těmto 
svým vůdcům znovu dostávají. [1]



Jiní vůdcové sice neusilovali tak přímočaře, ba možná tak nezamýšleli vůbec, 
aby se české země poznovu ocitly v závislosti na Německu či v obecnější 
míře v náručí velkých korporací, jejichž matky sídlí v některé zemi Západu. 
Leč tito ekonomové vymysleli a uvedli v život takovou cestu privatizace čes-
koslovenského kapitálu, že jeho velká část zmizela, jsouce prodána hlubo-
ko pod cenou, v kapsách dobrodruhů nebo nakrátko nepatrně pozvedla ži-
votní podmínky drobných akcionářů, kteří ovšem neměli dost informací ani 
kapitálu k tomu, aby se právě oni stali novou českou podnikatelskou elitou. 
A tak se majetku českého státu (a samozřejmě nejenom toho) zmocnili ti, 
kteří jedině za tímto účelem vedli finančně nákladnou studenou válku proti 
Sovětskému svazu – velké korporace. Ty prostřednictvím veškerého poten-
ciálu Spojených států a jejich spojenců dovedly studenou válku k vyčerpání 
Ruskadoslova za pět minut dvanáct. Vyhnuly se tak samy krizím, které se 
dostavily přibližně o dvě desetiletí později. Ale to je samostatný příběh,  
s naším tématem sice související, nikoliv však nezbytně.

Má vůbec smysl zabývat se otázkou malého 
národa existujícího v současných podmínkách?
Nejprve tedy k formulování české otázky, jak téma nastínil Masaryk, 
a to s ohledem na národní vývoj od počátku obrození na sklonku 18. 
století. Leží před námi již výše zmíněné dilema, zda v době tak změ-
něné oproti předcházejícím dvěma staletím, dokonce výrazně odlišné 
od počátku let osmdesátých 20. století, má vůbec význam zabývat se 
otázkou národa? Zejména národa početně nevelkého obývajícího malé 
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[3] Německý výraz „böhmisch“ 
ve smyslu zemském (země Če-
chy tedy Böhmen¨) používá tro-
jice autorů v celé své knize.

území. Ale hlavně národa (a státu), kterému chybí vlastní kapitál a který 
postrádá své přímluvce a tutory mezi světovou oligarchií a své zástupce 
ve světových bankách a dalších institucích, jež řídí západní svět a usilují 
o vládu nad světem celým.

Nebo bylo správné už dávno – jak to v celém textu své knihy zřetelně 
naznačují autoři píšící pod pseudonymem „Podiven“ – rezignovat na malé 
češství a přijmout účast na větším národním celku, rozumí se na celku ně-
meckém? De facto tedy přijmout raději osud Lužických Srbů a rozplynout 
se v okolním moři pruském, saském, rakouském a bavorském a ponechat 
si pouze národní folklór složený z pohádek, pověstí, říkadel a písní? Vždyť 
národní probuzení bylo – jak soudí „Podiven“ – směšné a trapné. Němci 
měli Goetha a Češi neobratné skládání Puchmajerovy školy. [2]

Dnes by Češi „ve smyslu böhmisch“ [3] byli zbaveni svého komplexu 
malosti a problémům, které se s malostí ve smyslu velikosti státu, počet-
nosti národa a hlavně mezinárodního vlivu, pojí v našem tak propojeném 
(globalizovaném) světě.

[2] K pramenům českého národního probuzení se „Podiven“ vyjadřuje takto: „Za-
tímco nacionalismus německý, italský, polský, maďarský ba i jihoslovanský se ujímá 
bohatšího dědictví a může tedy působit jinými prostředky, vyznačují se česky mluvící 
Češi specifickým handicapem, který sdílejí už jen se Slováky, Lužickými Srby a národy 
Pobaltí – kromě jazyka tu není už nic. Není tu dějin, v nichž by bylo možno nějak 
pokračovat. Není tu státu, jehož ústrojí by bylo možno obnovit nebo vymanit z cizí-
ho područí (někdejší český stát byl český ve smyslu böhmisch).“ Tento text je chybný 
nejenom v tom smyslu, že kopíruje úmyslně deformované pojetí českého národa, 
jaké vždy vyhovovalo německému nacionalismu, ale i po stránce věcné. Český stát 
byl královstvím nejprve s vlastní dynastií Přemyslovců, později s panovníky, kteří 
na trůn přicházeli – stejně jako tomu bylo všude v Evropě – sňatkovou nebo jinou 
dynastickou politikou tehdy i dnes „internacionální“ šlechty. České království bylo ve 
smyslu právním týkajícím se feudálního státu úplně stejně chápané jako království 
uherské nebo polské nebo i císařství římské či království Francie a Anglie. Snaha 
znevážit tradici českého státu, a to přesně optikou německou nebo katolickou (ze-
jména ve vztahu k husitství vnímanému coby hereze) je zde evidentní.  Navíc české 
království formálně existovalo i v době habsburské monarchie. Jednotliví panovníci 
přijímali českou korunu spolu s tím, jak jim holdovaly české a moravské stavy. Česká 
státnost tedy měla kam se vrátit!
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Ano, skutečně celými českými dějinami prochází toto dilema. Vymezit 
se proti německému (dříve východofranskému) vlivu a získat samostat-
nost a nezávislost, nebo se poddat a na obojí rezignovat? Odměnou za 
rezignaci by bylo (možná?!) zrovnoprávnění Čechů s Němci na velkém 
území většiny střední Evropy. Posílení Němců o přítok české (slovan-
ské) krve a vymizení Čechů coby národa zoufale se zmítajícího ve své 
slabosti a bezvýznamnosti, jež se v různých dobách stávala jeho osudem 
a znamenala jeho porážku.

Národní buditelé, jimž se „Podiven“ vysmívá a často jim přisuzuje 
přívlastky „dětinskosti“, se ale pokusili vzdorovat rozplynutí v němec-
kém moři. „Podiven“ na rozdíl od T. G. Masaryka v České otázce nevidí  
v jejich úsilí nic obdivuhodného. Spíše jen dětský vzdor. Zcela zapomí-
ná na to, že sami Němci prodělali svou formu „národního obrození“ 
jen krátce před Čechy a že ještě rakouský kancléř Metternich [4] mlu-
víval raději a lépe francouzsky než německy. Pocit kulturní a národní 
nedostatečnosti vůči Francouzům nebo Angličanům byl u Němců, kteří 
byli nota bene rozdrobeni do množství států a státečků, obdobný jako  
u našich předků vůči nim.

Cizí inspirační zdroje německé i české kultury a literatury
Ikona německé literatury, Johan Wolfgang Goethe, se narodil ve Frank-
furtu roku 1749 a jeden z prvních národních buditelů, Josef Dobrovský, 
přišel na svět o pouhé čtyři roky později. Ani Josef Jungmann, narozený 
roku 1773, nestojí časově daleko od Goetha. A ještě méně let jej dělí od 
Friedricha Schillera, který se narodil roku 1759.

Na německé národní probuzení (a později i na české) měla vliv další 
významná osobnost německé kultury, Johann Gottfried Herder, který 
se narodil roku 1744, takže i on je svými životními daty velmi blízko  
k první generaci českých národních buditelů. Zkrátka a dobře, evrop-
ská éra osvícenství připravila půdu nejenom sociálním pohybům uvnitř 
evropských států, ale také urychlila vlnu národního sebevědomí. To, že 
slovanské národy, do ní vstoupily o něco později než Němci, nemění 
nic na situaci, že procesy národního uvědomování byly v principu ana-
logické.

Autoři píšící pod pseudonymem „Podiven“ neopomenou na mnoha 
místech své knihy (se zjevným uspokojením) patřičně zdůraznit nad-

[4] Vyprávělo se za oněch časů 
ve Vídni, že se Metternich v 
Paříži zúčastnil zvláštní zábavy, 
kdy byl francouzským šlechti-
cům v blízkosti krále nediktován 
jakýsi text. Metternich byl jedi-
ným pisatelem mezi rodilými 
Francouzi,, který francouzský 
diktát zvládl bez chyby.
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řazenost německé kultury, jazyka a literatury nad českými obdobami. 
Činí tak ovšem i s despektem. Národem, který v Evropě skutečně  
s výrazným předstihem před mnoha jinými vytvořil rozsáhlé básnické, 
beletristické, dramatické a filozofické dílo psané v národním jazyce, 
byli Francouzi. Osobnosti jako Villon, Ronsard, Rabelais, Montaigne, 
Montesquieu, Diderot, Voltaire nebo Rousseau představovaly vydatný 
inspirační zdroj, ze kterého se napájela konkrétně německá kultura, 
básnictví a literatura. Pravda, Němci k tomuto francouzskému, ale i an-
glickému a italskému [5] prameni přišli o něco dříve než Češi a je také 
pravda, že čeští vzdělanci starší vyspělou kulturu francouzskou objevo-
vali často v německých překladech.

Německý kulturní a jazykový (literární) náskok před českým není 
možné opomenout. Bylo by však v zájmu objektivity vhodné připo-
menout, že Němci sami prošli úplně stejným procesem nacházení cizí 
inspirace za hranicemi jako po nich Češi a další slovanské národy. „Podi-
ven“ zaujímá negativní postoj k Rusku, takže neudivuje, že se ani slovem 
nezmiňuje o „slovanské kulturní zvláštnosti“, kterou představuje ruská 
kultura v období klasicismu a romantismu, tedy v době, která časově 
spadá do stejného období jako vznik a rozvoj českého národního ob-
rození. „Podiven“ by si patrně nevěděl rady s faktem, že francouzská 
kultura a jazyk „oplodnily“ ruskou literaturu přibližně ve stejnou dobu a 

[5] Zmíníme-li anglickou literaturu psanou v národním jazyce, pak jsou tu jednak 
dramatičtí spisovatelé alžbětínského období, jejichž jména jsou notoricky známá, 
ale vedle nich i filozofové jako Thomas Hobbes (1588 až 1679), který své nejvý-
znamnější dílo, Leviathana, napsal anglicky, stejně jako o něco mladší John Locke 
(1632 až 1704) Esej o lidském chápání (An Essay Concerning Human Understan-
ding). Stejně tak v renesanční italské literatuře spisovatelé nejprve střídají latinu a 
italštinou se zřejmým úmyslem vznešenější cicerónské latině věnovat díla odborné, 
zatímco „lehčí“ prózu nebo i básnické díla psát v italštině. Jsou to autoři jako Petrar-
ca, Boccaccio, Dante, ale i Bandello, Tasso, Metastasio, Ariosto a mnozí jiní. Ostatně 
i španělská literatura „zlatého věku“ časově výrazně předchází literaturu německou. 
Patří sem, vedle Cervantese, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Rodnému jazyku 
dával přednost i Komenského vrstevník, filozof Balthazar Gracián (1601 až 1658), 
autor děl, jakými byli El héroe, El Criticón, Oráculo Manual y Arte de Prudecia a 
jiných.
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stejným způsobem jako německou, takže v národním jazyce, v ruštině, 
vznikají dodnes živá a čtená díla například ruského historika Karamzina 
nebo básně Děržavinovy. Obrovité básnické, dramatické i prozaické 
dílo Puškinovo (nar. 1799) nebo Lermontovovo (1814) pak není možno 
zasunout za díla velikánů německého klasického a romantického písem-
nictví (Goethe, Schiller, Heine, Jean Paul, Klopstock, Hoffmann a jiní).

Můžeme jistě namítnout, že německé kultura byla činná již mnohem dří-
ve, než kdy nastoupilo hnutí Sturm und Drang, jehož představiteli Herder, 
Goethe i Schiller byli. Ano, jistě. Je zde například Gottfried Wilhelm Leibniz, 
který žil v letech 1646 až 1714. Nicméně, on sám své nejslavnější dílo zvané 
Theodicea napsal francouzsky [6]. Jeho o půl století starší skoro současník, 
Moravan Jan Amos Komenský, psal jiným jazykem evropských vzdělanců, 
latinsky, ale některé své spisy napsal i česky. V době, kdy čeština svou slovní 
zásobou i gramaticky dokázala uspokojit i jazykově náročného spisovatele 
období baroka. Jako zajímavost in margine našeho textu může posloužit i 
to, že například německý skladatel Georg Friedrich Haendel, který velkou 
část svého života prožil v Anglii, psal dopisy své rodině a svým přátelům i do 
Německa francouzsky.

Teprve později začal český jazyk stagnovat, především ve slovní zásobě, 
která nevstřebávala nové pojmy. Bylo zapotřebí Jungmanna, aby i za cenu 
četných výpůjček z jiných jazyků tento handicap českého jazyka napravil. Po-
dobným způsobem ovšem postupovala většina evropských jazyků. Němčina 
ovšem disponuje schopností cizí výpůjčky dovedně maskovat. V moderních 
časech jen málokdo dokáže například pod německým slovem Geschichte 
objevit staré dobré latinské slovo „gesta“ ve smyslu činy, jež byly vykonány. 
[7] Vysmívat se Jungmannovým výpůjčkám z jiných jazyků do češtiny, jak to 
činí „Podiven“, je proto absurdní.

Závěrem k tomuto tématu je možno připojit ještě takovouto poznámku. 
A sice, že údajná zaostalost češtiny jako literárního jazyka se jeví méně pro-
blematickou, když uvážíme, že její předchůdkyně, staroslověnština, v jed-
nom ohledu, předběhla němčinu o více než šest století. A to, pokud se jedná   
o překlad částí Bible, konkrétně evangelií, který v 9. století pořídil už Kon-
stantin a jehož větší část se ztratila. Zachován nám zůstal Proglas a některé 
zlomky. Bibli v německém jazyce přeložil až Martin Luther a její části vydal 
v letech 1522 (Nový zákon) a 1534 (Starý zákon). Dá se říci, že právě ten-
to jeho počin připravil půdu pro mnohem pozdější velmi pozvolný rozmach 

[6] Immanuel Kant, který se na-
rodil roku 1724, už píše svá filo-
zofická pojednání německy. Zde 
se projevuje onen osvícenský 
německý kulturní náskok vůči 
českému obnášející přibližně 
půl století. Důležitý fakt, ale ni-
koliv takový, jaký by opravňoval 
české národní probuzení jakko-
liv zesměšňovat.

[7] Viz například Res gestae 
divi Augusti, aneb Činy bož-
ského Augusta. Slovo „gesta“ 
se objevuje i ve staré francouz-
štině, odkud dost možná přišlo 
do němčiny. A to konkrétně v 
pojmu chansons de geste, kte-
rý označuje písně o hrdinných 
činech.
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němčiny, kdy cestu k rozvinuté německé literatuře v národním jazyce, dů-
sledně vedené francouzskými, italskými, anglickými a španělskými vzory otví-
rá Gotthold Ephraim Lessing (1729 až 1781).

Národní obrození Čechů jako omyl?
Problém česko-německých vztahů (v rámci rakouské monarchie i mimo ni) 
měl především podobu kvantitativních rozdílů. Německý jazyk a kultura ob-
klopovaly obnovující se kulturu a jazyk český ze tří stran a v početní převa-
ze. Je nesporné, že na německé straně byl evidentní náskok politický, který 
existoval už v období feudalismu a vyplýval z těsného kontaktu germánských 
kmenů s vyspělou západořímskou říši.

Němci čerpali své zkušenosti z kulturně vyspělejších oblastí římského světa, 
z Itálie i Galie. Slovanské národy tuto bezprostřední zkušenost se Středomo-
řím neměly. Čeští králové si skutečně pozvali německé osadníky a řemeslníky 
do nově zakládaných měst, aby sem s sebou přinesli znalosti, které Němci 
sami získali jinde. A samozřejmě podstatně dřív. Především díky těmto pří-
chozím se části Čech a Moravy stávaly postupně smíšenými a dvojjazyčnými. 
„Podiven“ poněkud licoměrně upřednostňuje Bolzanovu koncepci dvojja-
zyčného nekonfliktního ba přátelského soužití Čechů a Němců v českých 
zemích, aniž by vzal pochopitelně v úvahu, že konfliktnost tohoto soužití 
nastávala periodicky už v minulých staletích (viz Dalimilova kronika či spory  
o Karlovu univerzitu za krále Václava IV.), ale naplno se začaly rozvíjet právě 
v důsledku preferencí německy mluvících osob v blízkosti císařského dvora 
a na jeho úřadech a expoziturách. Trojici „podivených“ musí být zřejmé, že 
Bolzanem jistě dobře míněná vize by dříve či později nutně vyústila v pohlcení 
českého národa jazyka národem a jazykem německým. Zkrátka na základě 
kvantitativních rozdílů a také rozdílů ve faktickém postavení obou národů.

Ačkoliv se „Podiven“ diví národnímu probuzení Čechů a chápe je plně  
v souladu s německou optikou jako omyl, musí mu být zřejmé, že jiné cesty 
Češi za oněch časů neměli. Bylo to hamletovské dilema být či nebýt.

„Podiven“ tedy německé civilizační přednosti a německý kulturní náskok 
nevykládá jako odvozený odjinud, ale jako původní, čímž jen dále zdůrazňuje 
rozdíl mezi německou vyspělostí a českou nedostatečností. Jak by obojí bylo 
organickou součástí národních charakteristik. Na straně jedné civilizačně vy-
spělý Němec (či Rakušan), na straně druhé zbytečně se vzpírající nekulturní 
Čech, jehož národní probouzení vzbuzuje útrpnost.
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Masarykova Česká otázka a 
její současné popření 
(2. část)
27. 9. 2018

Ivo Šebestík pokračuje ve svém zamyšlení nad Českou 
otázkou TGM v dnešním i historickém kontextu.

Po listopadu 1989 nebyla „česká otázka“ ve 
vztahu k budoucnosti národa nastolena

Je příznačné – a při četbě knihy označené jako Podiven – snáze po-
chopíme příčiny, že po listopadu 1989 neučinil nikdo seriózní pokus 
navázat na Masarykovu českou otázku a nepokusil se o nové defi-

nování českého národa a státu ve změněných podmínkách světa, který 
vysoko nad národy staví jejich kapitál a vliv ve světovém mocenském, 
hospodářském a finančním prostoru.

Manévrovací prostor malých národů bez kapitálu a reprezentací tam, 
kde se opravdu rozhoduje, se nesmírně zúžil. Lidé, kteří se ujali řízení 
Československa a později České republiky (na Slovensku pochopitelně 
obdobně), se spokojili s akcentem na velký materiální rozdíl mezi stá-
tem za reálného socialismu (říkají za totality) a státem, který provedl 
konverzi od sovětské nadvlády k nadvládě nadnárodních korporací.

Materiální rozdíly a rozdíly v možnostech osobního uplatnění (pod-
nikání, kariéra, cestování, možnosti získávat majetek, svobodně se ba-
vit a stejně svobodně říkat si každý, co chce) jsou nepopiratelné. Vpád 
kybernetiky do každodenního života lidí, změny v charakteru vzdělání 
(od širšího kulturně historického přehledu k souboru dovedností uplat-
nitelných na trhu práce), přesun od tradiční kultury ke komerční zábavě 
a jiné tuto změnu doplňují a ovlivňují, byť bezprostředně s politickou a 
hospodářskou konverzí (říká se jí sametová revoluce) nesouvisejí.

Je otázka, zda si vůdcové nové české reality (hazardéři s privatiza-
cí nebo vědomí „navraceči země“ pod správu Německa) uvědomovali 
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plně, že čas české nezávislosti může za jistých okolností definitivně vy-
pršet teprve v naší době, a tudíž se definováním „české otázky“ už ne-
zabývali coby věcí nadbytečnou ba zbytečnou? Nebo jim bylo naprosto 
jasné – a sami si to přáli – aby se český národ pokorně vrátil tam, od-
kud celé své dějiny prchal. Tedy do německého prostoru. Samozřejmě  
v novém moderním provedení, jaké se už obejde bez historických ar-
chaismů, jako jsou násilí, ponižování a odnárodňování. Vždyť dnes jde 
už jenom a jedině o peníze! Celá naše existence se stala otázkou peněz. 
Právo, pravda, spravedlnost, čest, hrdost, to vše je „národním“ hara-
burdím minulosti. Pravdu má ten, kdo má peníze. Doba si žádá výkony, 
inovace, kompetence, efektivitu, flexibilitu, „skills“, certifikáty, peníze, 
zisk, ostré lokty, ale připitomělý úsměv na rtech. To vše se přece může 
realizovat i mimo úzce národní rámec, a třeba i bez něj, když přijde na 
věc. Hlavně vzhůru do budoucnosti plné nových lákadel, příležitostí a 
technologií!

Mladá generace je, zdá se, s tímto vývojem srozuměna. Je to vlastně 
první generace v dějinách lidstva, která se ve světě vyzná mnohem lépe 
než generace starší, a tudíž se obejde bez jejích druhohorních rad a vzo-
rů. Ostatně, o starší fáze české státnosti a dějiny se – v duchu součas-
ného školství – ani nestará. Co tedy vlastně vytýkat „otcům zakladate-
lům“ nové ryze již formální české státnosti, když vlastně jen postupovali  
v rámci siločar nové doby, která malým národům a malým státům bez 
kapitálu a rozhodujících osobností na rozhodujících místech nepřeje? 
Co mají Češi vlastně chránit? Copak k vyjádření národní hrdosti nestačí 
heslo: „Kdo neskáče, není Čech?“ Češi mohou snad skákat i bez úplné 
státní suverenity své malé země, ze které korporace každým rokem 
vyvážejí přibližně trojnásobek toho, co do ní vkládá EU na dotacích. 
Ostatně, Češi dost často skákali podle cizí píšťalky, tak jakápak změna?

Korekce v přístupu k národní historii
Je to jednoduché: Jde o souhlas s takovýmto vývojem a vědomou 
snahu deformovat národní dějiny takovým způsobem, který poká-
cí všechny opěrné pilíře, o které se česká státnost opírala a díky 
kterým bylo možno v Češích pěstovat národní hrdost. Zesměšnit 
je, relativizovat a naopak postavit do popředí a oslavit ty dějin-
né okamžiky, ve kterých byly české a moravské dějiny strhávány 
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do německého (říšského) a katolického univerza. Cíl je zřejmý a 
metoda velice snadná. Stačilo vzít německou optiku posuzování 
českých dějin.

Karel IV., ač římský císař, není německou historiografií oblíben, 
neboť činil z Čech a Moravy jádro říše a navíc usiloval – na úkor 
německých zemí – o územní rozšíření Království českého. Raději 
o něm tedy více mlčme. [1] Jan Hus je římskou církví stále vnímán 
jako kacíř. Husitské hnutí [2], které s sebou přineslo spoustu ná-
silností a jistě mělo i ten efekt, že české země byly jako kacířské 
vyloučeny z rámce říšského a církevního univerza a vyhnula se jim 
i renesance, redukujme jen na ona násilná negativa.  Jako obdivu-
hodné vzepětí českého národa, pokus o nápravu poměrů a nebý-
valý pokrok ve vojenství je již neberme. Nečerpejme z husitství 
národní sílu, neboť bylo násilné. Ponechme však Francouzům, aby 
čerpali národní hrdost z jakobínské revoluce, jež byla rovněž násil-
ná. Ponechme Britům, aby rostli spolu s výdobytky svých koloniál-

[1] „Na svou dobu nemoderní 
a starosvětský císař“, píše „Po-
diven“ na straně 52 svého dru-
hého vydání z roku 2003

[2] „Podiven“ píše o husitech v zásadě toto (strana 53 tamtéž): „Pozdější nimbus 
Božích bojovníků, který je dílem až 19. Století, zastřel duchovní mělkost husitství. 
Husovská teologie je nevypracovaná, radikálně utopická a rozporná. Je riskantní 
svou krátkozrakostí. Lehkomyslně vkládá osud církve do rukou světských, vydávajíc 
jej davové a náčelnické libovůli. Ohrožuje tím pracně dosaženou autonomii moci 
duchovní a světské, tedy jeden z principů, který Evropu učinil Evropou.“ Tady tato 
formulce prozrazuje na trojici autorů „Podiven“ v podstatě úplně všechno.  Na-
prosto ignorují úplný morální rozklad římské církve, jakému se v Itálii vysmíval ve 
svém Dekameronu už Boccaccio. Podle jejich mínění tedy Jan Hus položil v Kostnici 
svůj život úplně zbytečně. A po něm, stejně hloupě, i Jeroným Pražský. A také Gi-
ordano Bruno v Římě o dvě století později. Církev měla zůstat takovou, jakou se v 
posledním století před Husem stala. Měla nadále okrádat věřící skrze odpustky a 
žít v dokonalém rozporu s Evangelii a Kristovým učením. Měla si pěstovat schisma 
a být prolhaná a licoměrná. Patrně v tomto – asi podle trojice autorů – spočívaly 
ony „principy, které Evropu učinily Evropou“. Asi stejně jako současné naše „západ-
ní hodnoty“ spočívají v růstu nerovnosti ve světě, ve lžích, ve vytváření konfliktů,  
v umělém navyšování zisků vojensko-průmyslového komplexu skrze rozpočtové vý-
daje na „obranu“, v provokacích Ruska za účelem vytváření hrozeb a v rozvracení 
cizích států?
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ních výbojů, jež byly – nebo snad ne? – plné násilí a zotročování. A 
tak podobně. Co je dovoleno Jovovi… [3]

A můžeme pokračovat dále. V očích Habsburků byla česká válka a 
celé stavovské povstání započaté v roce 1618 jen „ohavnou rebelií“. 
Proč nepřijmout i tuto optiku, namísto pozdějších výkladů majících pů-
vod už u Palackého? Tedy, že české a moravské stavy v 16. a 17. sto-
letí prostřednictvím šlechtického povstání de facto připravovaly půdu 
k revolucím, jaké v téže době propukaly v Nizozemí a v Anglii. Byť  
v Čechách a na Moravě byla (ve srovnání s Nizozemím) města malá a 
městský stav nepočetný.

Budiž, buďme kritičtí k vlastní historii a doplňujme mezery ve výkla-
dech. Například v tom smyslu, že české země byly národnostně smíše-
né a že čeští a moravští stavové mnohdy mluvili více německy než čes-
ky (psali ale většinou latinsky). Takže ztotožňovat šlechtickou revoltu 
proti Habsburkům s národním vzepětím Čechů a Moravanů jednoho, 
tedy českého jazyka, je nesprávné. Nicméně, šlechta v té době byla 
lokálně patriotická a smýšlela zemsky. A těmi zeměmi byly Čechy a 
Morava, od 5. a 6. století slovanská území. A Němci za oněch časů byli 
Bavory, Durynky, Sasy. Nic takového jako jednotný německý národ ne-
existovalo. Ostatně šlechta v Bavorsku nebo v Sasku se cítila být Bavory 
a Sasy, tak jako se šlechta v Čechách a na Moravě ztotožňovala s těmito 

[3] V kapitole věnované pochopitelně s účelovou nevraživostí Rusku hodnotí „Po-
diven“ rozpínavost britskou a ruskou těmito slovy: „Jeho (ruskou – poznámka iš) 
rozpínavost lze srovnat pouze s expanzí Britské říše, ta však zatím dokáže vnu-
tit svým državám svou životní formu…, zatímco Rusko nedovede svých územních 
zisků využít k tomu, aby je integrovalo.“ (Str. 61.) Co má „Podiven“ na mysli pod 
pojmem „integrace“, je záhadné. O způsobech integrace uvnitř Britské říše byly 
napsány stohy velice kritických knih. Dala by se spíše označit jako tvrdá exploatace 
zdrojů i lidí. Také v obchodě s otroky pracujícími na kubánských plantážích cukrové 
třtiny měli Britové svůj podíl.  „Podiven“ ale nemá v úmyslu být objektivní. Pracuje 
s politickým záměrem: znevážit české národní úsilí, později prezidenta Beneše a 
samozřejmě vzdalovat Čechy a Moravu co nejvíce vůči Rusku. Podle matematické-
ho vzoru, jenž by mohl znít: „Čím dále od Ruska, tím blíže k Německu.“ A stejně 
tak: „Čím dále od Husa, tím blíž k Vatikánu.“ Prostě, vítejte ve starých souřadnicích 
českých dějin.
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zeměmi. Příliv šlechty cizího původu, která namnoze střídala domácí 
rody prchající ze země v časech násilné rekatolizace, započal až po Bílé 
hoře a následných Obnovených zřízeních zemských [4], které pro obě 
země vydal habsburský císař.

Ale bořit národní pilíře je třeba ještě hlouběji do historie. Takto se 
nám nelíbí, že velkomoravský kníže Rostislav pozval hlasatele víry z Vý-
chodu, tedy z Byzance.  Ovšem je zde ještě otázka Ruska. Existuje vzác-
ná shoda mezi vázáním českých zemí na Německo a odkláněním Čechů 
od Ruska. V této otázce má „Podiven“ opět jasno. Rusofilství některých 
Čechů, jak se objevilo v 19. století, bylo umělé, nepřirozené a vzniklo 
jako účelová reakce na hrozby germanizace. Nikdy nemělo žádnou his-
torickou oporu, neboť Češi prý s Rusy nikdy nepřicházeli do styku.

Z Karla Kramáře, známého rusofila, činí „Podiven“ postavu dnes již (na-
štěstí) zapomenutou. [5] O rusofilství skladatele Leoše Janáčka [6] a mno-
ha dalších osobností české a moravské kultury „Podiven“ zřejmě neví. 
Ruská inspirace se nachází v díle Čelakovského (Ohlasy písní ruských) 
i Havlíčka-Borovského (Kníže Vladimír). Národní buditelé se učí rusky. 
Rusky mluví také oba první prezidenti Československa, Masaryk a Beneš. 
Jsou vůči Rusku kritičtí, ale dobře si uvědomují jeho význam. [7]

Autor rukopisných falz, Václav Hanka, překládá historická díla Rusů a další 
buditelé díla literární. Tak se do českých zemí dostávají i Puškin a Lermon-
tov. Silné vnímání ruské kultury pokračuje po celé devatenácté století. Je 
to ostatně Vilém Mrštík, kdo překládá Tolstého Vojnu a mír. Čeští umělci 
putují do Petrohradu, aby se zde podíleli na tvorbě ruského hudebního 
programu. Je to například skladatel a brilantní klavírista Jan Ladislav Dusík, 
o čtyři roky mladší současník Mozartův, nebo Eduard Nápravník, současník 
skladatelů Mocné hrstky i Petra Iljiče Čajkovského a bratří Rubinsteinů.

[4] Název pro zemské ústavy  
z roku 1627 pro Čechy a o rok 
později pro Moravu.

[5] „… dnes už zapomenutého 
a i tehdy téměř osamoceného 
Karla Kramáře.“

[6] Několik Janáčkových skladeb 
nese punc ruské inspirace. Jsou 
to například Káťa Kabanová,  
Z mrtvého domu, Taras Bulba. 
Janáček dokonce svým dvěma 
dětem, Vladimírovi a Olze, dal 
ruská jména.

[7] Masarykova rozsáhlá práce nazvaná Rusko a Evropa, na které začal pracovat 
někdy kolem roku 1913, patří dodnes k pracím, které stojí za studium. Masaryk zde 
prochází politickými a literárními dějinami Ruska velice poctivě, kriticky a důsledně. 
Vodítkem pro poznání ruské mentality je mu především dílo Dostojevského. Obec-
ně o slovanských dějinách a reáliích pak píše také Edvard Beneš v několika svých 
studiích. Tito dva českoslovenští prezidenti, na rozdíl od Václava Havla, opírali svoje 
konkrétní politické postupy o důkladnou teoretickou znalost dějin i aktuální situace 
v Evropě.
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„Podiven“ si z česko-ruských vztahů vybírá jen pověstnou cestu Če-
chů do Moskvy a Petrohradu, jež se uskutečnila v roce 1867, a kte-
rou označuje za bezvýznamnou. Zcela samozřejmě ignoruje kulturní, 
církevní a vzdělanostní vazby mezi Velkou Moravou a Kyjevskou Rusí, 
která z Moravy přijímala písmo, vzdělanost a četné další hodnoty po-
cházející z cyrilometodějské mise.

Budeme se mít dobře, a to jako národní program stačí
Listopad 1989 proběhl zcela bez pokusu o ustavení nějakého národního 
a státního programu Čechů a Slováků. Vlastně ani v nejmenším ohledu 
nebylo pokusů o to vůbec definovat prostor, do kterého oba národy 
vstupovaly. Měl zůstávat idylickým přesně v duchu nepřesných představ 
o blahobytu, jaké si lidé pěstovali v časech devizových příslibů, které 
některým z nich jednou za život umožnily dovolenou ve Francii nebo 
Itálii, během které pochopitelně nemohl nikdo proniknout do hloubky 
kapitalistických systémů, zejména v časech, kdy ony samy doznávaly 
výrazné změny díky stále většímu vlivu nadnárodních korporací a s tím 
souvisejícího oslabování sociálních hledisek.  Strukturální problémy Zá-
padu se úzkostlivě tajily. Lidem měl stačit krásný pocit z toho, že skon-
čila nadvláda bolševiků (říkalo se komančů) a začíná život v blahobytu, 
s plnými obchody na každém rohu. Pojem svobody, který byl takto na-
stolen (spolu s demokracií) se omezoval výhradně na nové možnosti 
podnikání a příslib bohatnutí.

Takzvané „demokratické“ politické strany (což byla asi jejich jediná 
přednost, se kterou mohly vyrazit před voliče) a mediální mainstre-
am neopomínaly ani na okamžik stavět skvělou kapitalistickou (říkalo 
se tržní) přítomnost na strašáků návratu zpět ke „komunismu“, který 
samozřejmě nebyl nastolen nikdy nikde, ani v Sovětském svazu. Tyto 
kampaně vrcholily zejména před volbami, kdy „demokraté“ obtíženi 
korupčními skandály ukazovali prstem na komunisty, kteří se již mezi-
tím dokonale sžili s novým režimem oceňujíce všechny východy svo-
bodného podnikání i výhodné postavení stranou aktivní české politiky, 
tedy stranou všech malérů, ostud a nevysvětlitelných skutků.

Autoři kupónové privatizace, ještě s posledním zbytkem socialistic-
kého rovnostářství, předhodili lidem vidinu společného bohatnutí pro-
střednictvím podvodu s kupónovou privatizací. [8] Zatímco se obča-

[8] Klausovu a Ježkovu kupóno-
vou privatizaci, ten vskutku fa-
tální (ale dost možná úmyslný) 
omyl české privatizace, kritizo-
val už v době jejího aplikování 
na český a slovenský národ vý-
znamný americký ekonom. Jo-
seph Stiglitz. A nebyl sám.
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né zbavovali svých nepoužitelných kupónů ve prospěch nejrůznějších 
chytráků typu Viktora Koženého, tiše probíhala kolonizace českého 
státu zahraničním kapitálem, jenž to vzal odborně do ruky poté, co do-
mácí DIKové v oboru podnikání – zcela podle očekávání a podle plánu 
– selhali na celé čáře.

Mluvilo se ale pochopitelně o investicích, které Západ hodlá u nás 
– nezištně, s vrozeným západním altruismem, jenž se nejvíce rozvinul  
v čase Mnichova 1938! – umístit do českých firem a podniků. Ty se ale 
stávaly firmami a podniky cizími nebo krachovaly spolu s tím, jak česká 
ekonomika vyklízela své trhy ve prospěch firem západních. Téměř přes 
noc rostla gigantická obchodní centra, na jejich štítech už byly ovšem 
názvy cizích firem. Tak jak si to korporace plánovaly, když tak urputně 
bojovaly s ruským brontosaurem rozloženým svým obřím tělem po tak 
velkém kusu planety. (Ještě i dnes pokrývá skoro 18 milionů kilometrů 
čtverečních, jež by se korporacím náramně hodily k hojení cyklických 
krizí kapitalismu a koloniálnímu vysávání.)

Inu studená válka coby souboj Dobra se Zlem, demokracie s totali-
tou, svobody s otroctvím. Někde v rámci těchto pojmů se odehrávala 
veškerá diskuze o „české otázce“ v nových ekonomicko-politických 
souřadnicích a podmínkách světa, jenž vstoupil do nové a mnohem dy-
namičtější fáze tvrdého boje o všechno. A na ten boj hleděly z české 
kotliny oči národa, kterému ti, jež si svědomitě volil do státních funkcí a 
do Parlamentu, nikdy neřekli celou pravdu. Vlastně ani půl pravdy.  Ov-
šem, vyslat vojáky do amerických válek s nulovým efektem pro český 
stát a s destruktivním výsledkem pro světovou bezpečnost neopomněli 
tito řádně zvolení lidé nikdy.

Česká otázka jen jako integrace do západních 
struktur a nic víc
Ve světle těchto změn, označovaných za vítané z naší strany a altruistic-
ké ze strany Západu, nebylo chuti ani potřeby definovat základní otázky 
českého státu. Jeho smyslem byla prostě integrace na Západ. Splynutí 
se západními strukturami. Česká vůle budiž napříště součástí vůle zá-
padní, především americké a německé. (Češi, vítejte domů!) Zařadit 
se a pozorně naslouchat stalo se tedy programem národním a státním, 
který takto srozumitelně nikdo samozřejmě nedefinoval. Mainstreamo-
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vá média si dala velmi záležet na tom, aby se otázky národní a státní 
nestaly nikdy předmětem širší diskuze. Zřejmě i proto se většina deníků 
a dalších médií stávala rychle majetkem západních mediálních koncer-
nů, nejčastěji – jak také jinak – německých. Až bylo ideově dokonáno, 
mohla se tiše vrátit zpět do domácích rukou, přesněji do slovenských.

Jenže může národ dlouhodobě existovat jen z toho, že jeho členové 
mohou svobodně podnikat v prostoru, který jim zbývá, zatímco většina 
kapitálu celého státu je pod kontrolou nadnárodních (často německých) 
korporací? Jaký může být asi pocit národa, který ví, že jeho hospodář-
ská a politická realita jsou součástí „širšího plánu“, který s obojím na-
kládá volně, sobě ku prospěchu a na specificky národní zájmy nehledí? 
A do kterého není možno zvolit své zástupce, neboť stojí zcela mimo 
jakékoliv demokratické struktury. Je plánem mocenským a politickým. 
Jak dlouho může existovat národ, který ví, že jeho političtí představitelé 
mohou spravovat stát jen v rámci velice omezených pravomocí, tedy 
tak, aby vycházeli vstříc nadnárodním korporacím a politice států mno-
hem věších a silnějších, které jednoznačně v celém prostoru dominují?

Není správné nazývat tento stav jako „konec samostatnosti české“? 
Dost možná tomu tak je, ale teď je důležité, komu tento stav vadí a 
komu naopak vyhovuje. Zdá se převelice, že jisté části takzvaných čes-
kých „elit“ tento vývoj nejenom vyhovuje, ale velice usilovně na něm 
pracovaly.

Proč? Protože se samy cítí být internacionální a mají pocit, že jsou  
v „lepších“ kruzích již samy etablovány. Je to tak trochu podobné, jako 
když Němci, Rusové a Poláci v 18. století mluvili raději francouzsky než 
svými národními jazyky. Mohli se takto odlišit od „lidu sprostého“ „Elity 
také soudí, že ti ostatní jsou „sprostí“ a že je velká škoda, že se jim 
dostalo volebního práva. Podle jejich mínění by lid měl být blahem bez 
sebe, že může podnikat a má-li ostré lokty a štěstí, že také může – ro-
zumí se, že na úkor svých spoluobčanů, pokud je chytře vezme na hůl 
(třeba prostřednictvím úvěrového podnikání splývajícího s lichvou) – 
zbohatnout. Tak co se lid má co ptát na nějaký národní a státní raison 
d´être? Na to, kam kráčí národ a s ním i celý český stát?

Doba tomuto posuzování výtečně přeje. Dějiny se ve školách učí 
špatně nebo vůbec, starší literatura se nečte, rodina se rozpadá na osa-
mocené jednotky „u počítače“, vystavené jedovatému záření kyber-
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netického světa, médií, politiky, reklamy, všeobecně pěstované módní 
blbosti, kulturní povědomí vysychá jako miska vody na Sahaře. Všude 
vládne kulturní kýč, reklama, veřejný prostor je zahuštěn informacemi 
bez ladu a skladu. Nikde žádný maják, žádná charismatická osoba se ne-
domáhá sluchu. Politické prostředí připomíná panoptikum hrůzy nebo 
Ostrov doktora Moreaua. Vycházejí sice kritické knihy, dokonce velmi 
zdařilé, ale v malých nákladech a čtou je stejně jenom ti, kteří mají už 
beztak podobné smýšlení.  Mainstream úzkostlivě dbá na to, aby mu 
kritické texty nezamořily jeho jasný deformovaný černobílý pohled.

Kam v této chvíli umístit Masarykovu Českou otázku, která vznikla 
jako přehled národního a státního usilování od počátku národního ob-
rození, tedy od generace Dobrovského, přes Jungmanna, Kollára, Šafa-
říka, Havlíčka-Borovského, až k němu samotnému? Masaryk připomněl 
dvě koncepce, které garantovaly existenci autonomního českého státu 
a svobodného plnoprávného českého národa v zachování Rakouska. 
Palacký a Havlíček zde smýšleli podobně, nikoliv však shodně. Palac-
kého nezajímal sociální aspekt národní samostatnosti uvnitř monarchie. 
Havlíček jej vnímal mnohem ostřeji. Ostatně, hlavně za to putoval do 
Brixenu. Národní horování začalo rakouským úřadům skutečně vadit 
teprve ve chvíli, kdy se spojilo s českým podnikáním a se sociálními 
tématy. Ostatně, popravdě řečeno čeští podnikatelé měli úplně stejně 
nedostatečný smysl pro sociální témata jako jejich rakouští (němečtí) a 
židovští kolegové.

Podle autorů trojice „Podiven“ leží všechny chyby národního soužití 
Čechů s Němci na straně české. Byli to prostě pouze Češi, kteří se 
pořád vymezovali nepřátelsky vůči Němcům, hledali sváry a přitom byli 
strašně nedospělí ve smyslu národním. Němci tak vlastně působí jako 
trpěliví rodičové, kterým ale jednou musela trpělivost dojít. Skutečnost 
byla samozřejmě mnohem složitější. Nikoliv obrácená, ale prostě měla 
mnoho podob. Vývoj obou národů v Rakousku, také díky událostem 
vnějším, nakonec směřoval k rozbití Rakouska-Uherska a ke vzniku 
skupiny malých států.

Tuto „českou odpovědnost“ za vznik problémů pak dovádí „Podi-
ven“ k vrcholu, když v posledních kapitolách popisuje česko-němec-
ké národní konflikty v období první republiky československé. Vůbec 
nepřekvapuje, že největší díl odpovědnosti za rozpad soužití Čechů  

I. ESEJE



Ivo Šebestík: Eseje a komentáře 49 argument!

s Němci přisuzuje I. republice, jmenovitě Edvardu Benešovi [9]. Pouhá ko-
rekce zjednodušeného a protiněmeckého pohledu na události před Mnicho-
vem 1938, by samozřejmě vystačila s přiznáním určitého dílu odpovědnosti 
na české straně. „Podiven“ jde ale dále. Nemůže popřít vliv nacistického Ně-
mecka na eskalaci konfliktu, ale jeho jádro sporu vidí v českém hegemonistu, 
který narušoval i česko-slovenské soužití a vedl nakonec Slováky k vyhlášení 
samostatnosti ve stejnou chvíli, kdy do českých zemí vtrhli Němci. Ani náznak 
pokusu chápat a vysvětlit další motivy konfliktu, a hlavně jeho dlouhou histo-
rickou genezi, v níž vznik Československa vlastně de facto i de iure nutně zamí-
chal kartami původního postavení obou národů (Čechů a Němců). Z národa  
v podřízeném postavení se stal národ státní. Karta se obrátila. Čistě psy-
chologicky vzato bylo zapotřebí nejméně dvou tří generací k tomu, aby se 
vzedmuté vody opět uklidnily. Toto by stihlo všechny národy, nebylo to jen 
české specifikum dané nezralostí nebo typickým českým velikášstvím, jež 
se nemá oč opřít.

Dost možná to nebylo nejšťastnější řešení, neboť následující vývoj 
ukázal, že malé národy se mohou jen těžko prosadit v konkurenci  
s velkými. Masarykovo a Benešovo Československo se o to pokoušelo 
a mezinárodní postavení československého státu nebylo skutečně bez 
významu. Viz Benešova aktivita ve Společnosti národů.

Jenže Rakousko-Uhersko se federalizovat nehodlalo. Představovalo 
přitom projekt Střední Evropy, který by ve federalistickém nebo kon-
federalistickém provedení mohl být geniálním řešením soužití států a 
národů v jednom celku. V jistém smyslu mohl takto předjímat Evrop-
skou unii. Ovšem dokonce ve funkčnějším uspořádání, a to i díky men-
ší rozloze a při rovnoměrnějším rozložení sil. Habsburský dvůr bránil 
federalizaci národů z obav před možností, že by se Slované spojili proti 
Rakušanům a Maďarům. A díky tomu, že byli takto početnější, před-
stavovali pro oba dominantní národy v monarchii hrozbu. Jenže, jak 
je vidět z celých dějin slovanských národů, jejich schopnost spojovat 
své zájmy je poměrně slabá. Nebylo by vůbec jisté, zda by se v rámci 
federalizovaného Rakouska připojili Slováci k Čechům a Moravanům. 
Zvláště, když jejich vlastní národní povědomí bylo díky tvrdé maďarizaci 
a na sklonku 19. století již podlomené. Slovinci a Chorvati pak zůstávali 
vzdáleni teritoriálně jakékoliv panslovanské integraci uvnitř Rakouska.

[9] Významná část německé 
historiografie, zejména po-
cházející z okruhu sudetoně-
meckých krajanských spolků, 
nemůže československému 
prezidentu Benešovi přijít na 
jméno.
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Habsburská monarchie se skutečně jeví jako model pro integraci ma-
lých národů uprostřed Evropy, kterého je škoda. Polistopadové němec-
ky smýšlející „elity“ mohou proto docela dobře argumentovat (kdyby 
se jich ovšem vůbec někdo na to zeptal) tím, že nová situace České 
republiky je prostě historicky podmíněná a že český stát bez integrace 
do většího celku prostě neobstojí.

Leží však před námi otázka, o jakou integraci se má vlastně jed-
nat? Zda český stát skutečně dosáhl rovnocennosti a rovnoprávnosti 
s Německem tím, že jsou oba státy členy Evropské unie? Nebo tato 
rovnoprávnost neexistuje a český stát je možno definovat spíše jako 
hospodářskou kolonii německého kapitálu? A jistě nejenom německé-
ho. Federalizované Rakousko, o jakém uvažovali Palacký i Havlíček-Bo-
rovský, mělo být soustavou rovnoprávných zemí a národů.  Ale právě 
tento aspekt rovnoprávnosti a rovnocennosti ve světě, který se zcela 
řídí ekonomickými ukazateli, penězi, ziskem a mocí, je pro malé státy a 
národy nedosažitelný.

Mohli bychom být tedy vděčni „elitám“, že nás těmito problémy  
v entuziastických dnech, týdnech, měsících a letech po „sametové revo-
luci“ neobtěžovali? Snad ano, kdybychom neměli důvodné podezření, 
že právě tento vývoj si tito lidé přáli a že mu vědomě napomohli ve 
službách cizího státu a národa. Kniha Podiven  – Češi v dějinách nové 
doby je skutečným manifestem tohoto jejich přání a snažení. Je to své-
ho druhu Kladivo na čarodějnice, přičemž oněmi čarodějnicemi bylo a 
je české národní sebevědomí, jež má být v našich časech již zbytečné, 
neboť dokonáno jest.

Češi se mají maximálně seberealizovat v prostoru, který mají k dis-
pozici, a jenž se jeví být svobodný a demokratický a mají rezignovat 
na staré sny o národní autonomii, ne-li dokonce o slávě. Politicky ani 
hospodářsky se nemohou vydat nikam jinam, než kam se vydá Němec-
ko. Jsou jako pes na velice dlouhém vodítku a jeho délka je dostačující 
k tomu, aby si velmi mnoho lidí vodítka ani nevšimlo. Každý člověk má 
spoustu práce s tím, aby uživil sebe a svoji rodinu. A existuje nekonečné 
množství zábavy. Války zatím probíhají daleko od Evropy a nadnárodní 
korporace také drtí a vysávají především vzdálené země a národy. Situa-
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ce „bílého muže“ je stále ještě dobrá, byť se „majitelé planety“ rozhodli 
rozředit Evropany africkou a blízkovýchodní krví, aby u nich ubylo se-
bejistoty. Ostatně, každý majitel má právo dělat si se svým majetkem, 
co uzná za vhodné. Když už občané demokratických zemí dovolili kapi-
tálu, aby se etabloval vysoko nad státy a nad národy.

A tak se vlastně redefinování české otázky ve světle současného vý-
voje na celé Zemi jeví být skutečně jako nadbytečné. Pravidla určuje již 
někdo jiný. Nejsou to národy, zejména ty malé, a nejsou to státy, zvláště 
ty chudší, kdo určuje pravidla a strategie. Přesto toto nesnímá vůbec 
odpovědnost samozvaných „elit“ za to, že tomuto vývoji posloužily.

Existuje tedy nějak prostor pro definování národního  
a státního programu pro blízkou budoucnost?
Existuje a je poměrně logický a snadno pochopitelný, byť jistě nesnadno 
proveditelný. V zásadě stále platí to, co se ve své České otázce snažil 
formulovat T. G. Masaryk a co má ostatně oporu i v koncepcích někte-
rých národních buditelů 19. století.

Základem je otevřená a realistická komunikace uvnitř společnosti, která 
se konečně rozhodne rezignovat na mýty a báchorky a postaví se jasně  
k hlavním problémům současného světa. Základní podmínkou slušné a 
etické existence národa je podpora všech iniciativ, které vedou k míru ve 
světě a ke stírání třecích ploch, omezování konfliktů, snižování rizik. Co 
potřebují Češi od světa je, aby v něm vládl mír a spolupráce namísto válek, 
konfliktů a egoistických koncepcí.

Vytvářet takovouto politiku vyžaduje mimořádné schopnosti a odvahu. 
Proto by se Češi měli naučit podstatně lépe si volit své reprezentace. I ti 
nejlepší mezi jejich reprezentanty budou vést velice složitý politický život. 
Tak jaký div, že ti ostatní v něm tak často selhávali. Spolupráce a rozvíjení 
přátelských vztahů pokud možno se všemi státy planety. Češi nemají zapo-
třebí dělat si po světě nepřátele nebo se zbavovat odbytišť svých výrobků. 
A nepochybně existuje celá řada opatření ekonomické povahy, která by 
snížila českou závislost na korporacích a na Německu a posunula tak Čes-
kou republiku alespoň o trochu blíže postavení, jaké mají v Evropě některé 
početně i rozlohou srovnatelné evropské státy Západu. Jsou zde Rakousko, 
Nizozemsko, Belgie, Dánsko nebo rozlohou sice podstatně větší Švédsko a 
Finsko, leč počtem obyvatel srovnatelné nebo méně početné.
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A stále platí obrozenecký ale i pozdější důraz na rozvoj vzdělání. Se-
bevědomí pramenící z vnitřní jistoty (Palacký by asi řekl pevnosti) je 
něco jiného než občasný výtrysk furiantství. Slepá loajalita a podlézání 
nikdy nebudí respekt a bez respektu není patrně ani šance na propust-
ku do klubu vyvolených, alespoň té druhé nevelmocenské kategorie. 
Prostě mezi sobě rovné, mezi ty, kteří jednají sice s dobrým vědomím 
limitů vlastních možností, ale přesto nehrbí hřbet.
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Bombardování Jugoslávie ve 
světle srbských dějin. Část I.

Dlouhé čtení: Ivo Šebestík připravil k výročí 
bombardování Jugoslávie silami NATO, které připadá 
na sobotu, dvojdílný článek, který celou událost 
zasazuje do širokého kontextu srbských dějin a dějin 
Balkánu.

23. 3. 2018

Následující článek se pokusí přiblížit mimořádně komplikované dějiny 
Srbů, především v klíčových obdobích zápasu tohoto národa o vlastní 
národní a státní svébytnost s Turky a pokusí se ilustrovat zasahování 

evropských velmocí do srbských (ale i chorvatských) záležitostí, které bylo vždy 
a zásadně motivováno vlastními zájmy na Balkáně, pokaždé kalkulovalo s mo-
mentální pozicí Turecka a stejně tak urputně bránilo snaze jižních Slovanů o 
vytvoření společného státu, který by byl nezávislý vůči evropským mocnostem. 

Konkrétně v případě pravoslavných Srbů dbaly Rakousko(-Uhersko), Ně-
mecko, Velká Británie a Francie o to, aby se srbský stát nestal hegemonem 
na Balkáně a nespojil své zájmy s Ruskem. Tento drobný exkurz do histo-
rie, spolu s připomenutím historicky nedávných událostí snad poskytne klíč  
k pochopení, proč v době nedávné, ale i současné, Spojené státy a jejich zá-
padoevropští spojenci (především Německo) postupovaly v časech rozpa-
du Jugoslávie a v kauze Kosova, tak jednoznačně proti srbským zájmům a  
v rozporu s fakty a mezinárodním právem.

Jako hlavní prameny k textu mi posloužily studie a dokumenty v rozsahu 
téměř dvou tisíc stran. Především: Vladimír Čorovič: Dějiny srbského národa, 
Bělehrad 2001;  Miroslav Šesták, Miroslav Tejchman, Lubomíra Havlíková, La-
dislav Hladký, Jan Pelikán: Dějiny jihoslovanských zemí, nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 1998. Dále NoelMalcolm: Kosovo – a shorthistory, Papermac, 
London 1998. A nakonec studie Catherine Lutardové: Géopolitique de la Ser-
bie-Monténégro, Édition Complexe, Paris 1998. Nemohl jsem samozřejmě po-
minout ani Necenzurované obrazy z Kosova a Metochije nedávno zesnulého 
profesora Rajka Dolečka.
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Celé téma historie Srbů a jejich vztahů k ostatním národům Balkánu a 
evropským mocnostem, které nakonec vyústilo v trestnou výpravu Severo-
atlantické aliance, v jejímž důsledku byl problém etnických a náboženských 
neshod mezi Srby a kosovskými Albánci vyřešen jednoznačně v neprospěch 
Srbů a bez zvážení všech okolností, které ke konfliktům vedly, je nesmírně 
rozsáhlé a přes veškerou snahu nebylo možno vtěsnat do textu vše, co by 
bylo jistě důležité. Omlouvám se proto informovaným čtenářům, kteří si 
případných mezer všimnou. Nebyly způsobeny selektováním informací, ale 
snahou o maximální úspornost textu.

Bombardování Jugoslávie letadly NATO začalo 
v březnu 1999
Dne 24. března 1999 zahájila letadla útočného paktu NATO svoji prv-
ní vojenskou akci po skončení takzvané studené války, a to na základně 
účelově široké interpretace jednostránkového dokumentu takzvané 
Washingtonské smlouvy [1]. Útok Severoatlantické aliance byl veden 
proti suverénnímu evropskému státu, zbytkové federaci Jugoslávie, 
která žádný z členských států NATO nenapadla, ani neohrožovala.

Washingtonská smlouva Severoatlantické aliance bývá často citová-
na, ale málokdo se obtěžuji tím, aby si tento jednostránkový doku-
ment přečetl. Je formulován – včetně nejčastěji zmiňovaného článku 
číslo 5 – tak, aby umožňoval účelový výklad. Ani onen článek číslo 5 
totiž výslovně neříká, že NATO bude „zasahovat“ dokonce i v přípa-
dech, kdy není žádný členský stát napaden. Nicméně, jeho formulace 
hovořící o „obnovení a udržení bezpečnosti severoatlantické oblas-
ti“ takovouto možnost nabízí, neboť geograficky „severoatlantickou“ 
oblast přesně nedefinuje. Co k ní patří a co nikoliv, co ji ohrožuje a 
jakým způsobem, kde jsou hranice prostoru možného ohrožení a po-
dobně. Zato je z dokumentu, hlavně ale z praxe a ze struktury NATO, 
evidentní, že středobodem Aliance jsou zájmy Spojených států. Tedy 
dokument je vykládán z hlediska zájmů USA.

Ale ještě nežli ve druhé části tohoto textu dospějeme k nekulatému 
výročí březnového bombardování Jugoslávie ze strany NATO, pokus-
me se alespoň v krátkosti sledovat dějiny Srbů (a v nezbytné míře 
obecně k dějiny Balkánu), které jsou přeplněné souvislostmi, jaké ma-
instreamová média v „severoatlantické“ oblasti v době rozpadu Jugo-

[1] Příslušný odkaz na text Wa-
shingtonské smlouvy najdete 
zde: http://www.military.cz/ac-
cessories/nato/treaty_cz.htm
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slávie zamlčela [2].  Zabývat se poctivě kauzalitou, sledovat fakta, která 
hovoří pro i proti určitému řešení, totiž představuje nebezpečí, že se 
ideologický výklad věcí zhroutí a člověk musí připustit, že situace byla a 
zůstává mnohem složitější, než aby mohlo západní společenství, osobu-
jící si právo být rozhodčími ve věcech spravedlnosti, ukázat prstem na 
jednoho jediného viníka a toho exemplárně ztrestat, dohnat k posluš-
nosti, zbavit ho části jeho vlastního území a následně vydírat podmínka-
mi, které v zájmu své cti nemůže, ba za žádnou cenu nesmí přijmout.

Balkán, vlast mnoha národů ovládaných cizími 
mocnostmi
Balkán patří k těm oblastem Evropy, jejichž historický vývoj byl a zůstá-
vá nejkomplikovanější. V řecko-římské době byl oblastí zájmů řeckých 
kolonistů a obchodníků a římských správců. V Dalmácii, ve Splitu (ve 
Spalatu), si začátkem 4. století zřídil císař Dioklecián palác, ve kterém 
strávil zbytek života už jako soukromá osoba. Na jaderském pobřeží 
žilo obyvatelstvo ilyrského původu, které zanechalo stopy v pozděj-
ším osídlení Dalmácie. Toto obyvatelstvo mělo mít snad blízko k Ře-
kům a Trákům a jeho pravlastí mohly být kraje v okolí Dněpru. Ilyrové 
skládající se z mnoha kmenů, však zůstávají dodnes velkou záhadou. Je 
pravděpodobné, že jediným původně ilyrským kmenem jsou Albánci,  
o kterých se zmiňuje už Ptolemaios.

Je třeba ale říci, že v době předcházející velké pohyby Slovanů smě-
rem na západ a na jih kontinentu, nacházela se sídla Ilyrů severněji od 
Dalmácie, v povodí řeky Tisy. Podle map Lubora Niederleho se severně 
od Ilyrů nacházely oblasti slovanské, na jihu a na východě byli Trákové. 
Severozápad byl osídlen Kelty, s nimiž severně sousedili Germáni. Na 
sever od Slovanů, mezi Vislou a řekou Němen se rozkládaly kraje Baltů, 
se kterými pojila Slovany kdysi jazyková příbuznost.

Jażdżewského mapa osídlení Evropy v době stěhování národů zazname-
nává posun Slovanů až k Labi. Na východ od slovanských území jsou irán-
ské národy. Ilyrové a Trákové obývají oblasti pozdějších Uher a Rumunska, 
částečně Bulharska. Koncem šestého století našeho letopočtu nacházíme 
takzvané Bílé Srby severozápadně od pozdější české hranice, mezi Odrou, 
Labem a Weserou. Na východ od těchto Bílých Srbů se nacházela sídla 
Bílých Chorvatů. Rozkládají se až na území pozdějšího jižního Slezska.

[2] Zamlčet něco, o čem člověk 
nic neví, je pochopitelně pro re-
daktory mainstreamových mé-
dií velkou výhodou. Nechovají 
tudíž v sobě nepříjemný rozpor 
mezi povinností lhát a chránit 
tak své zaměstnání a vlastním 
svědomím.
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Etnická a jazyková blízkost obou slovanských kmenů byla velmi těsná, 
což Srbům a Chorvatům zůstalo po celé dějiny a oběma národům tato 
skutečnost později velmi znesnadňovala vymezení jednoho vůči dru-
hému. Už na tomto místě je třeba říci, že hranici mezi oběma kmeny, 
později národy, vymezily teprve dějiny Balkánu, příslušnost Chorvatů 
k latinské (římské, rakouské/německé) orientaci a naopak srbské pra-
voslaví, cyrilice a afinita k byzantské (řecké), později ruské kulturní a 
politické oblasti. Už na tomto místě je nutné zdůraznit takto vnímanou 
„cizost“ Srbska a srbské kultury z pohledu národů střední a západní 
Evropy. A naopak větší blízkost Chorvatů, se kterými byly tyto národy 
spojeny vyznáním i politickými zájmy. Tato dávná cizota sehrávala svoji 
úlohu po dobu celé historie srbsko-západoevropských vztahů, a ač se 
to může zdát nepochopitelné, měla nepochybný vliv i na nedávný po-
stup Západu vůči Srbům.

Někdy v průběhu 7. století se Srbové i Chorvati vydali směrem na jih a 
usadili se na Balkáně víceméně v oblastech svých pozdějších sídel. Spolu 
s nimi se na sever od Chorvatů objevují Slovinci. V časech, kdy se na slo-
vanských územích uprostřed kontinentu upevňuje Velkomoravská říše, 
vzniká také velice silný stát Bulharů, který na konci 9. století mohutní 
za cara Simeona. Podobně jako západní Slované nechtě koexistovali  
s Avary, byl i bulharský stát původně dílem turkotatarských kočovníků a 
nájezdníků, kteří postupně splynuli se slovanským obyvatelstvem těch-
to jižních Slovanů. V devátém a desátém století hrála bulharská říše ve-
lice významnou roli v jihovýchodní části Evropy, kde byla moc Bulharů 
konfrontována s Byzancí.

Byzanc usiluje o vliv ve střední a jihovýchodní Evropě
Byzanc jako východořímská říše velmi usilovala o získání vlivu ve střední 
Evropě. Zejména po rozkolu mezi západní a východní církví v polovině 
11. století se mocenský boj mezi katolickou církví a protestantstvím 
vyvíjel konfrontačně. Ale už i předtím, jak ostatně ukazují i moravské a 
české dějiny, se vedl boj mezi Franskou (německou) říší a Byzancí o vliv 
nad Moravou, Čechami, Panonií (Uhry). Soupeření mezi latinským zá-
padem a řeckým východem natrvalo rozdělilo také Balkán, a především 
toto nakonec od sebe odtrhlo dva národy, jejichž příbuznost hraničící 
s totožností není možno zpochybnit žádnými argumenty. Hranice mezi 
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Východem a Západem zůstala ostatně mnohasetletým nešťastným osu-
dem celého kontinentu, bez ohledu na to, zda se projevovala jako sou-
peření mezi římskou a byzantskou mocí, latinskou církví a pravoslavím, 
Habsburky a Osmanskou říší, tedy křesťanstvím a islámem, nebo zda 
má „moderní“ podobu nepřátelství mezi Západem a Ruskem. Ta ne-
šťastná hranice dávno rozpadlé římské říše je bolavá do dnešních časů.

Pohled na staré mapy evropského osídlení
Podívejme se v této chvíli znovu na mapu evropského osídlení, evrop-
ských států a říší, jak vypadala za vlády otonské dynastie v Německu a 
za Boleslava I. v českém přemyslovském knížectví [3].

Rozsáhlá oblast mezi západními Slovany na severu a jižními Slovany je pře-
rušena sílícím uherským státem daleko přesahujícím své současné (maďar-
ské) hranice. Obyvatelstvo Korutan, Štýrska, pozdějšího Slovinska až po Istrii 
je směsí mnoha národů a kmenů, mezi kterými se formují pozdější Slovinci. 
Chorvaté obsadili celé své pozdější území včetně Dalmácie uchovávající si 
velmi silný italský (latinský) vliv. Centrum srbského osídlení se v té době na-
chází více na jihu, v takzvaném Starém Srbsku, jehož dominantním územím 
je oblast Rašky a Zety na jihu.

Mezi Chorvatskem a kraji obývanými dominantně Srby se formuje území 
pozdější Bosny, jehož obyvatelstvo je smíšené ze Srbů a Chorvatů. V té době 
je ale velmi sporné hledat mezi oběma etniky jiné rozdíly než náboženské. 
Kolem roku 1210 sousedí Království srbské na jihovýchodě s Bulharskou říší, 
na jihu s tzv. Epirským despotátem, který zahrnoval území pozdější Albánie 
s romanizovaným ilyrským obyvatelstvem. Na jih od Bulharska ležely oblasti 
řecké, například Soluňské království. Samotná pozdější Makedonie byla v té 
době součástí Bulharské říše. Makedonie vůbec představovala po celé dějiny 
této části Balkánu velmi komplikovaný fenomén. Její slovanské obyvatelstvo 
se nevyhraňovalo národnostně. Byli to prostě makedonští Slované, sousedé 
makedonských Řeků či Ilyrů (mimo jiné pozdějších Albánců). Z pohledu srb-
ského se jednalo o jižní enklávu srbského osídlení.

Tyto skutečnosti svědčí o mimořádně komplikované národnostní mapě 
Balkánu. Okolnosti, ke které je třeba připočíst mocenské přetahování o Bal-
kán a jeho státy, které vedly tehdejší evropské mocnosti a církevní střediska 
a které nabylo zvláště dramatické podoby s pronikáním islámských Turků do 
Evropy.

[3] Více rozsáhlá studie Františ-
ka Dvorníka ve francouzském 
vydání – Francis Dvornik: Les 
Slaves, histoire et civilisation, 
Édition du Seil, Paris 1970. Tato 
práce seznamuje s dějinami 
všech slovanských národů od 
prvních záznamů o Slovanech 
až po polovinu 19. století.
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Rozmach srbského státu ve středověku
Koncem třináctého a v průběhu čtrnáctého století se srbské království 
etablovalo na poměrně rozsáhlém území. Na severu, u Bělehradu, sou-
sedilo s Uhrami, na západě s Bosnou, na jihovýchodě s Bulharskem a 
řeckými oblastmi. Podstatné je, že zahrnovalo Rašku, Zetu a Kosovo, 
tedy takzvané Staré Srbsko, a dosahovalo až k Jaderskému moři. Na-
proti tomu k tomuto srbskému státu nepatřila oblast pozdější Vojvodi-
ny, která se ostatně nadlouho stala součástí habsburského státu (soustá-
tí), ačkoli v ní žila většina obyvatelstva srbského původu.

Ve dvanáctém století se podstatná část Balkánu i Uher nacházela pod 
správou Byzance. Když v roce 1180 zemřel byzantský císař Manuel, 
byzantská moc nad jihovýchodní Evropou zeslábla. Dříve podřízené 
oblasti, Uhry i Srbsko, zahájily protiofenzívu a Srbům se podařilo ovlád-
nout oblast Bělehradu, který se nacházel pod byzantskou správou, a 
rozšířit původní území o oblast Zety. Momentálního oslabení Byzance 
využili také Bulhaři, kteří některé postupy vůči Byzanci koordinovali se 
Srby.  Srbové za knížete (velkého župana) Štěpána Nemanji dokonce 
nabídli pomoc při útoku na Byzanc římskému králi Fridrichu Barbaros-
sovi. Opatrný Fridrich tuto nabídku odmítl, nicméně Srbové, stejně jako 
Uhři, umožnili křižákům průchod svým územím.

Třetí křížová výprava už naplno odhalila skutečné cíle západního křes-
ťanstva na Východě, jimiž rozhodně nebyla ochrana božího hrobu pro-
ti pohanům, ale plenění, rabování a mocenské zisky na úkor východní 
říše. Kde začínala možnost obohacení se na úkor druhého, tam končila 
křesťanská solidarita dvou rozdělených církví a kultur. Dějiny neprav-
divých výkladů válek je na příkladu křížových výprav možno studovat 
dokonale, stejně jako na dějinách republikánského i císařského Říma.

Srbové a Bulhaři ovšem této křížové výpravy proti Byzanci využili do-
konale. Rozšířili území svých států a Srbové dokonce Fridrichovi nabídli, 
že přijmou vůči říši vazalský status. Fridrich Barbarossa ovšem utonul 
v řece Salef, takže stejně jako francouzský Ludvík IX., jenž svou životní 
pouť ukončil v Tunisu, se z křížové výpravy nevrátil. Fridrichovou smrtí 
křížové tažení Západu na Východ skončilo a Byzanc se mohla vzpama-
tovat z těžkých ran. Císař Isaakios II. Angelos pak porazil Srby na řece 
Moravě [4]. Srbsko ale bylo v té době už dost silné na to, aby je tato 
porážka neuvrhla znovu do lenní závislosti na Byzanci. Oba státy spolu 

[4] Územím Srbska protéká jiná 
řeka Morava. V blízkosti Běle-
hradu.
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nakonec uzavřely dohodu a císařova neteř Eudokije se stala ženou Ne-
manjova syna Štěpána. Nicméně nakonec se stalo, že příští byzantský 
císař Alexios III. Angelos Nemanju donutil, aby se v roce 1196 vzdal srb-
ského trůnu a předal jej prostřednímu synu Štěpánu I. Prvověnčanému.

Následovaly ale spory s bratrem Vukanem, který si jako prvorozený 
nárokoval srbský trůn. Tomu se za pomoci uherského krále podařilo 
bratra vyhnat. Ovšem musel se za pomoc Uhrů odměnit tím, že uznal 
nad sebou moc Uher a římské kurie. Tímto způsobem se římský pa-
pež snažil změnit orientaci Srbska od Byzance k Římu a k říši. Tento 
souboj mezi Západem a Východem, tedy mimo jiné mezi západním a 
východním křesťanstvím se dotýkal po celá staletí dějin Srbů, Chorvatů, 
Slovinců i Bulharů. Byl to vleklý a neutuchající zápas, jehož výsledkem 
bylo rozdělování etnicky i jazykově nejbližších národů na národy, které 
se pociťovaly jako cizí a v klíčových okamžicích svých dějin i jako nepřá-
telské.

Tato nepřátelství se skládala z mnoha vrstev, rozbíjela dříve přátelské 
vazby a evropským mocnostem sloužila v jejich zápase o moc, ale také 
– a toto byl prvořadý zájem především Německa (a Rakouska) – roz-
dělování náboženské, jazykové a kulturní znemožňovalo vytvoření jed-
notného velkého slovanského státu. Právě tato možnost se v dějinách 
balkánských Slovanů nabízela několikrát. Projekt Jugoslávie, který byl 
uskutečněn po první světové válce (Království Srbů, Chorvatů, Slovin-
ců), nebyl zdaleka novinkou, pokud se jednalo o možnosti řešení nezá-
vislosti Balkánu poté, co se vymanil nejprve z moci Byzantské a potom 
z nadvlády osmanských Turků.

Německo (Rakousko) dbalo o rozdrobenost Slovanů na Balkáně stej-
ně pečlivě, jako když římští císařové z německých dynastií žárlivě stře-
žili „hrozbu“, že ve středu Evropy dojde ke spojení českého království 
s královstvím polským. Vždy dovedně vráželi klín mezi tyto dvě slovan-
ské země, jejichž panovníci jim v tom ovšem vycházeli sami vstříc, tím 
že upřednostňovali krátkodobé cíle svých vlastních potřeb před dlou-
hodobou koncepcí středoevropské politiky. A také tím, že v uvažová-
ní středověké šlechty šly dynastické vazby napříč národní příslušností, 
která byla nadto ještě pociťována velmi slabě. Evropská šlechta byla in-
ternacionální a její poddaní se identifikovali spíše se zemí než s národní 
a jazykovou příslušností.
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Osoba svatého Sávy, prvního srbského arcibiskupa
Do souboje mezi oběma srbskými bratry zasáhla čtvrtá křížová výprava, při 
které křižáci lačnící po kořisti zpustošili Dalmácii, což popudilo papeže Ino-
centa III. a Vukan ztratil podporu Říma. Na to Štěpán I. za pomoci Bulharů 
obnovil svou královskou moc. Usmíření mezi oběma bratry se ujal jejich 
třetí bratr Sáva, který se stal pro srbské kulturní a církevní dějiny postavou 
velice významnou a symbolickou.

Štěpán získal královskou moc z Říma a mnohé nasvědčovalo tomu, že 
západní křesťanství získá i celé Srbsko na svoji stranu. Proti pronikání latin-
ské církve na Východ se ale postavila ortodoxní církev vedená právě Sávou, 
prvním srbským arcibiskupem. Štěpán musel svoji orientaci na Řím a na říši 
zastavit.

Není na nevelké ploše článku možné sledovat podrobně osudy srbského 
království v době před vpádem Turků a islámu na Balkán, byť byly kompli-
kované, rozmanité a velmi zajímavé. Proto jen velmi stručně a zjednoduše-
ně. Byzanc v průběhu 13. století střídavě slábla a zase částečně obnovovala 
svůj vliv, nicméně musela stále čelit útokům Bulharů a Srbů. Srbové za krále 
Milutina usilovali o přivtělení území Makedonie k srbskému státu, což se jim 
zčásti i podařilo. V době Milutinovy smrti (1326) se srbské území rozkláda-
lo od řeky Sávy na severozápadě a od Bělehradu na severu (severovýcho-
dě) přes území Starého Srbska včetně Kosova a Metohije až po města na 
jaderském pobřeží, Dubrovník, Kotor, Budvu a další. Srbsko tak sousedilo 
přímo s Bosnou, Uhry, Bulharskem a Byzantskou říší.

Srbská expanze do Makedonie ovšem zneklidnila Bulhary, kteří se spojili 
s byzantským císařem. V bitvě u Velbuždu roku 1330 však Srbové Bulhary 
drtivě porazili a pronikli hluboko do jejich území. Severní Makedonie se 
stala součástí srbského státu.

Král Štěpán Dušan carem
Svého mocenského vrcholu dosáhlo Srbsko za krále Štěpána Dušana 
(1331 až 1355). Štěpán Dušan rovněž využil vnitřních mocenských kon-
fliktů Byzantské říše a připojil k Srbsku další území v Makedonii. Srb-
sko se tak dostalo územně až téměř k Soluni, tedy k Egejskému moři. 
Moc krále Štěpána Dušana vzrostla natolik, že ho římský císař a český 
král Karel IV. oslovil osobním dopisem, ve kterém mu blahopřál k jeho 
rozhodnutí povýšit srbskou královskou korunu na carskou (císařskou). 
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Karel IV. údajně ve svém listě vyslovil radost nad tím, že se v jednom 
čase ocitají západořímská a východořímská koruna v rukou panovníků, 
kteří oba „užívají vznešeného jazyka slovanského“.

Štěpán Dušan ovšem provedl své povýšení na cara (císaře) proti vůli 
Byzance a jejího faktického panovníka Ioannese VI. [5], se kterým byl 
doposud v přátelských vztazích. Přátelství se ovšem proměnilo rázem 
v tuhé nepřátelství. Byzantský panovník požádal cařihradského patriar-
chu, aby uvalil na Štěpána Dušana klatbu.  Nicméně, srbský car byl v té 
chvíli již tak mocný, že jej cařihradská klatba nijak neohrozila. On sám a 
jeho dvůr přijali ceremoniál, symboliku, zvyky i roucha z Byzance.

Osmanští Turci a Bitva na Kosově poli
Přibližně do konce 13. století byly oblasti malé Asie osídleny kmeny sel-
džuckých Turků, kteří se tam začínají objevovat už koncem 11. století 
a počínají si na dobývaných územích mimořádně krutě. Přijali sunnit-
skou verzi islámu. Na konci 13. století však pod tlakem Mongolů začali 
do malé Asie proudit Turci osmanští. Svůj název odvozovali od jistého 
Osmana, který založil původní stát někde v oblasti Bithýnie. Při svých 
výbojích v Byzantské říši převzali Osmané celou řadu vymožeností vy-
spělé východořímské civilizace i kultury, především organizaci státu, 
administrativu, organizaci vojska a podobně.

V jistém smyslu si osmanští Turci počínali obdobně jako germánské 
kmeny, které při svých stycích a výbojích se západní římskou říši, pře-
vzali mnohé její civilizační prvky, což jim nakonec usnadnilo dobytí im-
péria a následné převzetí jeho moci.  V případě Osmanů se tak stalo 
záhy, germánské kmeny musely projít ještě přibližně stoletým vývojem, 
než se jim podařila „integrace“ vedoucí ke vzniku Franské říše.

Úpadek Byzance, probíhající pod tlakem Turků doprovázený vnitř-
ním rozkladem, trval více než jedno století. Expanze Turků do Evropy 
začala za osmanského vládce Bayezida I., který vládl v letech 1389 až 
1402. Cařihrad padl roku 1453 za Mehmeda II., který vládl až do roku 
1481, a právě do Cařihradu, respektive již Istanbulu, přenesl své sídlo. 
Byzantion čili Cařihrad, byl doposud východní výspou křesťanství. Byl 
to „druhý Říma“, jehož význam založil císař Konstantin Veliký. Ačko-
liv mezi západním (latinským) císařstvím a Byzancí (řeckou, ortodoxní, 
pravoslavnou) vládly řevnivost a náboženské neshody, přece jenom se 

[5] Ostatně samotný Ioannes 
VI. Kantakuzenos byl „vzdoro-
císařem“, neboť i on se nechal 
svévolně za něj prohlásit, za-
tímco legitimním císařem By-
zance byl Ioannes V. Palailogos, 
se kterým ostatně Štěpán Du-
šan navázal přátelské kontakty. 
Oba se navzájem uznávali jako 
císařové.
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obě části bývalého římského impéria chápaly jako dvě části jedné civili-
zace, jedné kultury a jednoho vyznání.

Rychlá expanze Turků téměř do všech částí dřívějšího arabského i 
byzantského prostoru, začala představovat nebezpečí, které římská 
říše a království uprostřed Evropy zpočátku ignorovaly. Uherský král 
a svéhlavý zeť krále Jiřího z Poděbrad, Matyáš Korvín [6] byl však se 
svým uherským královstvím Turkům teritoriálně už příliš blízko, a tak se 
docela logicky snažil co nejvíce motivovat slovanská knížata v oblastech, 
které měly Uhry pod svou správou (víceméně Chorvatsko, Bosna),  
k tomu, aby mobilizovali vlastní síly k boji proti Turkům, kteří začínali 
pronikat na Balkán. Poskytoval jim tak určitou míru autonomie.

Nicméně tvrdý, a možná zásadní, úder slovanským národům na Bal-
káně přišel v roce 1389 v oné slavné a pověstmi opředené bitvě na Ko-
sově poli. Další porážka Slovanů se odehrála o více než sto let později 
(1493) v bitvě na Krbavském poli, která rozhodla o osudu dalšího ze 
silných slovanských států na Balkáně, Chorvatů.

Mezi oběma těmito daty probíhalo postupné turecké dobývání Balká-
nu. Turci postupovali v zásadě dvěma směry. Jeden směr jejich expanze, 
tedy i pronikání islámu do křesťanských zemí, vedl do Panonie, která 
se Osmanům otevřela dobytím pevnosti Golubac. Odtud, z Panonské 
nížiny, měli Turci cestu otevřenou hluboko do střední Evropy, na Budu 
a posléze na Moravu i k Vídni. Druhý směr osmanského útoku vedl  
k pobřeží Jaderského moře, do Dalmácie a v širším smyslu směřoval na 
celé Chorvatsko a odtud opět na sever.

Osudné bitvě Srbů na Kosově poli předcházela, jak to už před osud-
nými bitvami v dějinách bývá, vnitřní krize státu. Dušanův syn Štěpán 
Uroš V. (stejně jako legendární synové Svatoplukovi) neudržel pohro-
madě rozsáhlé království svého otce. Jednotlivé doposud přivtělené 
části království se začaly osamostatňovat a vedly vůči Turecku svou 
vlastní politiku. Centrální oblasti Srbska, které si udržovaly nezávislost 
na Turcích, ovládl kníže Lazar Hrebeljanovič. Knížete Zety a Kosova, 
Balšiće, porazili Turci roku 1385 a ovládli i Niš. Bosenské vojsko sice 
roku 1388 Turky porazilo, ale jejich vítězství v podstatě přimělo Murada 
I. k útoku proti Srbům a dalším slovanským národům.

Na svátek svatého Víta (15. červen, Vidov dan) se tedy turecké vojsko 
vedené sultánem Muradem srazilo s koalicí Slovanů (na jejich straně ale 

[6] V době, kdy uherský král 
Matyáš Korvín využil papežské 
klatby nad Českým královstvím 
a vtrhl do země s vojskem, byl 
už jen bývalým zetěm Jiřího 
z Poděbrad. Podařilo se mu 
uchvátit vládu nad Moravou, 
Slezskem a obojí Lužicí a s Jiří-
kovým nástupcem Vladislavem 
Jagellonským se pak sešel roku 
1479 v Olomouci, aby zde po-
depsali dohodu o nástupnictví 
v případě Matyášovy smrti a o 
tom, že budou titulu českého 
krále užívat oba nezávisle na 
sobě.
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bojovali také Italové, Uhři i doposud neislamizovaní Albánci). Srb Miloš 
Obilić údajně, a ještě před bitvou nebo na jejím začátku, vnikl do turec-
kého ležení a zabil sultána Murada, což mělo vnést do řad osmanských 
Turků chaos. Nicméně, tak se patrně nestalo a iniciativu převzali veli-
telé vojska. Bitva sice neskončila přesvědčivým vítězstvím Turků, dost 
možná neměla vítězů. Nicméně Turkům se podařilo zmocnit se knížete 
Lazara a několika dalších předáků slovanského vojska, které následně 
popravili. Co ale představovalo nepopiratelný úspěch Turků v bitvě na 
Kosově poli, byl fakt, že se slovanské státy vyčerpala lidsky a materiálně, 
zatímco Turecko mělo dostatek sil k regeneraci a následné expanzi do 
nitra Balkánu a pak do střední Evropy.

Poslední úder Srbům zasadil král Zikmund 
Lucemburský
Poslední úder Srbům ale zasadil uherský král Zikmund Lucemburský, když 
využil oslabení Srbska po bitvě na Kosově poli a vtrhl do severních částí La-
zarova sátu. Vdova po knížeti v reakci na vpád z Uher podepsala vazalskou 
dohodu s Tureckem.

Při posuzování historických událostí je v podstatě zakázána otázka začí-
nající slovy „Co kdyby?“ Nikdo na ni nedokáže poskytnout opravdu sto-
procentní odpověď. Nicméně, dějiny učí a dějiny ukazují, jak v nich fungují 
určité mechanismy, které se opakují v různých variacích a derivacích. To, 
že některá mocnost využije krize nebo dokonce i katastrofy jiného státu  
k tomu, aby posílila své vlastní pozice a něco získala navíc, je v dějinách úpl-
ně běžná věc. Dokonce se dá úspěšně pochybovat o tom, že technologicky 
orientovaný civilizační pokrok, daleko předbíhající pokrok v právu, etice a 
morálce, cokoliv změnil na podobných postupech. Spíše je ještě zdokonalil.

Je ale docela možné, že Srbsko by za pomoci dalších slovanských stá-
tů dokázalo Turkům ještě nějaký čas vzdorovat, kdyby Zikmund v pod-
statě nepřinutil vdovu po srbském knížeti k tomu, aby zlomila nad nezá-
vislostí své země hůl a odevzdala Srbsko Turkům. Dokládají to ostatně 
následující děje. Po kosovské bitvě se mezi Slovany a Turky rozpoutala 
smršť střetnutí a bitev, ve kterých Turci vždy nevítězili.

Král Zikmund vstoupil do těchto událostí ještě jednou, a to tentokrát 
svým tažením proti Turkům. Dost možná pochopil, že útokem proti 
Srbům získal sice nějakou kořist, ale politicky ztratil, ba dokonce posílil 
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potenciálně daleko nebezpečnějšího protivníka. Na straně Turků, v bit-
vě u Nikopole na Dunaji (1396), která dopadla pro Zikmunda špatně, 
totiž bojovali už do turecké náruč zahnaní Srbové.  Vypadá to, jak by 
panovníci dynastií mocných států na západě a ve středu Evropy měli 
zvláštní talent na to dělat si nepřátele z národů, které mohly být jejich 
spojenci.

Nicméně, v té době měl Zikmund Lucemburský svůj politický zenit 
teprve před sebou. Srbské a turecké dobrodružství, dá se říci, rámo-
valo teprve jeho „léta učednická“. Císařskou korunu, kostnický proces  
s Janem Husem, zuřivý boj o český trůn, křížové výpravy proti hu-
sitům a vlastní smrt – údajně ve stoje jako u císaře Vespasiana – měl 
tento nesporně chytrý, obratný a záludný politik středověku teprve 
před sebou.

Boje za svobodu na Balkáně pokračují
Boje na Balkáně probíhaly o celé patnácté století. Po Zikmundově smrti, 
pro změnu zase Turci využili sporů o uherské následnictví, a zahájili tažení 
do Uher. Roku 1439 dobyli Turci pevnost Smederevo, která byla v jistém 
smyslu branou do Uher. Uherský sněm za podpory papeže připravil kří-
žovou výpravu proti Turkům. V jejím čele stanul Jan Hunyady [7]. Křes-
ťanské vojsko proniklo až k Sofii, kde uštědřilo Turkům porážku. Turci 
museli začít vyjednávat a plodem tohoto vyjednávání bylo obnovení, 
respektive posílení moci tamního srbského despoty Jiřího Brankoviće, 
který v organizaci protitureckého boje sehrával významnou roli.

Papežská kurie ale s příměřím nesouhlasila a přiměla krále Vladisla-
va I. Jagellonského k nové křížové výpravě proti Turkům. Tato výprava 
ale skončila pověstnou katastrofou u Varny, kde si Vladislav Jagellonský 
svou smrtí vysloužil přízvisko Varenčik.
Od této výpravy dal ale srbský vládce Jiří Branković ruce pryč. Soustře-
dil se raději na obnovení srbského státu v jeho původních hranicích, re-
spektive pokud možno v hranicích za krále Štěpána Dušana. Nicméně, 
právě při tomto úsilí se bojům s Turky nemohl vyhnout. Uhři postupo-
vali proti Turkům na vlastní pěst a srazili se s nimi symbolicky „opět“ na 
Kosově poli, kde byl Jan Hunyady Turky poražen. Musel z bojiště utéct, 
což se pak objevilo v srbském přísloví, jež praví, že někdo „dopadl jako 
Janko na Kosovu“.

[7] Jan Hunyady byl otcem poz-
dějšího uherského krále Matyá-
še Hunyadyho zvaného Korvín. 
Jan Hunyady byl vynikající voje-
vůdce, který při svých bojových 
akcích využíval husitskou vozo-
vou hradbu.
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Po pádu Cařihradu vytáhli Turci znovu proti Srbům. U Kruševače však 
uherská a srbská vojska Turky porazila. O rok později podnikli Turci 
nový vpád, tentokrát úspěšnější, především díky tomu, že Jiří Branković 
musel paralelně bojovat s Benátčany, kteří patřili k významným moc-
nostem tehdejší Evropy a uplatňovali nárok na dalmatské pobřeží Jader-
ského moře, na město Terst a další enklávy.

Srbové a Turci uzavřeli příměří, což pro Srby znamenalo územní ztrá-
ty a platby pravidelného tributu Turkům. V roce 1456 Jan Hunyady po-
razil Turky u Bělehradu, ale téhož roku zemřel Jiří Branković, což vneslo 
na jeho území vnitřní nepokoje, kterých Turci, jak také jinak, okamžitě 
využili. Po smrti jeho nástupce, Lazara Brankoviče, se situace v srbských 
krajích stala dramatickou. Země se v podstatě rozdělila na dvě strany. 
Jedna strana chtěla pokračovat v bojích s Turky, druhá chtěla s nimi 
vyjednávat a najít nějaký modus vivendi pod tureckou nadvládou. Tato 
strana nakonec zvítězila a vydala Turkům pevnost Smederevo, což zna-
menalo konec srbské nezávislosti a svobodného srbského státu.

Pronikání islámu na srbská území. Albánci a 
islamizovaní Slované alias „poturčenci“
Část tamních Slovanů samozřejmě přijala názor, že se s osmanskou 
nadvládou nedá dělat nic jiného než se s ní sžít a pokusit se naučit se  
v osmanských poměrech, jak se říká, chodit. Proto mnozí Slované přijali 
islám, čímž získali snazší přístup k významnějším státním a administra-
tivním funkcím, a také výhodnější životní podmínky, k nimž například 
patřily výrazně nižší daně. Do původně ryze slovanských zemí postup-
ně pronikali islamizovaní Albánci, přičemž Turci toto mísení obyvatel-
stva podporovali a často sami organizovali. Islamizovaní obyvatelé, ať 
už Albánci nebo slovanští „poturčenci“ (turčíni) se mnohdy natolik sžili  
s tureckými pány, že na slovanských územích vytvořili výrazně privilego-
vanou (šlechtickou) vrstvu, jejíž privilegia a posléze i chování vůči křes-
ťanům vedlo pravoslavné i katolické Slovany k hromadnému opouštění 
krajů, ve kterých islamizovaní obyvatelé získávali dominanci.

Turecko na svém tažení do nitra Evropy
Pád Smedereva sice znamenal konec srbské nezávislosti, nicméně boje 
Srbů proti Turkům ještě pokračovaly. Sultán Süleyman I. začátkem 16. 
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století dobyl Šabac a pak se zmocnil i Bělehradu. A v bitvě u Moháče 
roku 1526 porazil i uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského, 
který v bitvě nalezl smrt, a na základě toho Habsburkové získali přístup 
k české koruně.

O deset let později se Turci zmocnili Slavonie a začali obsazovat Dalmá-
cii. A v roce 1541 Turci dobyli Budín. Svoji pozici na Balkáně upevnili pak  
v roce 1580 ustavením takzvaného Bosenského pašalíku. Osmané se zmoc-
nili Sarajeva, padla pevnost Bihać. Dále Turci postupovali k Sisaku a Karlovaci 
a paralelně posilovali svoje panství i na jihu, v Makedonii.

Významná část evropského jihovýchodu nastoupila cestu k zásadní kultur-
ní a náboženské proměně. Na staré rytině zobrazující Sarajevo koncem 16. 
století, se město hemží minarety a půlměsíci. Již to není evropské město, ale 
město turecké.

Celou Evropou obchází strach z Turků. V roce 1593 dokončil český šlechtic 
Václav Budovec z Budova (byl popraven mezi českými pány roku 1621 na 
Staroměstském náměstí) svůj slavný polemický spis proti Turkům a proti islá-
mu, který nesl symbolický název Antialkorán. Je to dílo koncipované v duchu 
dobových polemik, tedy neusilující ani v nejmenším o objektivitu. Nicméně, 
nenávist vůči Turkům a jejich náboženství je v tomto spise evidentní.

Uherské království je Turky ohroženo bezprostředně. Z Budína  
k Vídni je to coby kamenem dohodil. K Vídni přitáhl sultán Süleyman (Sulej-
man) poprvé už v roce 1529. Vyrazil k ní sice už v květnu, ale obléhání města 
se protáhlo a někdy v průběhu října začaly Turkům docházet potraviny, a na-
konec začal padat i sníh, a tak sultán od centra habsburské monarchie odtáhl 
s nepořízenou.

Druhé obležení Vídně Turky se uskutečnilo až o půl druhého století pozdě-
ji, v září 1683. Tehdy přispěchal na pomoc hlavnímu městu monarchie polský 
král Jan III. Sobieski s 37 tisíci vojáky a bitvu o Vídeň rozhodl. (Podle někte-
rých pramenů byla ale na turecké straně v počátku obléhání výrazná početní 
převaha, údajně na 200 tisíc vojáků.) Tím pronikání Turků do Evropy a jejich 
snaha o přivtělení velké části kontinentu k Osmanské říši, skončily. Strach 
z Turků a z jejich dobytí Vídně mohl docela dobře patřit k důvodům, pro 
které se habsburský císař Rudolf II. rozhodl přemístit císařské sídlo do Prahy, 
tedy trochu dál od tureckého nebezpečí. Jistě, důvodů k tomuto rozhodnutí 
mohlo být více. Údajně o přesunutí císařského sídla dál od neklidné hranice 
uvažoval už císař Maxmilián.
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Vnitřní uspořádání turecké správy
Turecká správa byla centralizovaná. Říše se dělila na takzvané ejalety,  
v jejichž čele stáli pašové. Všechny země na Balkáně patřily až do dobytí 
Cařihradu pod „sofijský ejalet“. Samostatné ejalety byly na Balkáně zří-
zeny až v průběhu 16. století. Turci měli mimořádně početné pozemní 
vojsko, jehož elitní pluky tvořili takzvaní janičáři. Paradoxní je, že jeho vý-
znamné části byly rekrutovány z válečných zajatců a původně dětí ukořis-
těných Turky v křesťanských rodinách, které byly cvičeny k boji a zároveň 
silně fanatizovány radikálním pojetím expanzívního islámu.

Turecko byla islámská země. Vedle muslimských šlechticů měli v říši 
také určitá privilegia stařešinové rodů pasteveckých Vlachů, kteří Osma-
nům pomáhali ve vojsku, ale také střežit hranice říše, horské průsmyky a 
podobně. Část těchto lidí pochopitelně přijala islám. Turci prováděli velké 
přesuny obyvatelstva. Tím, že pustošili některé kraje a zbavovali je pů-
vodních obyvatel, následně řídili jejich kolonizaci. Takto se dostalo napří-
klad hodně Srbů a Vlachů do bosenské Krajiny, do Dalmácie a Slavonie.

Islamizace obyvatel a turecké násilnosti vedou 
ke konfliktům
Turci na dobytých územích prováděli cílenou islamizaci. Docela lo-
gicky měli největší úspěch všude tam, kde neexistovala pevná křes-
ťanská církevní správa, takže především v Bosně. Tam se do polo-
viny 16. Století přihlásilo k islámu 75 procent obyvatelstva. Další 
výrazně islamizovanou oblastí se stala Albánie.

V první fázi turecké expanze probíhala islamizace často i násilnou 
formou, například odebíráním dětí křesťanům a jejich cílenou převý-
chovou. Není divu, že mezi slovanským- pravoslavným i katolickým 
– obyvatelstvem takovéto zacházení vyvolávalo odpor a zášť, která 
se později začala obracet vůči všem lidem, kteří spolu s přijetím is-
lám získali privilegia a mnohdy přijali i chování a způsoby tureckých 
pánů.

Turecké násilnosti páchané ve slovanských krajích a jednání „potur-
čenců“ postupně zakládaly na spoustu konfliktů a násilností, ke kterým 
docházelo v pozdějším vývoji této části Balkánu. Aniž bychom chtěli 
jakkoliv přehánět působení velice starých historických zkušeností, je 
nutné si uvědomit, že turecká nadvláda trvala pět století! A co víc, po 
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vymanění se z turecké nadvlády se poměr sil mezi dříve porobenými 
Srby a jejich utlačovateli obrátil a nastalo další dlouhé období, během 
kterého vzájemná řevnivost, nesnášenlivost i nenávist pokračovaly. Ji-
hoslovanská část Balkánu vlastně nikdy nedošla klidu. Různé další okol-
nosti a historické zkušenosti postavily proti sobě Srby a Chorvaty, stej-
ně jako pravoslavné Srby a islamizované Albánce.

Západní mocnosti snad mohly v době nedávné pomoci urovnat nebo 
alespoň zmírnit letité nepřátelství mezi národy a etniky Jugoslávie. Na-
místo toho se v každém z konfliktů postavily vždy spolehlivě na jednu 
stranu, na stranu protisrbskou, a pomohly jí v těchto konfliktech zvítězit, 
a to aniž by se sebeméně snažily situaci v Jugoslávii pochopit a přispět 
spíše k ukončení nepřátelství než provést kroky, které národy v této části 
Balkánu rozdělí na další staletí novou nenávistí, která se připojí k dosud 
nezhojeným ranám.

Vztah mezi Srby a Albánci v srbském Kosovu je již, zdá se, zničen nená-
vratně. Pokud se EU rozhodne přijmout do svého svazku Kosovo, jež je 
státem navýsost podezřelým, pak do EU Srbsko nikdy vstoupit nemůže. 
Bylo by to ještě mnohem konfliktnější “partnerství“, než případná unijní 
koexistence Řecka s Tureckem, která, jak se zdá, uskutečněna nebude. Že 
se Řekové s Turky nemají právě rádi, nepramení zdaleka jenom z nedávné-
ho kyperského konfliktu. Prameny tohoto neláskyplného vztahu je nutno 
hledat rovněž v anexi řeckých území v době Osmanské nadvlády.

Zisk některých mocností pocházející z rozpadu Jugoslávie a z odtržení Kosova 
od Srbska je evidentní. Spojené státy v Kosovu získaly přinejmenším prostor pro 
strategicky umístěnou gigantickou vojenskou základnu připravenou pro případ-
nou konfrontaci s Ruskem. Dále rozpadem Jugoslávie a poškozením Srbska sní-
žily nebezpečí orientace této části Balkánu na Rusko a bombardováním Srbska 
„pod okny Kremlu“ demonstrovaly momentální bezmocnost bývalého největší-
ho protivníka. A Německo, pro které Jugoslávie symbolizovala versailleský sys-
tém uspořádání Evropy po první světové válce, pro Němce vždy nepřijatelný, se 
rozpadem Jugoslávie a prostřednictvím spojeneckého Chorvatska dostalo opět k 
vytouženému jižnímu moři, na Jadran. A v neposlední řadě mnohonásobné osla-
bení Srbska (odstoupení Černé Hory z federace znamenalo pro Srbsko de facto 
ztrátu přístupu k moři) pro Německo odstraňuje potenciální nebezpečí, že by 
se Srbové mohli ještě někdy v budoucnu pokusit o dosažení lokální hegemonie 
na Balkáně. K tomu rozdrobené Srbsko už nemá mít nikdy sil. 
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Ale k tomuto tématu více ve druhé části článku věnované událostem 2. svě-
tové války, Titově Jugoslávii a konečně jejímu rozpadu či rozvití v devadesátých 
letech minulého století. 

Islamizace Turky obsazených zemí
Osmanským Turkům nešlo o to, aby na obsazených územích prováděli 
nějakou etnickou asimilaci tamního obyvatelstva nebo je zbavovali jejich 
jazyka. Turci potřebovali dobytých území využít hospodářsky a původní 
obyvatelstvo islamizovat.

Cesta k islamizaci balkánských Slovanů vedla prostřednictvím fak-
tického postavení obyvatelstva Osmanské říše. Kdo nevyznával islám, 
nebyl plnoprávným člověkem. Slované, kteří zachovávali svoji původní 
pravoslavnou nebo katolickou víru, byli navíc zatíženi neúměrně vyso-
kými daněmi, které by jako vyznavači islámu platit nemuseli. Jejich ži-
votní podmínky byly nesrovnatelně horší než u obyvatelstva, tureckého 
původu nebo u takzvaných „poturčenců“ a islamizovaných Albánců.

Turci tak ve snaze islamizovat tyto Evropany sáhli k nejjednodušší me-
todě, jaká se v historii dobývání a expanzí objevuje velice často. Kdo se 
podrobí systému, je zvýhodněn proti tomu, kdo vzdoruje.

Nezanedbatelným faktorem islamizace byl ovšem také rychlý rozvoj 
měst v původně slovanských zemích. V 15. a 16. století prožívalo Turec-
ko hospodářský rozmach, jaký rozhodně neodpovídal obvyklému úsloví 
o „tureckém hospodářství“, a města zaznamenala rozvoj řemesel, ob-
chodu, bohaté finanční transakce, peněžnictví, vzdělanost. A toto vše 
bylo pod tureckou taktovkou.

Náš moderní náhled na islám jako takový zpravidla nerozlišuje pů-
vodní arabskou kulturu od pozdější turecké. Turci přijali islám jako nové 
náboženství mnohem později než Arabové. V obecném povědomí splý-
vají arabské expanze do Hispánie a přes Pyreneje na sever až k Poi-
tier s tureckým dobýváním. Ve skutečnosti byly ale mezi Araby a Tur-
ky ohromné rozdíly, které se rovněž projevovaly v rozdílném chápání 
jejich dobývání a „kolonizací“. Hlavním rozdílem byl vztah k odlišným 
náboženstvím.

Zatímco Arabové ve Španělsku byli vůči křesťanům a židům vcelku 
tolerantní (alespoň do vpádu Almorávidů na Pyrenejský ostrov koncem 
11. století), nelibovali si v násilí, jaké nebylo nutné pro udržení klidu, a v 
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zemi rozvíjeli bohatou kulturu a vzdělanost, Turci nepokrytě kořistili a 
původní obyvatelstvo místy znevolňovali a mnohým způsobem terori-
zovali. Naše vnímání islámu je v zásadě vnímáním odvozeným z neblahé 
zkušenosti s Turky (historickou zkušenost s Araby nemáme žádnou) a 
v současné době potvrzené rozmachem islámského fundamentalismu, 
který zasáhl i původní arabské oblasti, které ale svůj dávný kulturní cha-
rakter do značné míry ztratily právě v dlouhé epoše turecké nadvlády.

Albánci se stahují do Bosny, srbského Pomoraví, 
k Bělehradu, do Kosova a Makedonie
Všude v těchto oblastech žilo až do konce 17. století a začátku století 
následujícího majoritně pravoslavné slovanské obyvatelstvo. V době 
rakousko-uherských válek, které probíhaly po celé 17. století, dochází 
k velkým přesunům obyvatel na Balkáně.  Desetitisíce muslimů 
prchají před křesťanskými vojsky obsazujícími chorvatské kraje, 
Dalmácii, pobřeží Jadranu do Bosny, srbského Pomoraví, k Bělehradu, 
do Kosova a Makedonie. Mezi nimi přicházejí Albánci, původně 
katolického vyznání, kteří ale v průběhu 17. století přijímají hromadně 
islám. Etnická a náboženská mapa některých částí slovanských zemí se 
začíná pomalu měnit.

Z původních domovů pravoslavné i katolické obyvatelstvo nejčastěji 
slovanského původu vyhání válka nebo následné represe Turků, případ-
ně i rabování rakouských oddílů. Všude, kudy procházejí křesťanské 
armády, prchá pro změnu zase muslimské obyvatelstvo před pomstou. 
Pověst o hraběti Draculovi, tedy sedmihradském knížeti a vojvodovi 
Vladu Tepešovi (Cepešovi), přeháněla, pokud se jednalo o jeho posmrt-
né působení v roli upíra. Nicméně, nebyla přehnaná, když líčila poměry 
na uhersko-turecké frontě v polovině 15. století. Brutalita, se kterou 
Turci popravovali křesťanské zajatce (nabodávání na kůl, stahování  
z kůže, postupné upalování obětí zavěšených nad plameny a podobně 
– lidská vynalézavost, pokud jde o bestialitu trýznění je nekonečná), 
zdomácněla také ve zvycích některých dobrodruhů bojujících na straně 
křesťanských vojsk. Zlo páchané jednou stranou vede vždy k pomstě 
podobného ne-li horšího druhu ze strany druhé.

Málokdo si asi dnes dovede představit hrůzy, které uhersko-turecké, ra-
kousko-turecké a „slovansko“-turecké války s sebou přinášely. A přitom prá-
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vě tato historická zkušenost jako jediná dokáže asi změřit hloubku propasti, 
která se rozevřela mezi křesťanskými obyvateli Balkánu na straně jedné a 
Turky, „poturčenci“ a islamizovanými národy na Balkáně na straně druhé. 
Tato propast působila ještě dlouho po pádu turecké moci, vpila se do paměti 
lidí na obou stranách konfliktu jako inkoustová skvrna do hedvábné látky, a 
bohužel, působí dodnes, neboť byla obnovena zkušenostmi z období nacis-
tické okupace Jugoslávie a z toho, kdo se postavil na kterou stranu[8].

Vstoupit zvenčí do jugoslávského konfliktu, vybrat si – výhradně podle vlastních 
zájmů a potřeb – jednu stranu sporů a tu označit za jediného viníka konfliktů a 
následně ostatním pomoci v boji proti ní, přesně toto udělalo západní společenství 
v případě Jugoslávie a Srbska v době relativně nedávné.  

Vymanění Srbska z turecké nadvlády
Jen z prostorových důvodů musíme posunout příběh srbského národa odví-
jející se ve vztahu k islamizovaným Albáncům, Osmanské říši a evropským 
mocnostem až na práh devatenáctého století a odtud posléze do časů no-
vodobých. 

Na počátku 19. století vypuklo v okolí Bělehradu srbské povstání,  
v jehož čele stanul Jiří Karadjordje, který se brzy ukázal jako mimořádně 
schopný vůdce. Původem to byl drobný zeman nebo bohatý sedlák. Povstání 
cílilo proti janičářům, kteří si na srbském území počínali zvláště nevybíravě, 
ale později také proti turecké pravidelné armádě a proti poturčencům. Prů-
vodní okolností tohoto postání byl také tlak na srbsky mluvící obyvatelstvo, 
které přijalo islám, v jehož důsledku byli tito lidé vyháněni ze svých domovů, 
především z měst. Odplata byla tak již v plném proudu.

Původním cílem povstání byla pouze obnova srbské autonomie. Tlak 
povstalců byl silný a Turecko přinutil k uzavření dohody. Paralelně vypukla 
rusko-turecká válka, která vázala turecké síly na jiných bojištích, což srbské 
povstalce zvýhodňovalo.

Rusko v té době již pracovalo s tezí „ochrany slovanského pravoslavného 
obyvatelstva“ proti turecké nadvládě, což velice komplikovalo situaci neje-
nom Turkům, ale i mocnostem evropského středu i západu. Především Ra-
kousko a Německo viděly v ruském zájmu o Balkán nebezpečí pro své vlastní 
zájmy a všemi silami se snažily překazit navázání těsné spolupráce mezi Rus-
kem a především pravoslavnými Srby. Na druhé straně měly ale také zájem 
na oslabení Turecka, takže jejich politika se nesla často obojakým směrem. 

[8] Viz jugoslávský film z roku 
1978 Okupacija u 26 slika 
(Okupace ve 26 obrazech) a 
dvě následná pokračování.

I. ESEJE



Ivo Šebestík: Eseje a komentáře 72 argument!

Byla však diktována výhradně vlastními mocenskými zájmy, starost o svobo-
du Slovanů na Balkáně mezi motivy k zasahování nehrála žádnou roli.

V čase vypuknutí války sliboval ruský car Srbům úplnou nezávislost na 
Osmanské říši. Události ale v té době ještě tak daleko nedospěly. V roce 
1809 utrpěli Srbové několik porážek, nicméně ruský tlak na osmanskou říši 
se stupňoval. Rusové dokonce na srbském území rozmístili několik posádek. 
Nicméně, v roce 1812 vtrhl do Ruska Napoleon, aby zde přišel o celou svoji 
armádu. Na turecké frontě však Rusové museli ukončit postup a car stáhnul 
části armád pro válku s Francií.

Turci využili situace a vytáhli proti Srbům, aby jejich povstání rozmetali. Ka-
radjordje musel uprchnout, nicméně Turci, kteří už také neměli sil nazbyt, 
vyhlásili vůči Srbsku generální pardon. Na místo uprchlého Karadjordjeviće se 
postavil mladý Miloš Obrenovič. Dobové prameny jej líčí jako spíše rozváž-
ného a diplomatického vyjednavače, než aby byl impulsivním revolucionářem 
typu Karadjordjeviče, který byl ovšem později zavražděn vlastními lidmi.

Proto Obrenović s Turky vyjednává a dosáhl omezené autonomie a 
samosprávy pro srbská území, nad kterými se ujal vlády. Ve dvacátých 
letech 19. století čelili Turci masivní kritice celé Evropy kvůli způsobu, 
jakým potlačili postání v Řecku. Romantický básník Lord Byron tehdy 
řecké povstalce podpořil, bojoval na jejich straně proti Turkům, a v roce 
1824 v Řecku také umírá. Takto skutečně přicházeli z evropských zemí 
dobrovolníci, kteří sledovali nesmírně houževnatý a obdivuhodný zápas 
balkánských národů proti turecké nadvládě. Absolvent Cambridge a au-
tor ChildeHaroldovy pouti tehdy nebyl jediným Evropanem ze západ-
ních zemí, který přijel na Balkán podpořit správnou věc.

V čele Srbska dynastie Obrenovićů
Miloš Obrenovič se orientoval především na Rusko a Rusko skuteč-
ně v ackermanovské konvenci z roku 1826 žádalo po Turecku, aby 
garantovalo širokou autonomii Srbů. Došlo k tomu ale teprve poté, 
kdy Rusko uštědřilo Turecku velmi citelnou porážku o tři roky poz-
ději. V takzvané Drinopolské smlouvě se už musel Istanbul k srbské 
autonomii zavázat. V letech 1830 až 1831 vydává sultán několik na-
řízení, jimiž ustavuje autonomii Srbského knížectví.

Miloš Obrenovič se snaží dosáhnout odchodu co největšího množ-
ství islamizovaného obyvatelstva, především z venkova. Platí sultá-
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novi dokonce poměrně vysokou částku za to, aby Turci vystěhované 
obyvatelstvo sami odškodnili nějakými náhradami. Na tomto místě je 
třeba zmínit fakt, že centrum Srbského knížectví se posunulo severněji 
od Starého Srbska a že do pravomoci Obrenoviće nespadaly části úze-
mí Starého Srbska včetně Kosova a Metohije. Naopak, právě z těchto 
území v té době začali proudit osadníci do Obrenovičova Srbska, ve 
kterém bylo dost půdy a možností k usídlení. Odhaduje se, že takto do 
autonomního Srbska přišlo na 200 tisíc pravoslavných obyvatel z Černé 
Hory, Kosova, Metohije, Makedonie a dalších území. Autonomní Srb-
sko se stalo v podstatě zemí, do níž sultánova moc pronikala jen velmi 
málo. Pokud Turecko chtělo cokoliv v Srbsku ustavit, muselo své kroky 
konzultovat s Ruskem.

V dalších desetiletích vládne v Srbském knížectví více méně dy-
nastie Obrenovićů. Stát je v podstatě na Turecku již nezávislý a smě-
řuje k absolutismu. Významným představitelem rodu se stává Michal 
Obrenović, který v letech 1866 až 1868 usiluje o vznik vojenského 
uskupení nazvaného Balkánský svaz. Podařilo se mu dojednat smlou-
vy s Černou Horou, Řeckem, bulharskými emigrantskými kruhy a  
s Rumunskem.

Jednání Srbů s Chorvaty, pokusy o spojení 
Slovanů v jednom státě
Srbové v té době jednají také s vůdcem Národní strany v Chorvatsku, 
biskupem Josipem Strossmayerem, který byl osobně nakloněn obnovení 
myšlenky ilyrské federace Slovanů na Balkáně a zasazoval se o vytvoření 
společného jihoslovanského státu, jehož součástí by mohlo být i Bulharsko. 
Mnozí předáci Národní stany v Chorvatsku hledali spíše to, co je se Srby 
spojuje, než co je rozděluje. Přibližně v téže době ostatně probíhají i jednání 
o charakteru jazyka a mnozí Srbové i Chorvati byli toho mínění, že se jedná  
o jeden jediný společný jazyk – srbo-chorvatštinu či chorvato-srbštinu.

Chorvati v Rakouské monarchii, stejně jako Češi a Moravané, nesli velmi 
špatně, že Vídeň ustavila rakousko-uherský dualismus a neuskutečnila fe-
deralizaci. Byť určitou formu dualismu poskytovala Chorvatům Budapešť.

Balkánský svaz ale zůstal více méně jenom na papíře. Naopak uvnitř 
Srbska sílil odpor proti Michalovu absolutismu. Blížil se závěr 19. století, 
což znamenalo, že do politických záležitostí se začala mísit také sociální 
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otázka.  V roce 1868 byl na knížete Michala Obrenoviće spáchán aten-
tát.

V roce 1875 propuklo protiturecké povstání v Bosně a Hercegovině.  
O rok později bylo uzavřeno spojenectví mezi Srbskem a Černou Horou 
a oba státy vyhlásily slábnoucímu Turecku válku. Válečné úsilí balkánských 
států podpořilo také Rusko. Válka se ale pro tyto státy nevyvíjela dobře. 
Turecko mělo přes všechen vnější tlak a vnitřní krize ještě dost vojen-
ských sil. Válku by dost možná vyhrálo, kdyby je Rusko nedonutilo uzavřít 
příměří.

Rusko-turecká válka, Rusové před Istanbulem
Další válku vyhlásilo Rusko Turecku roku 1877. Rusové v ní obsadili 
velkou část jižního Balkánu a přiblížili se k Istanbulu. Velká Británie, 
Francie i Rakousko-Uhersko byly velice zneklidněny ruským taže-
ním na hlavní město Osmanské říše. Rusové stáli doslova na krok 
od Istanbulu a pád Turecka mohl nastat velice rychle. Tím, že by to 
bylo samotné Rusko, které by „chromého muže“ na Bosporu de-
finitivně odstranilo ze seznamu velmocí, velice by utrpěly britské, 
francouzské, německé i rakouské zájmy na Balkáně, na Blízkém 
východě i v severní Africe.

Je velmi pravděpodobné, že to nebylo vyčerpáním ruských vo-
jenských sil, ale vědomím nastávajících konfliktů s koalicí střední 
a západní Evropy, co ruského cara přimělo k tomu, aby svá vojska 
stáhl od Istanbulu a ponechal Turecku ještě čtyři desetiletí jeho 
imperiální moci.

Výsledkem mírové smlouvy podepsané v San Stefanu byl ale 
prostor pro vznik samostatného Bulharského knížectví. Turci se 
navíc zavázali k definitivnímu uznání Srbska, Černé Hory, Rumun-
ska. Bosna a Hercegovina získaly autonomii pod dohledem Ra-
kousko-Uherska, což byla jistá obtížně definovatelná zvláštnost. 
Turci navíc museli souhlasit s územním rozšířením samostatných 
států.

Západní velmoci a Rakousko-Uhersko ale stále nelibě nesly rostou-
cí vliv Ruska na záležitosti Balkánu i na samotné Turecko a svolaly 
do Berlína kongres, kterému předsedal Bismarck. Tento kongres se 
snažil oslabit autonomii již osvobozených států. Po Srbsku a Černé 
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Hoře žádal omezení vazeb na Rusko a Bosnu a Hercegovinu vložil pod 
okupační mandát Rakousko-Uherska. Velmoci prostřednictvím Ber-
línského kongresu z roku 1878 zasáhly do vývoje Balkánu způsobem, 
který sledoval pouze jejich vlastní mocenské zájmy, tedy kontrolu nad 
teritoriem a snahu vytlačit Rusko z Balkánu, nebo alespoň oslabit jeho 
vliv.

Srbové v Uhrách a kořeny chorvatsko-srbského 
národního nedorozumění
Věnujme alespoň maličkou zmínku jedné okolnosti, která zatím zůstá-
vala trošičku stranou. Část srbských krajů, respektive území, na kte-
rých žilo početné srbské obyvatelstvo, ovšem společně s jinými národy, 
se nacházela v Uhrách. Byla to především oblast Vojvodiny a pak také 
dlouhé a úzké pásmo zjednodušeně řečeno oddělující Uhry, Chorvat-
sko a Slavonii od Srbska a Bosny.

Toto území neslo označení Krajina nebo také Vojenská hranice.  
V 17. století ji zřídila habsburská monarchie jako ochranné pásmo 
před Turky. A jelikož mimo jiné oddělovalo Uhry od Bosny a Her-
cegoviny, využili Turci bosenského území k tomu, aby zde zřídili pro 
změnu zase svoji „vojenskou hranici“, Bosenskou Krajinu.

Tyto oblasti se smíšeným srbsko-chorvatským a muslimským osídlením 
potom sehrály zvláště dramatickou roli v čase rozpadu Jugoslávie po roce 
1990, kdy Chorvati vyhnali ze srbské Krajiny na 200 tisíc Srbů, aniž by to 
jakkoliv vzrušilo západní mravokárce. Mainstreamová média pochopitelně 
vyhnání Srbů z Krajiny nevěnovala zdaleka takovou pozornost (nevěnovala 
mu téměř žádnou pozornost) jako pohybům Albánců z Kosova před bom-
bardováním NATO. Vina za vyhánění Albánců byla pochopitelně stoprocent-
ně přisouzena Srbům. Teroristické oddíly z takzvané Albánské osvoboze-
necké armády (UCK), které albánské uprchlíky potřebovaly k ospravedlnění 
svých akcí proti Srbům, jugoslávské policii a regulérní jugoslávské armádě, 
a které pohyby svých krajanů často sami působily a organizovaly, zůstaly 
samozřejmě v očích Západu bez viny. 

Postavení Srbů v uherských oblastech bylo následující: Uhři považo-
vali celé své území za jednolité a obývané politickým uherským náro-
dem. Obdobnou optiku ale měli také Chorvati, kteří rovněž celé území, 
které spravovali, považovali za své a obývané jediným národem, tedy 

I. ESEJE



Ivo Šebestík: Eseje a komentáře 76 argument!

Chorvaty. Z toho pohledu ztráceli Srbové ve Vojvodině a v Krajině ná-
rok považovat se za samostatný a plnoprávný národ. Pojetí maďarské 
se opíralo koncepci uherského šlechtice Josefa Eötvöse, který vycházel 
z předpokladu, že národ je definován územím. Tedy, čí území, toho 
jména je i národ na něm, bez ohledu na to, jakou národnost on sám 
vyznává.

Z chorvatského přijetí téže koncepce vyplývala dlouhá řada nedo-
rozumění a svárů mezi Chorvaty a Srby na uherském území, tedy ve 
Vojvodině a v Krajině (Vojenské hranici). Opět právě zde nacházíme 
jeden z celé řady pramenů pozdějších chorvatsko-srbských konfliktů.

Balkánské národy na cestě k Jugoslávii
Není nijak překvapivé, že rostoucí suverenita Srbů i Chorvatů vedla ke 
vzniku koncepcí „velkého“ Srbska a „velkého“ Chorvatska. Na prahu 
20. století zmítaly Srbskem nepokoje, v jejichž důsledku skončila vláda 
Obrenovićů (kteří již získali královskou hodnost), a na trůn usedl vnuk 
zavražděného Jiřího Karadjordje, Petr I. Karadjordjević. Předtím byli 
Alexandr Obrenović a jeho manželka Draga Mašínová (českého půvo-
du) zavražděni, patrně nájemnými vrahy.

O získání kontroly nad Srbskem již dlouho dobu usilovalo Rakousko-
-Uhersko. Nový král Petr I. ale obnovil srbské vazby na Rusko a v hos-
podářské rovině hledal těsnější kontakty s Francií. Tím se habsburská 
monarchie ocitala mimo hru a pomaličku se začínal formovat casus belli 
Habsburků pro budoucí válku se Srbskem, kterou se rozhořel první 
světový válečný konflikt. Rakousku v Srbsku mimo jiné unikaly i velké 
projekty, například stavba železnice. Začátek dvacátého století byl již 
dobou plného ovládání politiky hospodářskými zájmy velmocí. Byl to 
práh pozdějších světových katastrof, které zřejmě nehodlají ustat ani 
nyní.

Srbové uzavírali dohody se sousedními státy, Černou Horou a Bulhar-
skem a projevovali velký zájem o připojení Bosny a Hercegoviny. Bě-
lehradský literární vědec Jovan Skerlić horlivě propagoval srbsko-chor-
vatskou jednotu. Rakousko-Uhersku tak skutečně na Balkáně hrozilo 
sjednocení všech jižních Slovanů včetně Bulharů v jeden mohutný státní 
celek, nota bene dost možná organizovaný Srby a politicky spolupracu-
jící s Ruskem.
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V roce 1908 tedy Rakousko-Uhersko anektovalo Bosnu a Hercego-
vinu. Srbové chystali spojení s Černou Horou a proti anexi Bosny a 
Hercegoviny protestovali a bouřili se. Vídeň tehdy zaslala Srbsku ul-
timátum (nesplnitelná provokační ultimáta Srbsku se vůbec stala spe-
cialitou západní politiky vůči Srbům, viz Rabouillet 1999). Po bok Víd-
ně se postavilo Německo. Srbové se obrátili k Rusku, ale Rusko radilo  
k opatrnosti, neboť nechtělo riskovat válečný konflikt. Srbsko tedy o 
rok později anexi Bosny a Hercegoviny uznalo. Následují v rychlém sle-
du za sebou dvě balkánské války, jejichž cílem mělo být osvobození zbý-
vajících území od turecké nadvlády. Stalo se ale, že se v těchto válkách 
postavili proti sobě i dosavadní spojenci Srbové a Bulhaři. Nicméně, 
Srbsku se podařilo obsadit dřívější srbská území na Jihu včetně Kosova a 
části Makedonie, kde už ale tehdy žilo početné nesrbské obyvatelstvo, 
většinou islamizovaní Albánci.

Takto se Srbové na svém starém území dostali – v pro ně posvátném 
Kosovu – opět do kontaktu s Albánci a Turky, se kterými vedli celá sta-
letí nesmiřitelný boj za národní nezávislost. Srbové byli tentokrát po-
prvé ve výhodě. Měli vlastní stát, království, dobré mezinárodní vazby 
s Ruskem a v hospodářské rovině s Francií. Jejich nevýhodná (slabá) 
pozice vůči Rakousko-Uhersky se zlepšila také. Usilovali proto o ob-
novení království v hranicích království Dušanova a následně, alespoň 
jisté srbské kruhy, usilovali o jihoslovanský stát složený pokud možno ze 
všech slovanských národů Balkánu. V důsledku toho se rozhořely nové 
konflikty mezi Srby a islamizovanými Albánci v Kosovu.

Albánci a Srbové v Kosovu, počátky konfliktů
Turecká nadvláda nad Balkánem, přestupy obyvatelstva katolického 
i pravoslavného vyznání k islámu a jejich zvýhodňování po dobu tu-
recké nadvlády vytvořily základ pozdějších konfliktů, které se rodily v 
některých oblastech pozdější Jugoslávie. Jedním z míst, ve kterých se 
rozhořely spory už na přelomu 19. a 20. století, bylo původní srbské 
Kosovo.

V Kosovu i v západní části Makedonie získávali Albánci už od konce 
17. století a po celé století následující početní převahu, a to z důvodů 
uvedených výše. V průběhu protitureckých povstání odtud původní 
pravoslavné slovanské obyvatelstvo většinou odcházelo a naopak se 
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do těchto oblastí stěhovali Albánci z Albánie ale i odjinud. Většina 
Albánců přijala muslimskou víru a těžila z výhodnějších životních pod-
mínek.

Srbové, když jižní oblasti znovu získávali pod svoji kontrolu, odtud 
muslimské obyvatelstvo vyháněli. Samotný Berlínský kongres jim vložil 
pod správu některá města s výraznou albánskou většinou. Do Kosova 
se stahovali dokonce i muslimští Albánci vyhánění z ostatních oblastí 
původně srbského jihu. V Kosovu tak vznikla paradoxní situace. Oblast 
patřila ke Starému Srbsku a Srby byla vždy považována za území takřka 
posvátné, mimo jiné díky tomu, že bylo dějištěm osudné bitvy s Turky 
na Kosově poli.

Na druhé straně Albánci, kteří se sem v průběhu několika staletí stě-
hovali a v době osmanské nadvlády se zde (na rozdíl od Srbů, kteří 
odtud odcházeli) těšili poměrně vysoké míře svobody, také považovali 
Kosovo za své území a vůči srbskému postupu se bouřili.

V roce 1878 se v Kosovu ustavila takzvaná Prizrenská liga, která žáda-
la sjednocení všech čtyř krajů, ve kterých měli Albánci početní majoritu, 
a to v rámci Osmanské říše. Snahy Prizrenské ligy ale likvidovali sami 
Turci, kteří albánské sjednocení a autonomii také nepokládali za pro-
spěšnou pro své vlastní zájmy. Albánci, a především jejich největší, tedy 
islamizovaná část, stáli ale až do začátku dvacátého století na straně 
Turecka. Toužili pouze po autonomii, jinak byli vůči Osmanům loajální. 
Uvědomovali si, že pád Turecka může znamenat obnovu slovanských 
(křesťanských) států, a tím pro Albánce i ztrátu toho, co si již vydobyli.

Nicméně turecká neochota podpořit jejich požadavky nakonec Al-
bánce také přivedla ke vzpourám. V roce 1912 Albánci z Kosova obsa-
dili hlavní město turecké kosovské správní jednotky (vilajetu), kterým 
bylo makedonské Skopje. Srbové tuto akci Albánců nepodpořili, naopak 
spolu se spojenci z Balkánského svazu urychlili zahájení první balkánské 
války a ze všeho nejdříve obsadili Kosovo a Makedonii.

Rakousko-Uhersko a Itálie, které velmi nelibě sledovaly rostoucí sílu 
slovanských národů na Balkáně, zejména Srbů, okamžitě podpořily al-
bánské hnutí a ustavily zde samostatný albánský stát. Mírová konferen-
ce v Bukurešti z roku 1913 potvrdila samostatnost Albánie přibližně  
v hranicích současného státu, ale polovinu Albánců ponechala na území 
Srbska, Řecka a Černé Hory.  Proti tomu Albánci protestovali mohut-
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nou vlnou povstání, které zachvátilo Kosovo i Černou Horu. Pravoslav-
né slovanské obyvatelstvo se postupně začalo vracet zpátky do původ-
ních srbských oblastí po staletích, kdy toto území vyklízeli ve prospěch 
islamizovaných Albánců.

Nevyjasněné postavení Makedonie
Albánci obývali nejenom oblasti jižního (Starého) Srbska, Černou Horu 
a Řecka, ale osídlili i četné regiony Makedonie. Nicméně status Ma-
kedonie byl po celou dobu od rozpadu Byzantské říše velmi nejasný.  
V polovině 19. století usiloval o vliv na tomto území řecký klérus. Vždyť 
Makedonie byla kolébkou slavné makedonské dynastie Filipa a Alexan-
dra Makedonských a Řekové ji historicky považují za své území, byť 
osídlené z velké části slovanskými národy.

V té době byly už části Řecka (Thesálie, Peloponés, Atika) osvobo-
zeny z tureckého panství a Řecko stálo také na počátku svého novo-
dobého, a konečně úplně svobodného vývoje. Mapa Balkánu již byla 
překreslena dokonale. Řekům patřila významná část půdy v Makedonii, 
Slované zase osídlili střední a severní části země. V průběhu rusko-tu-
recké války osvobodili Rusové Bulharsko a smlouva ze San Stefana da-
rovala větší část Makedonie Bulharsku. Slovanské obyvatelstvo Make-
donie se necítilo národnostně nijak vyhraněné, a tudíž se dalo očekávat, 
že v průběhu tří čtyř generací Makedonci etnicky a jazykově splynou s 
Bulhary. Nicméně, jako v případě Srbska i zde zasáhl Berlínský kongres, 
jehož prostřednictvím evropské mocnosti překážely všem sjednocova-
cím procesům na Balkáně. Makedonie tak zůstala v moci Turecka.

V roce 1903 se k záležitosti Makedonie sešli ruský car Mikuláš II. a 
František Josef I. za rakousko-uherskou monarchii. Setkání ale nevedlo 
k výraznějšímu výsledku. Bukurešťský mír z roku 1913 přisoudil jižní 
polovinu Makedonie včetně Soluně Řecku, zatímco severní třetinu pře-
nechal Srbsku (včetně Skopje). Bulharsko získalo nejmenší díl, asi 9 pro-
cent makedonského území. Což Bulhary později postavilo proti Srbům.

První světová válka začala na srbské frontě
Rakousko-Uhersko očekávalo, že ve válce proti Srbsku dosáhne rychlé-
ho a snadného vítězství. Nicméně počátek války vypadal jinak. Na stra-
ně Srbů bojovali také s nimi úzce spříznění Černohorci. Srbové uštědřili 

I. ESEJE



Ivo Šebestík: Eseje a komentáře 80 argument!

rakousko-uherské armádě porážku u Ceru a přenesli na čas frontu na 
uherské území. Další porážka čekala Rakušany v bitvě na řece Kalubaře 
a ještě v prosinci 1914 získali Srbové zpět Bělehrad.

Přesila zdrojů habsburské monarchie vůči Srbům byla pochopitelně 
značná, nicméně obrovská houževnatost Srbů vynahrazovala chybějí-
cí zdroje materiální i lidské. V létě roku 1915 vstoupila do války proti 
Rakousko-Uhersku i Itálie, která takto vlastně „přeběhla“ na druhou 
stranu fronty k dohodovým mocnostem. V tajné smlouvě, která nesla 
název Londýnský pakt, dohodové mocnosti slíbili Itálii za její renegátství 
územní zisky, a to samozřejmě na úkor slovanských národů sdružených 
v Habsburské monarchii. Velmoci se takto tedy opět předvedly v pro ně 
typickém světle. Itálie měla v případě porážky Habsburské monarchie 
získat její državy v Istrii, Dalmácii, jižním Tyrolsku a jiná území. Chorva-
tů se samozřejmě nikdo na nic neptal. Velmoci, snad s výjimkou Ruska, 
si skutečně samostatnou a sjednocenou Jugoslávii nepřály.
Ke konci roku 1915 se ale srbské síly v dlouhé poziční válce vyčerpaly 
a německá a rakouská armáda v počtu téměř milión mužů zahájily no-
vou ofenzívu na srbské frontě. Na srbské území vpadla také bulharská 
armáda, jejímž cílem patrně bylo uchvátit Srbsku přiřčené oblasti Make-
donie. Němci nabídli Srbsku kapitulaci, ale Srbové odmítli a zahájili ob-
rovský ústup přes území Kosova a Černé Hory. Mnoho srbských vojáků 
při ústupu zahynulo. Kosovo osídlené majoritně Albánci nebylo pro ně 
bezpečným územím.

Tvrdé represe Rakousko-Uherska a Německa 
proti Srbům. První protisrbský tribunál
Část srbské armády se ale z albánských přístavů přeplavila na řecký ostrov 
Korfu, kde Řekové poskytli Srbům prostor ke konsolidaci svých vojenských 
sborů. Z více než 400tisícové armády ale zbylo na Korfu jen asi 150 až 170 
tisíc mužů. Také černohorské sbory Rakušané porazili a na celém území 
zřídili Generální gouvernement, ve kterém zahájili takzvanou „pacifikaci 
Srbů“. Těžké perzekuci čelili také Srbové žijící na území Habsburské mo-
narchie, zvláště v Bosně a Hercegovině. Docházelo k pogromům a rabová-
ní a Srbové byli z těchto území vysídlováni. Byly pro ně zřizovány internační 
tábory. Němci a Rakušané s oblibou při akcích proti Srbům využívali Albán-
ců, islamizovaných Slovanů a Chorvatů, kteří se chtěli mstít a obohatit na 
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obětech. Další kola etnické, národnostní a náboženské nenávisti se takto 
roztáčela naplno a rodily se nové křivdy, které se pojily s těmi předchozími.

Houževnatost, nezdolnost, neposlušnost a úsilí o samostatnost a o regio-
nální hegemonii na Balkáně – to byly vlastnosti Srbů, které hodlaly mocnosti 
evropského středu a západu tvrdě potřít. Zvláště, když se Srbové ve svých 
snahách tak často opírali o Rusko.

Proti Srbům byly zinscenovány také soudní procesy, které měly obyvatel-
stvo zastrašit a jednou provždy přivést k poslušnosti. V Banja Luce se v roce 
1916 konal proces se 156 Srby obviněnými z prosrbské agitace. Byli mezi 
nimi především poslanci bosenského zemského sněmu, profesoři, učitelé 
a duchovní. 16 osob odsoudil ten protisrbský tribunál k trestu smrti, další 
osoby dostaly vysoké tresty odnětí svobody. Císař Karel I., jehož nedávno 
nabytý trůn se už začínal pomalu otřásat, ale udělil odsouzeným na smrt 
milost.

Na prahu Jugoslávie
Vypuknutí revoluce v Rusku a odstoupení Ruska z bojišť první svě-
tové války znemožnilo Srbům možnost opřít se znovu o pomoc 
této velmoci v boji proti Habsburkům a německému císaři. Na 
druhou stranu heslo ruské revoluce o sebeurčení národů velice 
podpořilo odhodlání jižních Slovanů dosáhnout úplné svobody, a to 
nejlépe cestou sjednocení.

V létě 1917 se na ostrově Korfu sešli zástupci srbské Pašićovy 
vlády se zástupci chorvatského a dalmatského Jihoslovanského vý-
boru a dojednali takzvanou Korfskou deklaraci, podle které mělo 
dojít k ustavení takzvaného trojjmenného jihoslovanského národa 
(Srbové, Chorvati, Slovinci) vjednom společném státě. V čele státu 
měla stanout srbská dynastie Karadjordjevićů. K dohodě se připojil 
také Černohorský výbor.

Habsburskou monarchii válka vyčerpávala. Množily se dokonce 
vzpoury vojáků. Asi nejznámější z nich byla vzpoura námořníků  
v boce Kotorské. Množily se také dezerce. Slované z rakouských 
a uherských zemí odmítali bojovat proti Srbům, stejně jako dříve 
na ruské frontě proti Rusům. Množily se dezerce a dezertéři ná-
sledně vytvářeli vlastní oddíly, které se zapojovaly do boje proti 
monarchii.
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Na jaře roku 1918, v posledním roce války, ještě dohodové mocnosti, 
ke kterým o rok dříve přibyly i Spojené státy americké, ještě nepočítaly 
s rozbitím Habsburské monarchie. V jejich plánech zůstávala koncepce 
místních autonomií v rámci Rakousko-Uherska. A hlavně, žádné státní 
slučování Slovanů! Ani ve středu Evropy, ani na Jihu! Je ostatně známo, 
že jedna z alternativ vzniku Československa počítala s úzkým korido-
rem vedoucím mezi Rakouskem a Maďarskem, který by Čechy, Mo-
ravany, Slováky a podkarpatské Rusíny spojil s jižními Slovany v jeden 
velký celek[9]. Něco takového by ale měnilo politickou mapu Evropy 
příliš na to, aby takovéto řešení mocnosti podpořily.

Teprve až začátkem podzimu 1918 dospěly mocnosti Dohody, zřej-
mě především či nejprve Spojené státy, k rozhodnutí oddělit od sebe 
záležitosti Německa a Rakousko-Uherska a rozbitím Habsburské mo-
narchie tak přimět Německo ke kapitulaci. Císař Karel se ještě pokusil 
zastavit rozpad svého impéria nabídkou federalizace, ale bylo již poz-
dě. Prvního prosince 1918 vzniklo Království Srbů, Chorvatů a Slovinců  
v čele s králem Alexandrem Karadjordjevićem.

[9] Jednalo se o takzvaný „Čes-
ký koridor“, který byl jako návrh 
předložen na Pařížské konfe-
renci v roce 1919 a nebyl při-
jat. Koridor měl v podstatě vést 
spolkovou zemí Burgenland, 
měl de facto spojovat Bratisla-
vu a Zagreb a ideově navazo-
val na návrh T. G. Masaryka z 
roku 1915, který jím vyjadřoval 
dlouhodobé plány některých 
českých, chorvatských a srb-
ských „panslavistů“ na spojení 
českých zemí a zemí jihoslovan-
ských v jakousi personální unii. 
Doznívaly zde panslavistické 
myšlenky národních buditelů, 
které ve slovanských zemích 
procházely celých 19. stoletím a 
byly živé i v prvních desetiletích 
století dvacátého. Bohaté a růz-
norodé kontakty Čechů, Mora-
vanů, Slováků, Slovinců, Srbů a 
Chorvatů se opíraly o přátelské 
vztahy, vědomí národní a jazy-
kové blízkosti i o podobnosti 
kulturní a etnografické.
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Bombardování Jugoslávie 
ve světle srbských dějin. 
Část II.
24. 3. 2018

Ivo Šebestík pokračuje v historickém exposé složitého 
vývoje moderní Jugoslávie, který předcházel 
bombardování Jugoslávie silami NATO, od kterého dnes 
uplynulo 19 let.

Rozhodnutí zemí západního společenství, vedeného Spojenými 
státy americkými, podpořit v době rozpadu Jugoslávie všechny 
strany konfliktů, které stály proti Srbům, přineslo vedle zjevné 

neobjektivity a nerespektování příčin a souvislostí konfliktů uvnitř Jugo-
slávie také celou řadu důsledků, které se projevily později a jejichž ne-
bezpečí pro samotnou Evropu vlády zemí nekompromisně trestajících 
Srby zjevně nedomyslely.

Než přikročíme k résumé, které vyplývá z rozpadu Jugoslávie, me-
zinárodní ostrakizace Srbů a jednostranného vystoupení Západu proti 
zbytkové Jugoslávii, a vůbec v celém procesu rozpadu a rozbíjení Jugo-
slávie, je třeba doplnit historický přehled dějin Srbů v kontextu Balkánu, 
v jejich vztahu k Chorvatům, ke kosovským Albáncům a k evropským 
mocnostem, o alespoň stručný přehled událostí, které následovaly po 
vzniku Jugoslávie, respektive Království Srbů, Chorvatů a Slovinců.  
V roce 1918.

Obraz specifické situace na Balkáně
Balkán je skutečně mimořádně specifické území evropského kontinen-
tu. Stejně jako jeho východní polovina obývaná především (ale neje-
nom!) východními Slovany – Rusy, Ukrajinci a Bělorusy. Balkán k Evropě 
patří i nepatří, pokud tedy začneme za Evropu považovat jenom její 
hospodářsky, kulturně a nábožensky odlišnou část na západě, severu a 
ve středu kontinentu. Vezmeme-li za měřítko „evropanství“ tuto „zá-
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padní polovinu“, pak nám východ a jihovýchod mohou připadat vskutku 
poněkud neevropské. Málo anglosaské!

Příčina je jednoduchá a zároveň nesmírně složitá. Jde o různé 
okolnosti dominující ve vývoji Východu a Západu. Zjednodušeně 
řečeno, oblasti „ruského“ Východu byly po celé dějiny v těsném 
kontaktu s asijskými dobyvateli a vlivy (především Krymští Tata-
ři) a o území pozdější Ukrajiny sváděli tvrdý boj katoličtí Poláci  
s pravoslavným obyvatelstvem hlásícím se k ruské národnosti. Rus-
ko a země, které car vtáhl do svého východního impéria, do jis-
té míry zdědily pozici „druhého Říma“, tedy Byzance, respektive 
„oné druhé a cizí Evropy“. Všechny pokusy Ruska o bližší kontakt 
se západní Evropou vždy ztroskotaly, a tak se carové rozhodli (byl 
to samozřejmě výsledek konkrétních situací) spíše pro klasickou 
velmocenskou politiku, jakou vedly i ostatní evropské mocnosti.   
Z pohledu Západu „cizí“, zaostalé, ale mocné Rusko budilo podiv-
nou směs obav, respektu a posměchu. Muselo se s ním ale vždy 
počítat. Z pohledu současných rusofobů se s ním, bohužel, musí 
počítat i dnes v čase “putinovské renesance“.

Situace národů na Balkáně byla podobná ve smyslu „cizoty“ jejich 
kultury, zvyků i osudů. Nicméně, zároveň byla jiná v tom smyslu, 
že mezi zdejšími Slovany nebyl dostatečně silný hegemon, který 
by ostatní národy oblasti „integroval“ do svého impéria nebo je 
alespoň ovládnul. Myšlenky na vytvoření společného státu jižních 
Slovanů pochopitelně existovaly po větší část dějin Srbů, Chorvatů 
a Slovinců, nicméně osud, či spíše dějiny „chtěly“, aby právě úze-
mím budoucí Jugoslávie procházelo několik velice zásadních hranic 
mezi mocnostmi, kulturami i náboženstvími. Nejprve hranice mezi 
Západem a Východem, která část slovanských národů připoutala  
k latinské víře, latinské abecedě, římské (později Habsburské) říši, 
a zbylou část ponechala nejprve řecké Byzanci, ortodoxní církvi 
a později islámu říše Osmanů. Národy ilyrského původu se pak 
nejprve bezmocně přelévaly všude tam, kde pro ně zůstávalo mís-
to, než jejich významná část přijala islám a s ním i privilegovanou 
pozici v turecké říši, tak nenáviděnou neprivilegovanými Slovany 
věrnými své víře.
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Blízkost slovanských národů a přesto tolik 
rozporů mezi nimi
Jazyková, národnostní a kulturní blízkost Chorvatů a Srbů, ale i Slovinců 
a slovanských obyvatel Makedonie, znamenala velmi málo proti účin-
nosti všech klínů, které si tyto národy samy vrážely mezi sebe nebo 
které mezi ně cíleně i bezděky vrážely evropské mocnosti a s nimi i 
Turecko. Zdá se být nepochopitelné, jak příslušníci „trojjmenného ná-
roda“ Srbů, Chorvatů a Slovinců se mohli v průběhu více než tisícileté-
ho sousedství a naprosto logického bratrství postavit tolikrát proti sobě 
a v některých dobách se stát nepřáteli na život a na smrt.  Jak může 
příslušnost k některé říši, odlišná víra a jiná abeceda rozdělit národy 
tak blízké? Bez četnosti cizích intervencí a vlivů, bez nakupení privilegií 
na straně jedné a pronásledování na straně druhé se zdá být takovéto 
nepřátelství nepochopitelné.

Stejně tak může být záhadou, proč se Srbové ocitli v tolika konfliktech 
s Albánci, s nimiž až do „času říší“ neměli vážnějších sporů? Samozřej-
mě, že pro tyto „záhady“ máme vysvětlení. Pro čtenáře tohoto článku 
snad vyplyne. Poučení z Balkánu, poučení z případu Jugoslávie, je přitom 
velmi cenné pro každý nebo téměř každý z evropských národů. Ději-
ny Balkánu po celou dobu míchaly koktejl etnik, náboženských směrů, 
mocenských intervencí, výhod, nevýhod, represí, vyhánění, vypalování 
vesnic a drancování. Spouštěče těchto hrůz najdeme od bezpáteřného 
cynismu mocností, přes ambice domácích vůdců až po stovky let půso-
bící vendetě.

A přitom způsob, kterým v průběhu devadesátých let minulého sto-
letí „vyřešily“ západní mocnosti problém Jugoslávie, je precedentem 
pro jakoukoliv situaci ve kterékoliv zemi na světě včetně Evropy, neboť  
v menším rozsahu a v mnohem kratším časovém rámci se může přiho-
dit v kterékoliv zemi, že na části jejího území získá některá národnostní 
menšina či prostě komunita majoritu a začne k prosazování autonomie 
nebo úplné státní nezávislosti používat kosovsko-albánskou taktiku, vel-
mi podobnou taktice Henleinovských bojůvek v českém pohraničí.

V epoše masivní migrace cizích kultur a vyznání do Evropy se může 
velmi brzy ukázat, že Srbové vlastně byli svého druhu prvním evrop-
ským národem v moderních dějinách kontinentu, který se ocitl v zápase 
s islámským etnikem o kus svého vlastního území. Západní mocnosti 
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pomohly Srby v tomto boji porazit! Vlastní gól coby přirovnání s pomocí 
sportovní terminologie se mi jeví jako nejvhodnější.

Národnostní složení v bývalé Jugoslávii v době 
jejího vzniku
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců bylo spojením několika slovanských 
národů a jeho část tvořili také Albánci (z větší části islamizovaní), a dále 
Turci a Slované muslimského vyznání. Ony tři „státotvorné národy“ tvo-
řilo necelých 35 procent většinou pravoslavných Srbů, něco více než 20 
procent Chorvatů a asi jen 8 procent Slovinců. Chorvati a Slovinci byli 
převážně vyznání katolického. Dále žili v tomto království makedonští 
Slované, z nichž část se cítila být Srby, a většinou všichni Makedonci vy-
znávali pravoslavné náboženství.  Pestrou směsici národů a národností 
doplňovali Maďaři ve Vojvodině a půl miliónu Němců ve všech částech 
země.

Specifickým rysem tohoto pestrého soužití byl fakt, že Chorvati a Slo-
vinci, kteří po větší část dějin náleželi k „latinským“ západním a středo-
vých mocenským útvarům, se považovali za kulturně nadřazené ostatním 
národům na Balkáně. Tuto jejich „nadřazenost“ pochopitelně odmítali Sr-
bové, kteřísi národní sebevědomí opírali o půl tisíciletí trvající houževnatý 
odpor vůči Turkům a o periodicky se opakující úvahy o tom, že lokálními 
hegemony v jihoslovanském prostoru by měli být právě oni.

Spojení národů většinou tak blízkých, ale zároveň velice různorodých 
vytvářelo od počátku třecí plochy a hromadilo potíže. Velkým problé-
mem byla skutečnost, že jisté docela početné enklávy Srbů, v království 
nejpočetnějšího národa, žily v Bosně a v Chorvatsku, například v kra-
jích bývalé „vojenské hranice“, nárazníkového pásma mezi Habsburskou 
říší a říší Tureckou. Tito Srbové se identifikovali hlavně se svými krajany  
v samotném Srbsku, v ostatních zemích, zejména na chorvatském území, 
se cítili být cizinci.

Srbové se v novém státním útvaru snažili zacelit staré rány, které se 
projevovaly v roztříštěnosti původních srbských území na jihu Srbska, 
tedy také v Kosovu. Snažili se také rozšířit pojem srbství na obyvatele 
Makedonie, kde se pochopitelně střetli s obdobnými snahami Bulharů a 
Řeků. Například Řekové považovali Makedonce za poslovanštěné Řeky. 
Bulhaři Makedonce samozřejmě považovali za Bulhary s dialektem.
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V Bosně a Hercegovině asi třetinu obyvatelstva tvořili muslimové 
původně slovanských kořenů, nejvíce Srbové a Chorvati, kteří měli  
v období turecké nadvlády pověst takzvaných „poturčenců“. Černá 
Hora inklinovala k Srbsku, nicméně byla politicky poněkud archaická. 
Zvláštní pozici měli Slovinci. Početně malí, ale velice silně integrovaní do 
rakousko-uherského prostoru, z čehož vyplývala charakteristika vcelku 
moderně pojatého společenství.

Vývoj v zemi směřuje ke královské diktatuře
Velice nestabilní situaci v zemi, která se táhla více než celé desetiletí, se 
pokusil král Alexandr vyřešit v roce 1929 státním převratem s cílem na-
stolit přímou diktaturu krále. Panovník se tam zbavil ústavy i parlamentu a 
chopil se sám vlády v zemi. V zemi se ocitli v obtížném postavení přede-
vším komunisté, kterým hrozily vysoké resty žaláře za jakoukoliv propagaci 
komunistického hnutí., Proto právě komunisté označili vládu za vojenskou 
a fašistickou diktaturu zároveň. Nastolení diktatury, která mimo jiné i díky 
králi ze srbské dynastie nabývala rysů diktatury srbské, vyvolala reakci  
u chorvatské pravice vedené později nechvalně proslulým Ante Pavelićem. 
Tento vzděláním právník se stal tajemníkem Chorvatské strany práva, ve 
které se projevoval jako nacionalista. Zde vznikaly zárodky pozdějšího us-
tašovského fašistického hnutí a je pro pozdější dějiny chorvatského naci-
onalismu charakteristické, že své další síly čerpal mimo samotné jihoslo-
vanské území. Například už v roce 1918vznikl ve Vídni Chorvatský výbor, 
jehož členy byli například bývalí důstojníci rakouské armády, kteří byli chor-
vatského původu.

Může to v této chvíli působit jako nepřípustná zkratka, nicméně je uži-
tečné mít při sledování vývoje vztahů mezi Chorvaty a Srby stále nazřeli 
staré vazby těchto národů na zahraniční kruhy, u kterých získávaly podpo-
ru. Zřetelně to uvidíme v období italské a německé nacistické okupace Ju-
goslávie, ve vzniku loutkového ustašovského Chorvatska plně napojeného 
na Hitlera a vykazujícího fanatickou nenávist vůči všemu pravoslavnému.

Ale stejně tak bude zajímavé sledovat politiku jugoslávské exilové 
vlády a samotného krále, jakož i britských vládních kruhů v Londýně 
vůči dvěma navzájem nepřátelským proudům domácího jugoslávského 
odboje. Jak tyto kruhy více a déle podporovaly nacionalistické Mihaj-
lovićovyčetniky často kolaborující s německými a italskými okupanty a 
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bojující proti komunisty organizovaným Titovým partyzánům, kteří na 
rozdíl od četniků respektovali rovnost národů Jugoslávie a vyhýbali se 
bezuzdnému vraždění odpůrců, jakého se dopouštěli ustašovci v Chor-
vatsku i samotní četnici na územích, na kterých operovali.

Chorvat Ante Pavelić zakládá „ustašovské 
hnutí“, základ pozdějšího chorvatského 
fašismu
V roce 1930 založil Ante Pavelić Ustašovské chorvatské osvobozenec-
ké hnutí, které o rok později mírně modifikovalo svůj název na Ustaša – 
chorvatská revoluční organizace. Jádro organizace, které brzy vystupo-
valo jako toristické uskupení, tvořili studenti, úředníci, bývalí důstojníci, 
ale také někteří duchovní katolické církve a chorvatští intelektuálové.

V dokumentech, které se týkaly diplomatických jednání a iniciativ 
československého ministra zahraničí a pozdějšího prezidenta Edvarda 
Beneše, můžeme vysledovat několik jeho pokusů udržovat s Jugoslávií 
[1] pokud možno co nejlepší kontakty, a to vzhledem k vývoji, který 
se od konce dvacátých let v Evropě ohlašoval, a který nakonec vyústil 
ve fašistickou diktaturu v Itálii, nacistickou diktaturu v Německu a ve 
Francovo Španělsko. Beneš byl maximálně angažován v záležitostech 
na straně dohodových států, zejména Francie a velice dbal – dokud to 
bylo možné – na to, aby politika Francie měla pevnou oporu nejenom 
v Československu, ale také v Rumunsku a v Jugoslávii, které chápal jako 
přirozené spojence.

Bohužel, vývoj v obou zemích kráčel jiným směrem. Královská dikta-
tura nevyvolala uklidnění v zemi, naopak vedla k novému rozdělování 
společnosti, tentokrát už nepokrytě podle nacionálního klíče. V roce 
1931 vydal král Alexandr tedy novou ústavu, která měla signalizovat 
změkčení diktatury. O dva roky později začaly svou činnost obnovovat 
politické strany, které byly doposud zakázány. Dominantní pozici měla 
do té doby pouze Jugoslávská národní strana, která měla vlastně mono-
pol na politickou reprezentaci v zemi.

Jugoslávie byla formálně členem Malé dohody, na rozdíl od Českoslo-
venska, Francie a Rumunska, které uznaly existenci Sovětského svazu, 
ale Jugoslávie překvapivě zastávala protisovětské stanovisko. Vymezo-
vala se ale negativně také vůči Maďarsku a Bulharsku, se kterými měla 

[1] V roce 1929 bylo království 
Srbů, Chorvatů a Slovinců pře-
jmenováno na Království Jugo-
slávie.
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třecí plochy týkající se územních nároků. V reakci na bulharské, ale i 
maďarské územní požadavky vznikla Balkánská dohoda, kterou pode-
psala Jugoslávie spolu s Řeckem, Rumunskem a Tureckem v Athénách 
roku 1934.

Evropský kontinent pomalu skrze krize vzájemných bilaterálních 
vztahů mezi státy a vznášených územních nároků směřoval k novému 
ničivému konfliktu. Se vznikem Jugoslávie se nesmířila ani Itálie, která 
pod Mussoliniho vedením kráčela zprvu cestou expanzí a vítězství k po-
divnému cíli snad dokonce pozdního obnovení římského impéria. Itálii 
Jugoslávie na Balkáně a u Jadranu překážela víc než hodně. Po Jadranu, 
„svém“ jižním moři, toužili také Němci. Hitler však byl připraven pone-
chat – aspoň prozatím – Jadran svému italskému spojenci. Netušil, jak 
bude vojensky nevýkonný, politicky labilní a nerozhodný.

Atentát na krále Alexandra
Královská diktatura Alexandrovi nevyšla. Prezident Beneš si ve svých 
Pamětech stěžuje na nevyzpytatelné jednání tohoto jihoslovanského 
malodohodového spojence. Nicméně, v zahraniční politice se Ale-
xandr snažil otupit třecí plochy se svými nejbližšími spojenci, Maďar-
skem a Bulharskem. Bohužel, marně. Na maďarské straně mu vadila 
podpora výcvikových středisek ustašovské mládeže na jejím území.

 Je velice obtížné definovat Alexandrovu pozici v mezinárodní si-
tuaci. Je zřejmé, že byl silně orientován na Francii a že byl patrně 
ochoten změnit protisovětskou politiku Jugoslávie na vstřícnější vůči 
této zemi, neboť tak učinila Paříž. V zemi ale – a je nepochybné, že 
zde hrály velkou roli chorvatské kruhy – sílily snahy dosáhnout už-
šího napojení na Německo. Stará nešťastná dualita orientaci, která 
jižní Slovany vrhala proti sobě, se v předvečer druhého světového 
válečného konfliktu projevila naplno.

V říjnu 1934 odejel král Alexandr na oficiální návštěvu lodí do fran-
couzského přístavu Marseille, kde byl zavražděn spolu s francouz-
ským ministrem zahraničí Barthouem. Atentát spáchal jistý Vlado 
Georgiev, který byl spolu s dalšími atentátníky vycvičen v Maďarsku. 
Odpovědnost za atentát nesla takzvaná Vnitřní makedonská revo-
luční organizace, ke které ovšem náležely i ustašovské chorvatské 
skupiny.
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Po smrti krále Alexandra nastoupil na trůn jeho jedenáctiletý syn Petr 
II. Karadjordjević, ovšem skutečně vládla takzvaná rada regentů.

Fašismus a nacismus na území Jugoslávie
Postupu fašismu a nacismu se nevyhnulo ani Srbsko. V roce 1934 zde vzniklo 
fašistické hnutí ZBOR, což byla Sjednocená organizace práce a boje. Už v roce 
1932 vzniklo Národně sociální obrozenecké hnutí Němců v Jugoslávii, což byla 
do značné míry obdoba Henleinovy organizace v československém pohraničí.

Svoji roli hrálo také Jugoslávské radikální společenství, které se nechalo in-
spirovat v Německu a v Itálii a zavedlo pro své členy uniformy a nacistický 
pozdrav. Tato strana byla spojena s novým ministerským předsedou Milanem 
Stojadinovićem, bankéřem s nadstandardními vztahy k britskému kapitálu. Sto-
jadinovič se pokusil navázat užší styky s Vatikánem. Narazil však u srbských na-
cionalistů a v pravoslavných církevních kruzích. Stoojadinovićův list Vreme šířil 
fašistickou ideologii a německý kapitál každým rokem zvyšoval německé ob-
klíčení Jugoslávie. A to zvyšujícím se procentem vývozu i dovozu, tedy rostoucí 
hospodářskou závislostí Jugoslávie na Německu [2] Smyčka nad Balkánem, ale 
i nad velkou částí Evropy, se pomalu stahovala.

Fašistické nebo s fašismem či nacismem kolaborující režimy doslova zachvá-
tily většinu politicky nestabilních států. Tak tomu bylo nejenom v centrech této 
zvrácené ideologie, v Německu a v Itálii, ale i ve Španělsku, Maďarsku, Bul-
harsku a stejným směrem se řítila i Jugoslávie, bývalý spojenec Francie a člen 
Malé dohody. Klerofašistické kruhy pomalu vnášely násilnou ideologii černých 
a hnědých košil i na Slovensko. Beneš měl pravdu, když apeloval na západní 
mocnosti voláním o osamoceném ostrově demokracie uprostřed Evropy, jímž 
bylo Československo, tísněno již i z jihu Hitlerem připojeným Rakouskem a ze 
severu Beckovým Polskem, které si brzy po Mnichovu přišlo také ukousnout 
kus z takto nabídnutého koláče.

Působení komunistů v Jugoslávii
Popis situace v Jugoslávii před jejím „prvním“ rozpadem a následnou 
okupací cizími mocnostmi by nebyl úplný bez alespoň krátké zmínky  
o tamním komunistickém hnutí, které později sehrálo významnou roli 
při osvobození Jugoslávie od nacistické okupace.

Jugoslávští komunisté velice podporovali republikány ve Španělsku  
v jejich boji proti Francovi. Bojovali v mezinárodních brigádách a za-

[2] „Od roku 1935 narůstalo 
clearingové aktivum Jugoslávie 
u říšské banky ročně o 300 mi-
liónů dinárů a Jugoslávie, aby 
je zmenšovala, musela zvyšovat 
své dovozy, a tím zase rostla 
závislost na Německu. Jestliže 
ještě v roce 1932 jugoslávský 
export do Německa představo-
val 11procent, v roce 1935 to 
již bylo 23,5 procenta a v roce 
1938 už 43 procent všeho ex-
portu. Export z Německa v téže 
době stoupl ze 17,7 procent na 
26,2, respektive 39,4 procent.“ 
Citováno podle Kolektiv autorů: 
Dějiny jihoslovanských zemí, 
Nakladatelství Lidové noviny, 
Praha 1998, str. 443. Tyto údaje 
o vytváření ekonomické závis-
losti států na Německu v před-
večer německé expanze mohou 
být užitečné pro posuzování i 
novějších dějin evropského kon-
tinentu.
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hynulo několik stovek. Vysílání interbrigadistů do Španělska řídil Josip 
Broz, pozdější velitel partyzánského hnutí vystupující pod jménem Tito. 
Byl to Chorvat a zajímavé je, že nějakou dobu předtím žil a pracoval  
v Československu. Spousta jugoslávských komunistů působila také v 
Sovětském svazu, kde se mnozí z nich ocitli v opozici proti Stalinovi a 
údajně na osm stovek jich sovětská NKVD popravila.

Jugoslávští komunisté, do jisté míry pod tlakem Kominterny, ve třicá-
tých letech opustili úzce nacionální pozice a soustředili se na federaliza-
ci Jugoslávie, kterou si představovali jako svazek zcela rovnoprávných 
národů.

Volby 1938 a cesta k rozpadu Jugoslávie
Nestabilní ba vlastně konfliktní situaci v Jugoslávii naznačily volby z prosin-
ce 1938. Uskutečnily se v čase, kdy se už v důsledku neblahé Mnichovské 
dohody rozkládal jeden z posledních pilířů demokratické protihitlerovské 
Evropy, Československo.

Ve volbách zvítězila Stojadinovićova JRZ, ale chorvatští poslanci se už 
v lednu následujícího roku sešli v Zagrebu, aby vytvořili Chorvatskou 
národní reprezentaci. Regent Pavel, bratranec nezletilého krále Petra II. 
tušil, že se chorvatští nacionalisté mohou pokusit uplatnit pro Jugoslá-
vii model Mnichovské dohody, a tím rozbít Jugoslávii, ať už vznikem na 
Německu závislého chorvatského státu nebo přímým přivtělením části 
jugoslávského území k Německu. A tak princ regent Pavel Karadjordje 
přichystal Stojadinovićův pár. Na jeho místo postavil sobě oddaného, ale 
politicky nevýrazného Dragiše Cvetkoviće.

K cílům, které motivovaly regenta k výměně v premiérském křesle, 
patřila snaha najít nějakou dohodu s Chorvaty. Nová vláda měla totéž 
složení jako vláda předchozí. Premiér byl tedy jedinou změnou. O veliko-
nocích 1939 zahájila Itálie okupaci Albánie a Bělehrad, aby uklidnil Berlín, 
s tím vyjádřil souhlas. Premiér zahájil jednání s Chorvaty, ale proti se po-
stavili všichni nacionalisté, ať už byli z ustašovského tábora nebo ze Srb-
ska, kde brzy nacionalisté vytvoří základnu pozdějších Mihajlovićových 
četniků. Princ Pavel se snažil nabídnout Chorvatům maximální ústupky, 
což znamenalo směřovat Jugoslávii k decentralizované federaci.

Výsledkem bylo zřízení Chorvatské bánoviny, které byla přiznána 
široká autonomie. Její lokální vláda v Zagrebu získala rozsáhlá práva, 
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která později využila při vzniku samostatného chorvatského státu. Na 
území bánoviny žilo asi čtyři a půl miliónu obyvatel, ale z toho počtu 
téměř 900 tisíc tvořili Srbové. A 160 tisíc bylo muslimů.

Dohoda o decentralizaci působila dojmem, že cesta k federativnímu 
uspořádání Jugoslávie je otevřena a že se tudíž národy federace mohou 
dohodnout. Bohužel tomu tak ale nebylo. V rámci dohody zůstávala 
spousta neřešených nároků národnostních enkláv nacházejících se mimo 
vlastní území daného národa. Například Srbové v Chorvatsku se cítili oši-
zeni o svou autonomii. Nebyla nijak řešena pozice muslimů, především 
Bosna měla být mechanicky rozdělena na část srbskou a chorvatskou. 
Nakonec decentralizace neuspokojila ani Chorvaty, kteří dohodami zís-
kávali relativně nejvíc, neboť oni pojednou začali žádat samostatný stát.

V rámci chorvatských požadavků se záhy vrátily na scénu úvahy o „vel-
kém“ Chorvatsku. Cvetkovićova vláda se snažila situaci řešit represemi 
vůči odpůrcům, pro které začaly být zřizovány sběrné tábory. Vnitřní i 
mezinárodní pozice Jugoslávie byla v předvečer vypuknutí druhé světové 
války dokonale labilní a nepřehledná. Ve chvíli, kdy válka vypukla, vyhlásil 
Bělehrad neutralitu. Snažil se zůstat mezi oběma bojujícími stranami po-
kud možno nedotčen. Něco takového ale nebylo na Balkáně a v zemi s 
vyhrocenými konflikty mezi národy a vyznáními už možné.

Jak to bývá v dějinách často, svářící se strany hleděly konflikt využít ve 
svůj prospěch. Tak jako islamizované obyvatelstvo v Bosně, v Krajině a 
ve Starém Srbsku (mimo jiné Kosovo a Metohija) hledělo využít podpory 
Osmanů, tak chorvatští ultranacionalisté hleděli k Berlínu i k Římu s na-
dějí, že v rámci velmocenského přestavění Evropy oni získají suverenitu.

Oficiální místa v Bělehradě ale hleděla k Paříži a snažila se orientovat se 
v zahraničním směřování podle Francie. Jenže Francie po krátkém odpo-
ru padla. V té době se britská diplomacie snažila posbírat v jihovýchodní 
Evropě zbytky doposud nacisty a fašisty neanektovaných států – Turecko, 
Řecko a Jugoslávie – a z nich sestavit jakousi protihitlerovskou malou ko-
alici. Britové nechali padnout vojensky poměrně dobře vybavené Česko-
slovensko a nyní, s křížkem po funuse, hledali něco podobného v zemích, 
které byly velmi nestabilní, což neplatilo ani zdaleka jenom o Jugoslávii.

Na podzim 1940 zaútočili Italové na Řecko, v téže době se Maďarsko a 
Rumunsko postavily už otevřeně na stranu nacistů a italských fašistů (a také 
Japonska). Hitler ponechával Jugoslávii Mussolinimu, její statut jej v podsta-
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tě nezajímal. Chtěl od Bělehradu jediné, a sice aby se otevřeně postavila na 
jeho stranu. Konec neutrality. Chtěl si Jugoslávii dokonce koupit na úkor 
části řeckého území, které jí přislíbil [3]. Nakonec Hitler Bělehrad vydíral 
s tím, že pokud se nepostaví na stranu Osy, že se jí nezastane v případě, 
že se Itálie, Maďarsko a Bulharsko, všechno to fašizující spojenci Hitlerovi, 
rozhodnou rozebrat si její území mezi sebou.

Jugoslávská armáda měla sice 40 divizí, což bylo hodně, po okupaci Čes-
koslovenska Německem ale ztratila hlavního zbrojního dodavatele, a sice 
československou Škodovku. Vnitřní rozepře dokonale ztěžovaly jakoukoliv 
schopnost manévrovat, byť regent princ Pavel byl nepochybně schopný vy-
jednávač i organizátor. Ve chvíli, kdy k Ose přistoupilo Bulharsko (březen 
1941), byla vyjednávací pozice Jugoslávie zpečetěna. Země byla obklíčena 
fašismem ze všech stran a rozbita uvnitř. 25. března podepsala Jugoslávie 
přistoupení k Paktu tří, tedy k Ose Berlín – Řím – Tokio. Krátce na to byl 
v zemi proveden puč. Pučisté sesadili schopného regenta prince Pavla a 
dosadili na trůn nezkušeného krále Petra II. A následně se pokoušeli hrát 
taktickou hru s Velkou Británií tvrzením, že členy Osy jsou jen formálně a 
že si nemohou dovolit vystoupit z ní, což byla pravda.  Jako bonus předali 
pučisté Britům prince regenta a Britové jej vsadili do vězení. Byla to nespor-
ně ovšem britská špionážní služba, která puč v Bělehradě osnovala.

Obojaká hra s Brity i Hitlerem ovšem nemohla pučistům vyjít. Němci 
přečetli lavírování Bělehradu naprosto přesně a Hitler se rozhodl k útoku 
na Jugoslávii. Zmobilizovat síly proti ní bylo pro něho víc než snadné. Itálie, 
Maďarsko a Bulharsko se těšily na podíl z kořisti a Hitler měl v samotné 
Jugoslávii svoji pátou kolonu, ne sice tak početnou jako v Československu, 
ale půl miliónu Němců mu v Jugoslávii zmítané vnitřními sváry a s ustašovci 
v Chorvatsku stačilo. Ostatně z Němců a kolaborantů v Chorvatsku pak 
nacisté utvořili divizi SS.

Jugoslávská armáda před německou ofenzívou počítala se vším možným, 
jenom ne s tím, že k ní skutečně dojde a že bude muset zoufale ustupovat. 
Počáteční nápor nacistického Německa byl drtivý. Podobně jako na Ukra-
jině i na území Jugoslávie mohli Němci počítat, když už ne s otevřenou 
podporou obyvatel, kteří byli v opozici proti svému vlastnímu státu, tak 
alespoň s pasivitou.

Petr II. se stáhl i s vládou do Černé Hory a zahájil jednání s Němci  
o příměří. Z německé strany ale dostal nabídku bezpodmínečné kapi-

[3] Mělo jít o Soluň a její zázemí.
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tulace. Dobytím Jugoslávie získal Hitler další prostor k nástupu na So-
větský svaz.

Italská okupace větší části Kosova a západní 
Makedonie a plán Velké Albánie
Útok proti Jugoslávii byl skutečnou ukázkou rozparcelování cizího státu 
houfem nepřátel. Do Jugoslávie vtrhli Němci, Italové, Maďaři a Bulhaři 
a německé i italské vedení umožnili vznik takzvané Velké Albánie, která 
obsadila jižní části Kosova včetně Prištiny. Sousední oblasti včetně Čer-
né Hory obsadila Itálie a severní část Kosova, další části Starého Srbska 
a větší část Srbska severního včetně Bělehradu obsadilo Německo. Bul-
harsko si pochopitelně zabralo Makedonii, kterou považovalo za své 
území.

Göringova Luftwafe zahájila masivní letecký útok na Bělehrad a na 
další cíle v zemi. V jižní části Jugoslávie se Němci příliš nespoléhali na 
italské síly, o kterých předpokládali, že by neodolaly protiofenzívě jugo-
slávské armády početně soustředěné právě v těchto místech.

Zajištění Kosova a dalších oblastí Starého Srbska majoritně obýva-
ných islamizovanými Albánci pro budoucí vytvoření Velké Albánie bylo 
společným projektem Albánců v obou částech Balkánu. Albánie získala 
sice status nezávislého státu, nicméně předpokládalo se, že bude řízena  
z Říma. Itálie měla o území Kosova zájem, neboť v něm byly důležité 
zdroje nerostných surovin včetně uhlí.

Projekt spojení Albánie a Kosova podpořila i německá okupační sprá-
va (se souhlasem Itálie), nicméně postupovala opatrně s ohledem na ko-
laborantskou vládu v Bělehradě, která se proti projektu spojení Kosova 
s Albánií přece jenom ostře postavila. Němci tedy zahájili proces úplné 
albanizace Kosova tím, že velice rychle otevřeli v Kosovu na čtyřicet 
albánských škol. Němci ovšem rovněž obnovili polofeudální režim „de-
sátků“ a rozhodli se opřít se o starobylý kmenový charakter kosovských 
Albánců.

Vyhánění Srbů a Černohorců z Kosova. 
Násilnosti na obou stranách
V dubnu 1941 se sešel německý okupační důstojník, generál Eberhardt 
s albánskými notábly, aby s nimi projednal otázku vysídlení srbského a 
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černohorského pravoslavného obyvatelstva z Kosova. Německý velitel 
ale apeloval na Albánce, aby provedli vysídlení Srbů a Černohorců po-
kud možno v klidu, kultivovaně a bez násilností.

Skutečnost ale vypadala jinak. Nastalo divoké vyhánění Srbů z jejich 
domovů provázené vypalováním domů a násilnostmi. Spousta Srbů byla 
během těchto útoků zavražděna. V květnu si poznamenal italský důstoj-
ník, že „místními Albánci bylo vyhnáno velké množství černohorských 
kolonistů z území v okolí Peće, a to ne zcela bez množství případů 
krveprolití a násilností“ [4]. Civilní komisař, Ital Carlo Umiltà, který do-
razil do Kosova krátce po zahájení vyhánění Srbů a Černohorců míst-
ními Albánci, zaznamenal obrovské množství vypálených domů po celé 
krajině.

Násilnosti Albánců vyvolaly stejnou reakci na straně Srbů a Černohor-
ců. Jak ale konstatovaly tehdejší záznamy, obětí na životech a na majet-
ku na straně Srbů a Černohorců mnohonásobně převyšovaly ztráty na 
albánské straně. Odhadovalo se, že uprchlo více než dvacet tisíc Srbů 
a Černohorců a že bylo vypáleno na deset tisíc domů. Němci se snažili 
dalším násilnostem zabránit a částečně se jim to podařilo, v okupační 
zóně Itálie ale násilí páchané na obou stranách pokračovalo.

Myšlenka vytvoření společného státu z Albánie a z území, která is-
lamizovaní Albánci postupně osídlili v Srbsku, Černé Hoře a Makedo-
nii, byla stará a představovala pro významnou část kosovských Albánců 
sen. Pod okupační správou Itálie a Německa se tento sen Albáncům 
z Albánie i Kosova splnil. Znovu se jej pokusili oživit v čase rozpadu 
Jugoslávie, kdy se západní společenství postavilo jednoznačně proti Sr-
bům snažícím se udržet Jugoslávii, v níž měli velmi silnou pozici. Stejně 
jako za času nacistické a fašistické okupace spoléhali kosovští Albánci na 
podporu poskytnutou zvenčí a jdoucí proti Srbům.

Projekt Velké Albánie musel sice po roce 1999 zůstat ještě stranou, 
neboť spojení Albánie a majoritně albánského Kosova nevyvolával do-
statečnou podporu u všech států západní protisrbské koalice. Západ 
prozatím podpořil „pouze“ vznik druhého „nezávislého“ albánského 
státu, tentokrát na původním srbském území. Toto pro začátek radi-
kálům z Kosova stačilo. V zájmu objektivity je ale třeba říci, že ani zda-
leka všechno albánské obyvatelstvo Kosova nestálo na straně radikálů 
usilujících o ozbrojenou konfrontaci se zbytkovou Jugoslávkou federací 

[4] „.. not without many episo-
desofbloodshed and violence“ 
Viz: NoelMalcolm: Kosovo- 
Shorthistory, Papermac, Lon-
don 1998, str. 293
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a prostřednictvím vyprovokovaných konfliktů s Jugoslávkou armádou 
a policií cílících k získání ozbrojené podpory Severoatlantické aliance.

Albánci, kteří si nepřáli konfrontaci se Srby a kteří upřednostňovali 
mírové soužití s nimi, představovali pro radikály z Kosovské osvobo-
zenecké armády (UCK), největší překážku k dosažení svých cílů, tedy 
k vyprovokování cizí vojenské intervence. Proto bylo vyhánění kosov-
ských Albánců, mainstreamovými médii na Západě v extrémní míře 
zveličované, výsledkem tří na sobě nezávislých příčin [5].

Nekonfliktní a mírumilovné Albánce uváděli do pohybu albánští ra-
dikálové, aby vytvořili obraz údajných srbských zvěrstev páchaných na 
jejich spoluobčanech. Další příčinou útěků obyvatel Kosova bylo bom-
bardování letadly NATO[6]. A konečně třetí příčinu představovaly dů-
sledky staleté vendety mezi Srby a Albánci nejenom v Kosovu ale ve 
všech oblastech, ve kterých albánské obyvatelstvo získávalo časem po-
četní majoritu, vyháněním Srbů a Černohorců a později i výrazně vyšší 
porodností svých rodin.

Mezi kosovskými Albánci byli i umírnění politikové, kteří jako Ibrahim 
Rugova, nejprve hledali cestu spíše k obnovení a zaručení dřívější veli-

[5] Obzvláště masivní protisrbskou propagandu spustila v době takzvané kosovské 
krize Česká televize. Nejenom, že vysílala reportáže o údajném únosu a zavraždění 
umírněného kosovského politika Rugovy, ale i zcela nepravdivé informace o útocích 
Srbů proti Albáncům, ke kterým údajně mělo dojít dokonce na českém území, snad, 
nakolik si vzpomínám, v Praze. Dezinformační mediální kampaň nebyla ovšem 
dobře koordinovaná, a tak se stalo, že se najednou „unesený a Srby zavražděný“ 
Rugova zčistajasna objevil. Mainstreamová média své faux pas pochopitelně přešla 
mlčením. Záběry kolon s vyháněným obyvatelstvem, údajně albánského původu, 
Česká televize podbarvovala tóny Orffovy skladby Carmina burana, jejíž úvod je 
velice expresivní a dramatický. Údaje o počtech vyháněných Albánců ve svém součtu 
nejméně dvakrát převyšovaly počet veškerého obyvatelstva v Kosovu. Masové hroby 
obsahující tělesné pozůstatky „výhradně“ a „prokazatelně“ jen Srby zavražděných 
kosovských Albánců, pak nikdo nebyl schopen dohledat a postavit jako věrohodný 
důkaz potvrzující všechna vykonstruovaná a zveličená obvinění. Podobným způso-
bem mátla veřejnost i další česká mainstreamová média, která patrně bezmyšlen-
kovitě opisovala informace z vlajkových lodí amerického mainstreamu, které byly a 
zůstávají co do věrohodnosti v podstatě nepoužitelné.

[6] Při své osobní návštěvě u 
velvyslance Jugoslávie v Praze, 
v budově ambasády na Malé 
Straně, v dubnu 1999, jsem 
měl možnost vidět na vlastní 
oči nejméně sto fotografií ni-
čivých následků bombardování 
Jugoslávie letadly NATO. Byly na 
nich nejenom rozvaliny domů, 
průmyslových podniků, civilních 
objektů (včetně čínské amba-
sády omylem zasažené stejně 
jako několik jiných objektů, také 
zasažených v důsledku chybné 
orientace letců NATO), ale také 
děti zabité bombami doma bě-
hem jídla. Není divu, že strach 
z bombardování vyháněl lidi  
z domovů i v samotném Koso-
vu. Nikdo z prostých obyvatel 
Kosova nemohl odhadnout roz-
sah války, kterou si radikálové 
z UCK objednali u Clintona a 
Albrightové ve Washingtonu.
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ce široké autonomie, kterou kosovští Albánci v Kosovu měli v časech 
Federativní republiky Jugoslávie, a kterou pozbyli v důsledku konfliktů, 
ke kterým na kosovském území začátkem osmdesátých let i v době 
následující docházelo. Teprve později se Rugova přikláněl k úplnému 
osamostatnění Kosova, nicméně vždy upřednostňoval nenásilná řešení. 
Ale nepředbíhejme událostem a zůstaňme ještě chvíli u německé, ital-
ské, bulharské a maďarské okupace Jugoslávie.

Ustašovské „velké“ ale loutkové Chorvatsko a 
Slovinci určení k poněmčení
Jen úplně krátce: Chorvatsko si prosadilo nezávislý stát, jehož nezávis-
lost byla pochopitelně zcela iluzorní. Ovšem Chorvatsko získalo roz-
sáhlé území od Zagrebu na severu až po Černou Horu na jihu, včetně 
Bosny a Hercegoviny. Itálie se usadila Chorvatsku na pobřeží Dalmácie 
mezi Zadarem a Splitem, což bylo opět území, které si vždy nároko-
vala. Mussolini údajně vyjádřil uspokojení nad tím, že otázka Dalmácie 
byla tak jednou provždy vyřešena. Tamní italský guvernér provincie 
dostal za úkol celé pobřeží Dalmácie poitalštit. Chorvaté si tak mohli 
uvědomit, že jejich územní zisky na úkor Srbska, Černé Hory, Bosny 
a Hercegoviny a podobně, nejsou zadarmo a že jejich noví spojenci a 
přátelé nejsou „bez chyby“. Možná si to v Chorvatsku někteří lidé uvě-
domili, ustašovci ale ne.

Poglavnik (vůdce) Ante Pavelić s Joachimem von 
Ribbentropem 
Pokud se jednalo o Slovinsko, s tím měli Němci zvláštní plány. Chtěli  
v podstatě Slovince zcela integrovat do německého prostoru, úplně od-
národnit. Provedli na území Slovinska vlnu zatýkání, nechali odstranit 
slovinské nápisy a texty a jako jedinou úřední řeč připouštěli němčinu. 
Němci deportovali na 40 tisíc Slovinců do Německa a asi 60 tisíc jich 
odeslali do Chorvatska a do Srbska.

V Podgorici se sešel černohorský parlament, aby vyhlásil podobný 
loutkový stát, jakým bylo Chorvatsko, tedy „samostatnou“ Černou 
Horu nacházející se pod italským dohledem. Ihned se ale v zemi zvedl 
proti tomu odpor. Zvláště aktivní byli komunisté, ale také četnici a další 
nacionalisté. Italové byli nuceni uplatnit okupační správu a povolat další 
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jednotky z Albánie. V italských plánech bylo nejenom vytvoření Vel-
ké Albánie spojením Albánie a srbského Kosova, ale přičlenění dalších 
území k tomuto novotvaru, a to na úkor Makedonie a Černé Hory. Na 
území Kosova neměla italská okupační správa potíže získávat na svou 
stranu velké množství kolaborantů z řad kosovských Albánců.

Nezavisna država hrvatska [7] a brutalita 
Pavelićova režimu
Vznik Nezávislého státu Chorvatska pod ustašovskou správou předsta-
vuje skutečnou tragédii v soužití národů Jugoslávie. Brutalita Pavelićova 
fašistického režimu nejenom konkurovala počínání německých nacistů 
v okupovaných zemích, ale v některých ohledech jej zastínila. Hlavní 
moc v zemi se soustředila v rukou Ante Paveliće, skutečného zločince.

Ante Pavelić směřoval k vytvoření křesťanského korporativního stá-
tu. (Spojení křesťanství s fašismem bylo ostatně charakteristické i pro 
luďácko-klerikální kruhy na Slovensku.) Suverenita Chorvatů však byla 
jen pouhá iluze. Jejich stát měl pod kontrolou Mussolini, a domnělá ne-
závislost Chorvatska měla být jen prozatímním řešením. Fašistická Itá-
lie považovala většinu chorvatského území za své teritorium zděděné 
z římských časů. Hitler se o záležitosti Chorvatska staral minimálně. 
Ukousl si pro sebe většinu slovinského území a zajistil pro Říši několik 
set tisíc nových budoucích Němců. Chorvatsko přenechal svému ital-
skému partnerovi.

Jedním z Pavelićových cílů bylo vytvoření vlastní armády. Hitler ani 
Mussolini nebyli nakloněni představě, že vznikne v Chorvatsku nějaké 
silnější bojové uskupení. Pavelič ale vojáky potřeboval k prosazování 
svých cílů, mimo jiné i k teroru proti Srbům a dalším národům, které 
se vzpíraly myšlence na příslušnost k národu chorvatskému, o němž 
chorvatští nacionalisté začali prohlašovat, že je gótského původu, niko-
liv slovanského.

V dubnu 1941 podepsal Pavelič zákon „na ochranu národa a státu“, 
následovaly po vzoru německých nacistů protižidovské zákony a po 
nich přišla na řadu všestranná a maximální diskriminace Srbů. Bylo jim 
zakázáno psát písmem, které bylo jejich vlastní, tedy cyrilicí, zavíraly se 
srbské školy a pravoslavné chrámy. V Zagrebu se museli vystěhovat ze 
čtvrtí, které byly vyhrazeny „lepším lidem“, tedy Chorvatům. Přicházeli 

[7] Nezávislý stát Chorvatsko
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o zaměstnání a dokonce museli nosit na paži pásku s označením Pra-
voslac, tedy pravoslavný. Dostali se tak do situace velmi podobné jako 
židé v zemích okupovaných nebo ovládaných Němci.

Po tomto “prologu“ ovšem následovalo zběsilé vraždění Srbů. Údajně 
začalo ve vsi Guderac, kde ustašovci zavraždili 184 Srbů, pak se násil-
nosti přenesly do Bosny a Hercegoviny. Celkem bylo v těch dnech za-
vražděno více než 20 tisíc Srbů. Nejprve ustašovci zabíjeli jenom muže 
od 15 do 60 let, potom ale přestal věk hrát roli a za oběť násilností a 
vražd padly děti, ženy i starci. Ustašovci pro Srby zřizovali koncentrační 
tábory.

Podle srbských zdrojů bylo celkem zavražděno ustašovci a jejich ko-
laboranty na milión Srbů. Údaje se ale velice různí, a to podle toho, kdo 
je vydává. Chorvaté počty zavražděných Srbů snižují pod uvěřitelnou 
hranici, němečtí historikové uvádějí kolem 200 tisíc zabitých, jiné odha-
dy mluví o 300 tisících.

Brutalita Paveličova režimu a ustašovců vůči Srbům a dalším náro-
dům nacházejícím se na území Chorvaska byla tak úděsná, že dokonce 
i někteří němečtí důstojníci varovali před následky. Generál Glaise von 
Horstenau napsal ve zprávě do Berlína: „Přesídlení, které se teď prová-
dí tak krutým způsobem, a mnohá zvěrstva, která jej provází, nashro-
máždí obrovské množství výbušného materiálu všude tam, kde žijí Sr-
bové – v brzké budoucnosti se tu vytvoří centra nepokojů, která budou 
těžko kontrolovatelná.“ [8]

Německý generál nemohl tušit, jak prorocká bude jeho předpověď. 
Měl pochopitelně starost o klidný průběh budoucí německé a italské 
okupační správy nad srbským územím i a nad samotným loutkovým 
státem Chorvatska. Ale naprosto správně vycítil, že zlo plodí zlo a že 
Srbové, pokud vraždění svého národa přečkají, na extrémní bestialitu 
ustašovského režimu, doprovázenou násilnostmi ze strany kosovských 
Albánců na svém vlastním území nikdy nezapomenou. V době rozpadu 
Jugoslávie, kdy se Německo jako první stát v Evropě i na světě postavilo 
okamžitě na stranu secesionistů v Chorvatsku i ve Slovinsku, se západní 
mocnosti postupně všechny postavily proti Srbům.

Rakouský historik Michael Weihmann napsal, že ustašovci vytvořili 
„tak odporný režim, že byl i na balkánské poměry zcela mimořádný“ 
[9].

[8] Kolektiv autorů: Dějiny jiho-
slovanských zemí, Nakladatel-
ství Lidové noviny, str. 456

[9] Tamtéž, strana 457
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Odboj proti okupantům a jeho sílící tendence
Odboj Srbů a Černohorců proti nacistické a fašistické okupační správě by 
byl sám o sobě samostatným tématem vyžadujícím velký prostor. Musí-
me z něj vybrat jen to nejpodstatnější. Rychlá porážka jugoslávské armády 
byla sice zdrcující ranou pro odbojné národy Jugoslávie, nicméně, Srbové 
a Černohorci jsou národy, které svou svobodu neprodávají lacino. Nau-
čila je tomu staletí osmanské nadvlády a intervencí ze strany evropských 
mocností. Krutosti páchané na Srbech v Pavelićově zločinném státě i na 
vlastním území ze strany mnohých po „velké“ Albánii toužících kosov-
ských Albánců je motivovala k rozhodné obraně své národní existence a 
lidské důstojnosti.

Německá armáda sice Jugoslávii porazila rychle, ale obvyklá německá 
důkladnost, se kterou nacisté „spravovali“ dobytá území jinde v Evropě, 
nebyla na jugoslávském území uplatněna. Hitler potřeboval tyto své vojá-
ky na východní frontě proti Sovětskému svazu, a tak na různých územích 
zůstávaly plně vyzbrojené oddíly jugoslávské armády, které v podstatě 
představovaly základ různých odbojových a partyzánských formací.

Tak se stalo, že náčelník štábu jugoslávské armády v Bosně Draža 
Mihajlović přemístil své vojáky, kteří odmítli před nacisty kapitulovat, 
do horského terénu v západním Srbsku. Od května 1941 takto vznik-
lé četnické vojsko [10] získávalo především mezi Srby nové bojovníky. 
Vznikal tak zárodek pozdější Jugoslávské armády ve vlasti, která respek-
tovala krále a exilovou vládu a v principu se přiřadila k množství formací 
západního odboje po celé Evropě, které čekaly na signál z Londýna a 
vlastní aktivitu příliš nevyvíjely. Kamenem úrazu těchto Mihajlovićových 
četniků byla ovšem jejich nacionální velkosrbská ideologie a protichor-
vatský charakter, který pochopitelně vylučoval aktivní účast Chorvatů 
nespokojených s ustašovských represívním režimem doma v řadách 
četniků.

V průběhu nacistické a fašistické okupace Jugoslávie se v plné míře 
projevovaly všechny antagonismy nastřádané za staletí vývoje a vyhnané 
často do extrému právě extrémní situací války a okupace. V takové situ-
aci nebyly okupační jednotky hlavním a jediným nepřítelem, proti kte-
rému různé ozbrojené oddíly vystupovaly. Navíc situaci komplikovaly 
také úvahy o tom, co bude po skončení války. Různé politické orientace 
se tak nebyly schopné ujednotit. Bojující Chorvaté chtěli po válce „vel-

[10] Jako četnici se označovaly 
v podstatě partyzánské oddíly, 
které vedly často gerilovou vál-
ku s Turky. Mihailović organizací 
nových četniků v podstatě na-
vázal na starou domácí tradici 
a na polovojenské oddíly, které 
existovaly už před válkou, spo-
lupracovaly s pravidelnou Jugo-
slávkou armádou, ale po kapi-
tulaci nesložily zbraně a bránily 
srbské obyvatelstvo před útoky 
především albánských band. Je 
zajímavé, že tyto oddíly vedl 
jiný velitel než Mihajlovič. Jme-
noval se Kosta Pečanac, ale jeho 
četnici v době, kdy se objevili 
komunističtí partyzáni, uzavřeli 
dohodu s německými okupanty 
a postavili se proti partyzánům. 
Mihajlovič nabídl Pečanacovi 
spolupráci, ale Pečanac odmí-
tl. Nakonec jej v roce 1944 jiné 
četnické oddíly zastřelily.

I. ESEJE



Ivo Šebestík: Eseje a komentáře 101 argument!

ké“ Chorvatsko, bojující Srbové „velké Srbsko“. Jediná ozbrojená for-
mace, která se dokázala povznést nad úzce nacionální charakteristiku a 
zaměřit odboj skutečně a výhradně proti okupačním mocnostem, byli 
Jugoslávií komunisté. Pozdější prozápadní, pravicoví a rusofobní politici, 
historici a komentátoři jen velmi neradi přiznávali tomuto hnutí pozitiv-
ní atributy, které mu náležely, a upínali pozornost spíše k jeho kritice.

Nám s odstupem času připadá dokonale absurdní, že národy, které se 
docela přirozeně měly snažit spojit všechny síly k obraně před okupan-
ty, se navzájem rozdělovaly podle politických cílů, jejichž řešení snad 
mělo přijít na řadu až po válce. Ale přesně takovouto zkušenost zažily 
snad všechny Němci obsazené státy a národy, že jejich odboj tříštil síly 
na vzájemné spory uvnitř a neochotu ke spolupráci. Velmi nebezpeč-
nou situaci zažíval odboj například v Němci obsazené Francii, kdy spory 
mezi komunisty a ostatními složkami odboje mohly přivodit zkázu Paří-
že. Obdobné rozpory ostatně stihly také komunistický a nekomunistic-
ký odboj v českých zemích, které se řídily navzájem nekoordinovanými 
ba spíše proti sobě jdoucími instrukcemi z Moskvy a z Londýna. Strach 
z komunismu a transferu bolševismu po Evropě, který západním demo-
kraciím překážel v dohodě se Sovětským svazem a v koordinaci postu-
pu proti německému nacismu, se takto projevoval po celou dobu války.

Josip Broz „Tito“ a partyzánský odboj 
organizovaný komunisty
Komunisté před válkou pracovali v ilegalitě a byli zvyklí se organizo-
vat po celém území Jugoslávie. Politicky sice směřovali hodně doleva 
a byli členem Kominterny, neměli ale žádné nacionální předsudky. Od 
roku 1940 byl ve funkci generálního tajemníka Josip Broz, později zva-
ný Tito. Komunisté začali okamžitě pracovat. Na jednání v Lublani se 
jim podařilo získat na svoji stranu část sociálních demokratů, později i 
některé křesťanské demokraty a spoustu jednotlivců z ostatních politic-
kých uskupení.  Kominterna komunistům doporučila, aby se soustředili 
výhradně na odboj proti okupantům a odložili stranou plány na uskuteč-
nění sociální revoluce. Obdobné instrukce měli ostatně také Gottwald a 
vedení československého komunistického odboje.

Josip Broz vybral za seřadiště svých partyzánských oddílů hornaté 
oblasti Srbska, do kterých se stahovali Srbové z Chorvatska, Maďary 
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okupované Vojvodiny i z Bosny a Hercegoviny. Teror, kterému byli Sr-
bové vystaveni na různých místech Jugoslávie, posiloval jejich odhodlání 
k boji. Ten měl být ale strašný a měl trvat téměř pět let.

Komunisty organizované povstání začalo v červenci 1941 útokem na 
policejní oddíl v obci Bela Cerkva, následovaly další bojové akce a sa-
botáže. Povstání se rozšířilo do západního Srbska, kam se stáhnul z Bě-
lehradu i hlavní štáb povstalců včele s Titem. Němce síla a rozhodnost 
povstání zaskočila. Partyzáni osvobozovali další území a jejich oddíly 
početně sílily. Na rozdíl od četniků, jejichž program Jihoslovany roz-
děloval, program Titových partyzánů byl jednoznačně protiokupační a 
neobsahoval žádné nacionalistické tendence. Proto byl pro Jihoslovany, 
nejenom Srby a Černohorce, přitažlivější.
Povstala také Černá Hora, ale na jejím území se dopustili partyzáni zá-
sadní chyby, když její osvobozené teritorium prohlásili za jednu z re-
publik Sovětského svazu. Proti partyzánům na černohorském území 
bojovali nejenom italské okupační oddíly, ale i četnici, pro které bolševi-
zace jakéhokoliv jugoslávského území samozřejmě nepřipadala v úvahu.

Povstání nicméně probíhalo na celém území Jugoslávie. Několik cen-
ter mělo v Bosně a Hercegovině, ve Slovinsku naráželo na problémy 
dané příliš hustým osídlením. Na chorvatském území se partyzánské 
oddíly prosadily nejprve jen tam, kde sídlily početnější srbské komunity. 
Do konce roku 1941 se komunistům podařilo postavit partyzánskou 
sílu v počtu okolo 70 tisíc vojáků. Koncem roku již vznikla partyzánská 
brigáda, asi desítka samostatných praporů a množství vojenských od-
dílů. Partyzáni začali získávat charakter regulérní armády. Naprostou 
většinu partyzánů tvořili ovšem rolníci, kteří neměli s komunistickým 
hnutím nic společného a bojovali výhradně za svobodu od okupantů, 
nikoliv za jakékoliv politické cíle. Velitelé mnohých oddílů byli bývalí 
interbrigadisté ze Španělska, kteří tam získali cenné zkušenosti, které 
pak v boji proti okupačním silám využili doma. Teprve později se řady 
partyzánů rozšiřovaly v podstatně různorodější skladbu a přibývali mezi 
nimi i intelektuálové, spisovatelé, novináři a další skupiny profesí.

Na rozdíl od Mihajlovićových četniků a jiných četnických oddílů, které 
s Mihajlovićem nespolupracovaly vůbec nebo jen příležitostně, se ko-
munisty vedení partyzáni nedopouštěli zbytečného násilí na obyvatel-
stvu, což uznávali i jejich političtí odpůrci. Pokud se jednalo o budoucí 
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uspořádání osvobozeného státu, slibovali komunisté federativní uspo-
řádání a rovnoprávnost všech národů. Ostatně ve vedení jejich odboje 
byly zastoupeny všechny národy Jugoslávie.

Partyzánské úspěchy znepokojují exilové kruhy 
v Londýně i domácí kolaboranty
Úspěchy partyzánů ovšem znepokojoval domácí kolaboranty a přísluš-
níky elit, kteří proti partyzánům vystupovali na straně okupačních sil. 
Západ stál za Mihajlovićem, kterému se dostalo povýšení na generála. 
Mihajlovič sice bojoval proti okupantům, s komunistickým hnutím se 
ale nechtěl spojit. Exil a západní státy jej považovaly za jediného legi-
timního představitele odboje, ačkoliv akce četniků se co do rozsahu a 
úspěšnosti s partyzánskými nemohly rovnat, Mihajlovićova schopnost 
sjednocovat četnické oddíly byla minimální a dokonce často sahal ke 
spolupráci s kolaboranty i okupanty.

Politická i odbojová „mapa“ Jugoslávie zůstávala nepřehledná. Par-
tyzáni několikrát nabídli Mihajlovićovi spolupráci, ten ale odmítal. 
Nakonec začalo docházet k masivním střetům mezi oběma složkami 
navzájem antagonistického odboje. V nich se četnici ocitli ve slabém 
postavení, hrozila jim porážka. A tak se Mihajlović obrátil na Londýn 
s žádostí o pomoc. Londýn oslovil Moskvu s žádostí o intervenci mezi 
jugoslávskými partyzány. Moskva později čekající velmi dlouho na slibo-
vané otevření druhé západní fronty proti Německu si nepřála konflikty 
s Londýnem, který obecně vystupoval jako ochránce exilových vlád, a 
tak vyzvala partyzány, aby boj proti četnikům zastavili. Výsledkem bylo 
jednání mezi partyzány a četniky a devítibodová dohoda podepsaná  
v Čačaku, která ale neměla žádný praktický význam.

Mihajlović byl příliš spjat s nacionalismem a odmítal bojovat proti sil-
nějšímu německému nepříteli. Komunisté hlásali federalismus a heslo 
bojovat stále, všude a za všech okolností. Mihajlović spoléhal na zásah 
spojeneckých vojsk, Britů a Američanů, a za svůj úkol považoval spí-
še boj proti komunistům. Nakonec skončil jako kolaborant s Němci, 
nicméně ani Hitler s ním spolupracovat nechtěl a tak nacisté zahájili na 
četniky útok a sám Mihajlović musel utéct do hor. Po čase se ale znovu 
objeví se svými lidmi na straně okupantů.
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Německý teror směřující proti partyzánskému odboji
V září 1941 se Hitler pokusil rozbít partyzánský odboj stůj co stůj. Ge-
nerál Keitel vydal nařízení, aby za každého zabitého německého vojáka 
bylo popraveno sto komunistů a za raněného padesát. Němci do Jugo-
slávie stáhli dokonce několik divizí z východní fronty. Úder přinesl na-
cistům úspěch. Podařilo se jim zdecimovat partyzánské oddíly natolik, 
že se jejich zbytky musely stáhnout ze Srbska, kam se vrátily až v roce 
1944. Na území Srbska se rozpoutal teror, spousta lidí byla odvlečena 
do koncentračních táborů, zastřelena nebo bestiálně povražděna. Sa-
mozřejmě za spoluúčasti kolaborantů.

Titovy oddíly se přesunuly do Bosny. V zimě klesala teplota pod minus 
25 stupňů celsia a partyzáni strádali všemi představitelnými způsoby, 
přesto se jim dařilo formovat nové oddíly a na bosenském území získali 
dokonce podporu místního muslimského obyvatelstva. Tito vydal roz-
kaz, aby zajatí němečtí a italští vojáci nebyli zabíjeni, ale vyměňováni za 
zajaté partyzány, což ale znamenalo při častých přesunech v náročném 
terénu přemísťovat spolu s partyzánskými oddíly, trénem, nemocnými 
a raněnými vlastními vojáky také stovky a později tisíce italských vojáků.

Němci proti partyzánům pořádali další ofenzívy a dařilo se jim půso-
bit partyzánským oddílům značné ztráty, nicméně nezměrné odhod-
lání těchto lidí vedlo stále a znovu k novým akcím proti okupantům a  
k formování nových sil. Partyzáni bojovali zpravidla proti obrovské pře-
sile nepřítele, přesto zasazovali okupantům citelné rány a působili jim 
značné ztráty i škody na technice, zásobování, železničním spojení.

Historik Jasper Ridley, který napsal monografii o Titovi, popisuje 
detailně partyzánské boje, ale i osobní statečnost samotného Tita, na 
kterého Němci uchystali několik atentátů. Při jednom z nich Tito osob-
ně vyběhl z úkrytu, aby odtáhl do bezpečí svého zraněného vojáka. 
Partyzánské hnutí mělo nad nepřítelem obrovskou morální převahu, 
proto partyzáni už koncem roku 1942 ovládali na 50 tisíc čtverečních 
kilometrů území a přijali název Národní osvobozenecké armády (NOA) 
Jugoslávie. Na všech územích získávali partyzáni stoupence, pouze na 
území Kosova se podařilo vytvořit z místních Albánců jen jediný oddíl. 
Etnická nevraživost mezi Albánci a Slovany, zejména Srby, se projevo-
vala i v tomto ohledu.
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Porážka wehrmachtu v Sovětském svazu 
představuje bod obratu ve vývoji války
Rok 1942 znamenal pro německé nacisty bod obratu k mnohem hor-
šímu. Koncem roku zastavila Rudá armáda postup Paulusovy armády  
u Stalingradu, začátkem příštího roku čekala Němce v Rusku jedna po-
rážka za druhou a silná protiofenzíva, která je donutila k ústupu. Od 
toho data Německo už jen ustupuje. Přesto začátkem roku 1943 or-
ganizuje Hitler další ofenzívu proti partyzánům. Spolupracuje na ní s 
Mihajlovićem. Ofenzíva s názvem Weiss směřovala proti 40 tisícům par-
tyzánů a dostala je do obklíčení. Partyzáni měli s sebou na dva tisíce za-
jatých italských vojáků a spousty vlastních raněných. Nedostávalo se jim 
nazbyt téměř ničeho, přesto se partyzánským oddílům podařilo probít 
k řece Neretvě [11]. Během těchto bojů bojovali mimo jiné i s četniky, 
kteří už byli plně ve službách okupantů.

Další ofenzívu proti partyzánům zahájili Němci v květnu 1943. V pěti-
týdenní bitvě u Sutjesky byli Němci přesvědčeni, že se jim podařilo par-
tyzány zničit. Byl to ale veliký omyl, partyzáni se probíjeli všemi směry, 
organizovali gerilové útoky a sabotáže, a zároveň bojovali jako jednotky 
pravidelné armády a jejich velitelé i samotní vojáci disponovali nejenom 
obrovskou odvahou ale i stále rostoucími bojovými zkušenostmi.

Osvobození Jugoslávie převážně vlastními 
silami partyzánského odboje
Exilová vláda v Londýně doposud podporující Mihajlovićovy kolabo-
rantské četniky chtě nechtě musela začít brát vážně v bojích i politicky 
úspěšné partyzány a navázala s nimi spojení. Titova pozice velmi zesílila. 
V září 1943 kapitulovala Itálie, čehož partyzáni využili k tomu, aby od 
italské armády převzali výzbroj pro přibližně 80 tisíc mužů. V té době 
britská vláda odepsala exilového krále Petra II. a definitivně i četniky. 
Pozice Titovy armády se v podstatě legitimizovala nejenom doma ale 
i před světem. Josip Broz Tito získal hodnost maršála a odhodlaný boj 
jugoslávských partyzánů ocenil i Churchill, který jako jeden z prvních 
britských politiků pochopil, že hlavním nepřítelem je německý nacismus 
a proto ústředním cílem má být boj proti německému nacismu. Mo-
mentálně by všechno ostatní mělo jít stranou. Ostatně, po válce bude 
čas na to ostatní. Hlavním problémem Západu po druhé světové válce 

[11] Boj na Neretvě se stal 
jednou z velkých událostí par-
tyzánského odboje proti nacis-
tům.
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měl být pochopitelně Sovětský svaz. To věděl Churchill, ale věděl to i 
Stalin, který se na to hodlal dobře připravit.

Četnický generál Mihajlovič se ale stále nevzdával. Opíral se o sil-
né antikomunistické hnutí a dařilo se mu zvyšovat počty svých oddílů. 
Nicméně Tito už jednal v Neapoli s Churchillem a v podstatě dospěli 
k široké dohodě o tom, jak vést další válku v Jugoslávii a dost možná i  
o tom, co bude po válce. V polovině roku 1944 se boje vrátily na srbské 
území. Německé okupační síly byly stále velmi početné, nicméně hou-
ževnatým a soustředěným úderům partyzánských jednotek nedokázaly 
nikdy úspěšně vzdorovat.

V září postoupila k hranicím Jugoslávie Rudá armáda a Sověti po doho-
dě mezi Titem a Stalinem v Moskvě zahájili s partyzánskými jednotkami 
boj o Bělehrad, který skončil úspěchem, tedy uvolněním Bělehradu z 
německého sevření. Koncem roku 1944 obsadila Titova armáda, spolu 
se Sověty, celé Srbsko. Od roku 1945 provedl Tito reorganizaci armády 
a tato dostala nový název – Jugoslávská armáda. Ještě v listopadu vyhlásil 
Tito amnestii pro všechny bojovníky kolaborantských jednotek, což do 
řad Jugoslávské armády přivedlo desetitisíce nových vojáků.

V lednu 1945 měla Jugoslávská armáda více než 800 tisíc vojáků a díky 
vojenským dodávkám ze Sovětského svazu byla vybavena množstvím 
letadel, tanků, děl a další techniky. V prvních pěti měsících roku 1945 
již postupovaly jednotky Jugoslávské armády od města k městu, odkud 
vyháněly poslední zbytky okupačních armád a kolaborujících četniků.

Osvobození Jugoslávie zásluhou především domácího partyzánského 
hnutí, které po celou dobu okupace muselo čelit několika nepřátelským 
armádám i domácím nepřátelům, je obdivuhodným skutkem v dějinách 
světa. Není vůbec překvapivé, že vůdčí postava tohoto hnutí, Josip Broz 
Tito, získal silnou pozici doma i v mezinárodním prostoru.
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Bombardování Jugoslávie ve 
světle srbských dějin. Část III.
26. 3. 2018

Ivo Šebestík dokončuje svůj třídílný seriál  
o bombardování Jugoslávie z pohledu srbských dějin. 
Jaké události předcházely bombardování NATO na 
kosovsko-srbském a jugoslávském dějišti?

Třetí a závěrečná část článku věnovaného historickým souvislos-
tem, které na území Srbska vyústily v secesionismus kosovských 
Albánců, v jejich snahu o odtržení od Srbska a zbytku Jugoslávie 

a nakonec ve válku Západu proti Srbům, zakončíme obrazem srbské-
ho Kosova v období Titovy Jugoslávie a událostmi po jeho smrti až po 
rozpad Jugoslávie na počátku 90. let dvacátého století a bombardování 
zbytku federace letadly NATO.

Noel Malcolm ve své knize o Kosovu [1] píše, že situace kosovských 
Albánců v době, kdy Jugoslávii vedl Josip Broz Tito, byla taková, že 
mnozí kosovští Albánci na něj vzpomínali v dobrém. Albánci snad ano, 
zato mnozí Srbové Titovi později vyčítali, že samotné Srbsko státopráv-
ně nezabezpečil, když poskytl širokou autonomii dvěma jeho oblastem 
(provinciím) s národnostně smíšeným obyvatelstvem, Vojvodině, ve 
které byla silná maďarská menšina, a Kosovu s menšinou albánskou, 
která ale za posledních sto let před vznikem Jugoslávie slovanské oby-
vatelstvo oblasti výrazně přečíslila.

Partyzánský odboj vedený komunisty, který nakonec vedl k osvo-
bození země od okupantů, nesmírně posílil pozici jugoslávských ko-
munistů. Na druhé straně ale nebylo v žádném případě možné mluvit  
o obyvatelstvu Jugoslávie jako o většinově nakloněném komunistické-
mu hnutí. Na to byla Jugoslávie útvarem příliš různorodým a hospodář-
sky, kulturně, vzdělanostně i politicky nevyrovnaným.

Bosnu a Hercegovinu tvořily venkovské, rolnické oblasti s nízkou 
úrovní průmyslu. Makedonie byla na tom dost podobně. Černá Hora 
byla zemí horalů a kosovská autonomní oblast velice zaostalým krajem 

[1] Noel Malcolm: Kosovo – A 
Short History, Papermac, Lon-
don 1998
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pastevců, s obyvatelstvem, jehož dvě třetiny byly negramotné. Naproti 
tomu Slovinsko, části severního Chorvatska, v okolí Zagrebu, a sever-
něji položené oblasti Srbska nebo Vojvodina představovaly kraje přece 
jenom rozvinutější. Na druhé straně ale v podstatě celá Jugoslávie ne-
smírně utrpěla válkou a jenom slušná úroveň zemědělství zemi chránila 
před hladem.

Titova roztržka se Stalinem. Úvahy o Balkánské 
federaci
Komplikovaná byla také její situace mezinárodní. Až do roztržky se 
Stalinem, k níž došlo v roce 1948, kdy byla Jugoslávie vyloučena z 
Kominterny, čerpal Tito podporu sovětského vedení a nacházel se také  
v dobrých vztazích se sousední Albánií, s jejímž komunistickým vůdcem 
Enverem Hodžou dokonce uvažovali o možnosti spojení Albánie s Jugo-
slávií. V Titových úvahách se objevovala i myšlenka Balkánské federace, 
která by předpokládala také přistoupení Bulharska.

Stalin ale Titovi na schůzce v Moskvě, která se konala těsně před 
roztržkou, vmetl do obličeje, že se snaží Albánii „spolknout“ a tušil  
v něm příliš dominantní osobnost, jejíž posílení na vůdce „komunistic-
kých“ států [2] na celém Balkáně by oslabovalo jeho vlastní pozici i po-
zici Sovětského svazu. Správně v Titovi viděl osobnost, která se slepě 
nepodřizuje ničí vůli. Konflikt Stalin versus Tito byl tak konfliktem dvou 
vůdčích osobností.

V době úzké spolupráce Jugoslávie s Albánií byla hranice mezi oběma 
státy v podstatě jen iluzorní. V té době přišlo z Albánie do Jugoslávie 
velké množství Albánců, kteří se usazovali na různých místech, nejvíce 
ale v Kosovu nebo v muslimských enklávách v Bosně. Když Kominterna 
vyloučila Jugoslávii ze svých řad, Hodža změnil kurs a transparentně 
dával najevo svůj příklon ke Stalinovi.

Albánská většina v Kosovu a etnické čistky
V Kosovu byli Albánci početně majoritní, což mělo několik příčin. Jed-
nak Kosovo opouštělo slovanské pravoslavné i katolické obyvatelstvo 
v průběhu půl tisíce let trvající osmanské nadvlády. Další úbytek pře-
devším Srbů a Černohorců byl způsoben italskou okupační podporou 
plánů na vytvoření „velké“ Albánie sloučením jejího území se srbským 

[2] Slovo „komunistický“ ve spo-
jení se některým státem dávám 
do uvozovek, neboť navzdory 
protikomunistické propagandě, 
která státy bývalého sovětského 
impéria označuje jako komunis-
tické bez uvozovek, beru v úva-
hu fakt, že žádný z těchto států, 
ani Sovětský svaz, nikdy komu-
nistický systém nenastolil ani na 
jediný den. Všechno to byly re-
žimy, které se charakterizovaly 
jako přípravné na pozdější usta-
vení komunistické společnosti, 
která byla ale asi tak vzdálena 
jako ráj v představách věřících.
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Kosovem. V té době Albánci systematicky „čistili“ Kosovo od všech ne-
albánských obyvatel. Čistky páchané na Srbech a Černohorcích (ale i 
na cikánském obyvatelstvu) podpořily a spoluorganizovaly i německé 
okupační úřady.

Dalším faktorem početního přečíslení Albánců nad Srby byla vyšší po-
rodnost v albánských rodinách. Podle dobových statistik připadalo na 
jednu albánskou ženu na venkově 6,7 dítěte, zatímco srbské ženy měly 
v průměru dvě děti. V městských oblastech, kterých ale v Kosovu neby-
lo mnoho, byly údaje týkající se porodnosti téměř shodné.

Myšlenka na „velkou“ Albánii, která byla dávného data a v období 
nacistické a fašistické okupace došlo téměř k jejímu uskutečnění, albán-
ské secesionisty už neopustila. Čím méně bude žít v Kosovu Srbů, tím 
snazší bude cesta k úplnému osamostatnění Kosova a k jeho proměně 
v etnicky ryze albánský stát.

Široká autonomie pro Kosovo
Tito se snažil zamezit secesionismu Albánců v Kosovu, stejně jako pří-
padným úvahám o dotržení Maďarů ve Vojvodině tím, že poskytl oběma 
oblastem velmi širokou autonomii, jejíž rozsah je postavil téměř na roveň 
republikám v jugoslávské federaci. K tomu, aby se Kosovo a Vojvodina staly 
republikami de iure v plném smyslu, chyběl jediný krůček. Republika byla v 
pojetí Titova vedení charakterizována státotvorným národem, zatímco au-
tonomní provincie, ať už byla její autonomie de facto plnoprávná s autono-
mií republik, se vázala k „pouhé“ národnosti. Kosovští Albánci byli de iure 
v Jugoslávii národnostní menšinou, a nikoliv státotvorným národem. Tito 
věděl, že kdyby kosovským Albáncům umožnil udělat ten poslední krůček, 
že by tím otevřel cestu odtržení Kosova nejenom od Jugoslávie jako od 
federace, ale její odchod také ze samotného území Srbska.

Při posuzování nároků Albánců na území Kosova je třeba říci, že jejich 
část byla na tomto území domovem, stejně jako v sousední Černé Hoře 
nebo Makedonii, od starověku. Tedy za předpokladu, že Albánci jsou sku-
tečně potomky některých ilyrských kmenů. Na druhé straně je ale stejně 
tak faktem, že Srbové na území Rašky, Zety, Kosova a Metohije svůj stát 
ustavili a byť různá území svého státu v různých dobách získávali a zase 
ztráceli, Kosovo a Metohiju obývali, a to buďto majoritně nebo ve vyrovna-
ném počtu s Albánci.
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Za předpokladu, že by Albánci byli potomky Ilyrů,[3] a z toho titulu 
uplatňovali nárok na Kosovo, které více než tisíc let tvořilo základ srb-
ského státu, museli bychom připustit hypotetickou možnost, že by po-
tomci třeba keltských Bójů mohli uplatňovat nárok na Čechy a Bavor-
sko, jež bývaly jejich pravlastí. Tato argumentace je tedy trošičku, mírně 
řečeno, sporná. Kdyby někdy někdo uplatnil takovýto precedens, asi 
žádný z evropských národů by se nemohl cítit doma v bezpečí. I Řekové 
přece přišli jako Achájci, Iónové a Dórové do „země Pelasgů“.

Pravdě se nejvíce podobá prostý popis skutečnosti, a sice že slovan-
ské národy a Albánci obývali Kosovo společně a v různých dobách se 
pod vlivem různých okolností, nejčastěji zavlečených zvenčí, ocitali  
v nepřátelských vztazích, které ústily v půl tisíce let trvající snahu Albán-
ců zbavit Kosovo slovanských pravoslavných i katolických obyvatel, v 
dobách, kdy k tomu měli prostředky a přízeň někoho cizího a mocného 
(Turků, evropských mocností, okupačních orgánů Německa a Itálie). 
Na to Srbové a Černohorci reagovali represemi vůči Albáncům zase  
v dobách, kdy Albánci zůstali opuštěni.

Po tak dlouhé době konfliktů se zdá, že je nemožné určit viníka a 
oběť. Na druhé straně je ale jisté, že kosovští Albánci v době Tito-
vy Jugoslávie dostali téměř vše, co žádali, a přesto neopustili myšlenku 
osamostatnění Kosova, jeho etnického „vyčištění“ a následného spojení 
s Albánií.

Zrovnoprávňování Albánců v Kosovu s národy 
Jugoslávie
Když vznikla Jugoslávie (nejprve jako Království Srbů, Chorvatů a Slo-
vinců), bylo Kosovo krajem rolníků a pastevců, většinou negramot-
ných, jen se základním školstvím převážně v srbochorvatském jazyce. 
Albánci toto později označili za diskriminační, nicméně pravdou je, že 
mezi nimi bylo jen velmi málo učitelů, kteří mohli do škol nastoupit. 
Univerzitu nemělo Kosovo žádnou. Byla zřízena později, v době jugo-
slávské federace, jako odnož Bělehradské univerzity. Velmi rychle se 
rozšířil počet základních škol, byly zřizovány školy střední a vyučova-
cím jazykem se stala albánština, byť se vyučovalo stále i v srbochor-
vatštině jako jazyce Srbské republiky, jejíž bylo Kosovo autonomní 
součástí.

[3] Názory na původ Albánců 
se různí a dodnes není původ 
tohoto národa dostatečně ob-
jasněn. Podle některých teorií 
jsou potomky nikoliv Ilyrů ale 
Thráků.
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Kosovští Albánci kritizovali taky srbskou majoritu úředníků ve státní i 
komunální správě, slovanské policisty a vedoucí pracovníky v průmyslu 
i zemědělství. Ale i to mělo logické vysvětlení ve faktu, že tito lidé ne-
mohli být negramotní nebo mít jen základní vzdělání. Ve vypjaté atmo-
sféře sílícího secesionistického hnutí se použilo ale všechno, co mohlo 
postavit Srby do pozice kolonizátorů.

Po válce se vracejí někteří vyhnaní Srbové a 
Černohorci zpět do Kosova
Po válce se několik desítek tisíc Srbů chtělo vrátit do Srbska a ujmout 
se zpět půdy a statků, ze kterých byli vyhnáni Albánci. Josip Broz Tito 
nejprve tyto návraty Srbů do Kosova chtěl zakázat, ale pak je povolil, 
ovšem s několika podmínkami, které měly zamezit vzniku nových kon-
fliktů mezi vracejícími se Srby a Albánci, kteří mezi tím obdělávali jejich 
opuštěnou půdu. Výsledkem byly série kompromisů. Asi pět tisíc Srbů 
a Černohorců získalo zpět vše, přibližně stejný počet dostal zpátky část 
půdy a asi 600 navrátivších se obyvatel nedostalo nic. Místní Albánci byli 
odškodněni rozdělením asi 16 tisíc hektarů půdy.

Přibližně 4000 rodin těchto slovanských uprchlíků z Kosova se usadi-
lo v jiných částech Srbska, případně celé Jugoslávie. Mimo jiné také ve 
Vojvodině, odkud poválečná Jugoslávie vysídlila německé obyvatelstvo a 
část maďarského osídlení pro kolaboraci s okupačními státy.

Vysídlení Srbové se ovšem nevraceli do klidné země v jejích klidných 
časech. Ještě v době osvobozování Jugoslávie partyzány a Rudou armá-
dou byl v Kosovu neklid. Miladin Popović, místní zástupce komunistic-
kého vedení v oblasti, byl zavražděn ve své kanceláři v Prištině. Kvůli 
nepokojům byl už v únoru vyhlášen v Kosovu výjimečný stav. Místní 
Albánci, kteří kolaborovali především s italskými okupačními silami, 
se obávali, že po převzetí Jugoslávie partyzány a komunistickým ve-
dením odboje budou vystaveni represím. Povstalecké území bylo sice 
postiženo rekvizicemi značného množství obilnin a masa, ale tím postih  
v podstatě skončil.

Naopak Tito zahájil kroky ke zrovnoprávnění albánského obyva-
telstva v Srbsku. Nejprve bylo provedeno zrovnoprávnění albánštiny 
vzhledem k srbochorvatštině a začal rozsáhlý projekt budování škol. 
Velkým problémem Kosova byla 74procentní negramotnost místního 
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obyvatelstva, která byla hlavní příčinou skutečnosti, že povolání vyža-
dující určitou míru vzdělání vykonávali na území Kosova především Sr-
bové, ale i Chorvaté a Slovinci.

Nepokoje v Kosovu pokračují
Nepokoje a nedorozumění mezi kosovskými Albánci a vedením státu 
ale pokračovaly a projevovaly se různým způsobem. Jednak byla mezi 
Albánci spousta zbraní, které odmítali vydat s odůvodněním, že je po-
třebovali v době okupace k vlastní obraně a že se stále necítí být bez-
pečni. Dále si tamní albánské úřady stěžovaly na to, že je Kosovo pro-
špikováno srbskými agenty. Následovaly soudy a zatýkání. V roce 1960 
začalo v Kosovu rozvíjet své aktivity hnutí za sjednocení s Albánií v čele 
s Ademem Demaçim a dalšími asi 300 aktivisty. Mnozí z nich byli spolu 
s Demaçim zatčeni.

Ústřední orgány začaly pronásledovat Albánce, kteří otevřeně proje-
vovali snahu o rozbití Jugoslávie, tedy o osamostatnění Kosova a jeho 
následné připojení k Albánii. Tíživá atmosféra v zemi přiměla některé 
Albánce k emigraci. Vedení Jugoslávie v té době vystoupilo také proti 
šíření islámu v zemi. Zároveň jugoslávské orgány nutili, aby se muslim-
ské obyvatelstvo v Bosně a v Makedonii, stejně jako islám vyznávající 
Albánci v Kosovu, přihlásili k turecké národnosti.  Znamenalo to, že 
konkrétně v Kosovu se počet obyvatel hlásících se k turecké národ-
nosti během pěti let výrazně zvýšil. Zatímco v roce 1948 to bylo 1 315,  
v roce 1953 to bylo už 34 583 [4].

Být v Jugoslávii, jejíž státotvorné národy tvořili především Slované tr-
pící po pět staletí brutální nadvládou Turků a jejich islamizací, nebyla 
rozhodně žádná výhra. Není divu, že ze všech částí Jugoslávie mezi lety 
1956 až 1966 odešlo do Turecka odhadem na čtvrt miliónů lidí. Titovo 
vedení státu se snažilo poskytovat Albáncům v Kosovu maximální míru 
autonomie, zlepšovat jejich vzdělání i materiální podmínky. Na druhé 
straně ale vedení Jugoslávie na tomto území stíhalo všechny snahy o 
odtržení ze svazku Jugoslávie, které by znamenalo řetězovou reakci. 
Byla to do značné míry patová situace. Albánci v Kosovu věděli, že jejich 
násilnosti na Srbech, které probíhaly po celá staletí a kulminovaly za 
okupace, probudily nesmiřitelnou zášť. Do značné míry proto byla od 
počátku kosovského albánského hnutí za samostatnost spojena otázka 

[4] Více o tomto tématu Noel-
Malcolm: Kosovo – A ShortHis-
tory, str. 322 až 323

I. ESEJE



Ivo Šebestík: Eseje a komentáře 113 argument!

nezávislosti se snahou Kosovo etnicky vyčistit od nealbánského obyva-
telstva.

V roce 1968 se poprvé objevuje heslo Kosovské 
republiky
V listopadu 1968 se poprvé objevuje heslo Kosovské republiky. O rok 
dříve Tito při své návštěvě Kosova ohlásil další právní úpravy provincie 
ve směru k ještě vyšší míře autonomie, která se už v podstatě rovnala 
pozici republiky. Pozměňovacím návrhem číslo XVIII byla autonomní 
rovince definována jako „socio-politické společenství“. Přesně týmž 
termínem byly definovány také republiky v rámci Jugoslávie. Kosovo 
bylo takto pevně ustaveno jako právní jednotka na federální úrovni. 
Kosovský komunistický předák Mehmet Hodža tehdy prohlásil: „Když 
může mít 370 tisíc Černohorců vlastní republiku, proč by 1,2 miliónu 
Albánců nemohlo mít plnou autonomii!“

V roce 1961 ztratila Albánie svou dobrou pozici u Sovětského svazu 
a snažila se o opětné sblížení s Jugoslávií. Když v roce 1968 Moskva 
zorganizovala obsazení Československa, uvědomil si Tito, který účast 
Jugoslávie na této operaci odmítl, že podobná intervence ze strany Var-
šavské smlouvy by mohla postihnout i Jugoslávii a opětovně začal hledat 
cesty k vytvoření Balkánské jednoty, která by dokázala případné cizí 
intervenci vzdorovat.

Proto činil další ústupky kosovským Albáncům, aby si získal důvěru 
Elmera Hodži v Albánii. K těmto ústupkům patřilo dokonce právo ko-
sovských Albánců užívat státní vlajky Albánie. Slovanské obyvatelstvo  
v Kosovu mělo záhy pocítit dopady tohoto dalšího velkorysého ústup-
ku. Nevedl k uklidnění situace v Kosovu, ale naopak k dalšímu posílení 
separatismu.

Nová ústava opět potvrzuje autonomii Kosova, 
ale z provincie prchají Srbové
Nová jugoslávská ústava z roku 1974 potvrdila širokou autonomii pro-
vincií Kosovo a Vojvodina, aniž by vytvořila nějaké ochranné struktury 
pro vlastní Srbsko, které bylo zvyšujícím se stupněm autonomie provin-
cií ohrožováno. Obdobnou situaci neměly ani Chorvatsko, ani Slovin-
sko ani Černá Hora. Bosna a Hercegovina a Makedonie zaznamenaly 
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vnitřní rozkladné rozpory teprve v době rozpadu a rozbíjení federativní 
republiky Jugoslávie po roce 1991.

Konflikty v Kosovu probíhaly dál a měly nejrůznější záminky. Vedly 
nakonec k dalším vlnám vyhánění a útěků Srbů a Černohorců z Koso-
va. V sedmdesátých a osmdesátých letech údajně Kosovo opustilo na 
200 tisíc Srbů, Černohorců a příslušníků jiných nealbánských národů. 
Tento údaj pochází od pravoslavného kněze, archimandrity Atanasije 
Jevtiće,který pak doplňuje tento údaj k datu let devadesátých na 400 ti-
síc. Západní zdroje, které celkově a ve všech případech zmenšují údaje 
o škodách a bezpráví utrpěných na straně Srbů a Černohorců, hovoří 
od necelých 90 tisících uprchlíků v období let 1961 až 1981.

Podle zdrojů Srbské akademie věd v polovině 80. Let minulého století 
opustilo Kosovo na 500 domácností, jejichž obyvatelstvo se vystěhovalo 
do vnitřního Srbska. V letech 1948 až 1961 žilo v Kosovu 28 procent 
Srbů a Černohorců. Naproti tomu v roce 1991 jich bylo už jen 11 pro-
cent. Tyto demografické údajně paří k argumentům, na jejichž zákla-
dě si může každý člověk udělat obrázek o situaci Srbů a Černohorců  
v Kosovu právě v letech, kdy se jugoslávský stát snažil všemi prostředky, 
které měl k dispozici o zlepšení státoprávního postavení Kosova jako 
provincie a jeho obyvatel převážnou měrou albánského původu a is-
lámského vyznání.

Srbové údajně otrávili sarinem tisíce 
albánských dětí. Nepotvrzeno!
Protesty a provokace ze strany kosovských Albánců ale nebraly konce. 
K velice podivným případům patří údajné otrávení několika tisíc albán-
ských dětí sarinem a dalšími toxickými látkami, ke kterému mělo dojít 
v dubnu 1990. Děti si stěžovaly na subjektivní potíže a mnoho z nich 
bylo hospitalizováno. Nicméně, žádné případy otravy se neprokázaly.  
S největší pravděpodobností se jednalo o snahu albánských secesionistů 
připoutat tímto způsobem pozornost světové veřejnosti a obvinit před 
světem Srby z brutálního postupu vůči dětem. Tato kauza ale pro ab-
senci důkazů vyzněla naprázdno.

Stejně tak se ukázala jako velmi sporná hladovka albánských horníků 
na dole Trepča z února 1989, které se dostalo široké zahraniční publi-
city a také podpory na proalbánské demonstraci v Lublani. Později se 
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ukázalo, že hladovka byla jen teatrum pro média sloužící k připoutání 
pozornosti světa ke kosovskému problému, Horníci na dole dostávali 
během celé „hladovky“ dostatek jídla. Hladem netrpěli. V září 1991 
zorganizovali Albánci tajné referendum, ve kterém se vyslovili pro su-
verénní a nezávislou republiku a začali organizovat vlastní nezávislé in-
stituce.

Srbské protesty. Na scéně se objevuje Slobodan 
Milošević
Ovšem už v průběhu osmdesátých let sílil v Srbsku protest proti albán-
skému secesionismu, který vynesl do popředí pozdějšího prezidenta 
Jugoslávie Slobodana Miloševiće. V dubnu 1987 skupina Srbů a Čer-
nohorců soustředěná kolem Kosty Bulatoviće připravovala rozsáhlý 
protest proti vyhánění Srbů z Kosova v Bělehradě. Organizátoři pro-
testu požádali o účast předsedu představenstva Srbské republiky Ivana 
Stamboliće. Ten ale namísto sebe vyslal právě Miloševiće.

Velká manifestace se uskutečnila v městě Kosovo Polje. Zúčastnili 
se jí ale také Albánci. Došlo k šarvátkám, při kterých policie sestavená 
téměř výhradně z kosovských Albánců zasáhla velice tvrdě především 
proti Srbům. A tehdy Milošević pronesl z tribuny slova, kterými se de 
facto postavil do čela obrany Srbska proti albánskému separatismu. 
Řekl: „Nikdo si nesmí dovolit, aby vás bil!“

Další události měly rychlý spád. V září 1987 zastřelil albánský od-
vedenec do armády čtyři další odvedence, mezi nimi byl i jeden Srb. 
Následného pohřbu tohoto vojáka se zúčastnilo na dvacet tisíc lidí. Při 
oslavách 600 let výročí bitvy na Kosově poli, které se zúčastnilo na 
milión lidí, Milošević připomněl historii Srbska a význam Kosova pro 
celý národ.

Pod tlakem událostí a v odpověď na další nepokoje v Kosovu přimělo 
jugoslávské stranické vedení kosovský parlament v Prištině, aby od-
hlasoval pozměňovací návrhy, které omezovaly kosovskou autonomii.  
V dalších krocích ztratilo Kosovo prerogativa státu. Tvrzení kosovských 
Albánců, že byli zcela zbaveni autonomie, se ale nezakládalo na pravdě. 
Byly odstraněny, respektive pozměněny pouze ty paragrafy, které au-
tonomní provincii stavěly na roveň republiky, a tím jí umožňovaly vyhlá-
šení úplné nezávislosti, tedy odtržení od Jugoslávie a rozbití federace.
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Po celé zemi probíhaly vlny nepokojů. V únoru 1990 vstoupila do něko-
lika kosovských měst armáda. Při srážkách demonstrantů s vojáky a policií 
bylo 27 mrtvých, několik desítek raněných. Ztráty byly i na straně policie.

Drogy a prostituce – „komodity“ kosovské ekonomiky
Od osmdesátých let bylo Kosovo známo jako země s rozsáhlým tran-
zitem drog a provozující obchod s prostitucí. Tyto zdroje tamní „eko-
nomiky“ velmi rychle rostly v průběhu rozpadu Jugoslávie. Drogové 
cesty z Kosova vedly mnohdy do Spojených států, ve kterých půso-
bila poměrně velká albánská vlivová skupina, stejně jako chorvatská 
vycházející z dřívějšího ustašovského hnutí. Tyto „diaspory“ pečlivě 
sledovaly proces rozpadu Jugoslávie a získávaly pro své krajany ve 
válce se Srby podporu amerických i západoevropských politiků. V de-
vadesátých letech si takto Albánci koupili velkou PR agenturu Ruder 
and FinnGlobal Public Affairs působící ve Washingtonu. Také jeden z 
neúspěšných kandidátů na prezidenta USA, Bob Dole, měl finanční 
podporu albánské menšiny v USA.

V průběhu války mezi Kosovskou osvobozeneckou armádou (UCK) 
na straně jedné a pravidelnými jednotkami jugoslávské armády, policií 
a také polovojenskými srbskými oddíly na straně druhé probíhal další 
kosovský „byznys“, a to toho nejhanebnějšího druhu. Existují výpovědi 
vojáků UCK, kteří psychicky nezvládli účast při odebírání orgánů z těl 
zajatých srbských vojáků a civilistů a se svým děsivým zážitkem se po 
válce svěřili. Tyto výpovědi představují patrně nejúděsnější svědectví  
o lidském jednání, jaké si dokáže, kdo představit. Oběť byla zaživa 
spoutána, připevněna na operační lůžko řemeny a bez anestézie, za-
živa, aby orgány zůstaly co nejdéle při své původní funkci, byly vyope-
rovány, uloženy do lednice a odeslány letecky nejčastěji do Turecka.

Oběť, samozřejmě, v průběhu této vraždy zemřela v obrovských 
bolestech. Lidé důvodně podezření z organizování těchto zvěrstev 
a také obžalováni srbskými soudy a několika nezávislými soudy po 
celém světě, se ale po vyhlášení samostatnosti kosova ujali nejvyšších 
státních funkcí v tomto kvazistátě a haagský tribunál o jejich zločiny 
nejeví nejmenší zájem. A západní činitelé s těmito lidmi jednají jako se 
státníky!!!
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„Prezidentem“ Kosova Ibrahim Rugova
Kosovští Albánci ale kráčel dál na cestě k odtržení od Jugoslávie. V květ-
nu 1994 byl prezidentem Kosova zvolen intelektuál a původně umír-
něný politik Ibrahim Rugova. V průběhu rozpadu a rozbíjení Jugoslávie 
byly události v Kosovu sledovány západními státy Evropy, především 
Německem, Rakouskem, Itálií, Vatikánem a Maďarskem – a samozřej-
mě Spojenými státy americkými. Zmíněné evropské mocnosti byly vět-
šinou bývalými nepřáteli Srbů, a tudíž velkými příznivci samostatnosti 
Slovinska, Chorvatska a nakonec i Kosova. Vše, co Srby poškozovalo, 
tyto země vítaly, neboť měly aktuální zájmy na Balkáně, a ovšem i staré 
nevyřízené účty.

Vztah Spojených tátů vůči Srbům byl jiného druhu. USA záleželo na 
tom, aby bývalá Jugoslávie stála na jeho straně a vymezovala se nepřá-
telsky vůči Rusku. Navíc její území mělo výhodnou strategickou polohu 
pro příští konflikt s Ruskem. Ve všech těchto plánech hráli sebevědo-
mí a nebojácní Srbové z amerického pohledu negativní roli. Mohlo být 
na ně spolehnutí teprve, budou-li dostatečně zdrceni. Rozpad a rozbití 
Jugoslávie k tomu nabízely jedinečnou příležitost. Srbská otázka měla 
doznat „konečného řešení“.

Úkolem „prezidenta“ Rugovy bylo především dbát na to, aby neby-
lo možné dojít se Srby k dohodě. V tomto ohledu měl Rugova stejný 
úkol, jaký na sebe vzal Konrád Henlein, jehož vyjednávače u prezidenta 
Beneše zaskočilo, že jim byl československý prezident ochoten splnit 
všechno, oč žádali, čímž by Henleinovci ztratili casus belli. Na druhé 
straně ale tento politik chtěl situaci v Kosovu uklidnit. Nebyl nakloněn 
násilí. Násilí se rozproudilo teprve s aktivitami Kosovské osvobozenec-
ké armády, která spustila organizovaný teror proti Srbům, ale i proti 
Albáncům, kteří odmítali výzvy k nepokojům a chtěli zachovat klid.

Nepokoje jako provokace srbských vojenských a pořádkových sil byly 
nejběžnějším způsobem, jakým mohli teroristé z UCK dosáhnout ozbro-
jeného konfliktu, který by přilákal americká letadla, jako rozlitá sladká 
limonáda přiláká hejno vos. Omlouvám se za to zlehčující přirovnání, ale 
letecká válka NATO proti desetimiliónovému Srbsku byla patrně nej-
ostudnější a nejzbabělejší válečnou akcí světových dějin, a vůbec si neza-
slouží místo v dějinách vojenství. Na jedné straně potenciál témě miliardy 
obyvatel nejbohatších států světa, na straně druhé deset miliónů Srbů 
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(v zemi zasažené embargem), kteří půl tisíciletí bojovali za svoji zemi, 
a přitom vyvinuli takovou míru statečnosti a sebeobětování, o jakém se 
běžnému Američanovi ani nesní. Agrese NATO se uskutečnila bez plné-
ho souhlasu Rady bezpečnosti OSN, neboť ji vetovaly Rusko a Čína. Tím 
musí být tato ostudná akce všude označována jako „válka nelegální“[5].

Český prezident Václav Havel bombardování Jugoslávie přijal velmi 
snadno ba iniciativně. Dokonce odcestoval do Kosova vrtulníkem, aby 
zde zástupcům UCK popřál úspěchy. Česká vláda s bombardováním 
vyslovila souhlas, byť s výhradou, že nemá dojít k útokům na civilní cíle. 
Této výhradě se mohli Američané v Pentagonu, který je skutečným cen-
trem NATO (nikoliv Brusel) pousmát. Vojensky neprofesionálně vede-
ný útok na Srbsko cílil totiž především na civilní cíle. Srbská armáda 
agresorům nabídla hojné makety vojenské techniky vyrobené z lepenky 
a ze dřeva. Především nad těmito atrapami zvítězila americká Spoje-
necká síla, jak agresi nazvalo vedení NATO.

Epilog
K událostem vedoucím k rozpadu a rozbití Jugoslávie a následném 
bombardování Bělehradu by bylo možno napsat ještě mnoho. V nizo-
zemském Maastrichtu 17. prosince 1991 přesvědčil německý ministr 
zahraničí Hans-Dietrich Genscher Evropské společenství, aby uznalo 
samostatnost Chorvatska a Slovinska. Toto uznání velmi urychlilo divo-
ký a velice konfliktní rozpad jugoslávské federace. Na stranu Německa, 
které se stalo jakýmsi patronem nových nezávislých států, se postavil i 
papež Jan Pavel II., kterého Genscher navštívil ještě před maastricht-
ským jednáním, aby jej pro podporu secesionismu v Jugoslávii získal.

V květnu 1992 uvalil Západ na Srbsko a Černou Hru hospodářské 
sankce, které měly za úkol Srbsko ekonomicky oslabit, a tím je de facto 
odzbrojit. Sankce byly reakcí na údajný atentát v Sarajevu, který byl 
připsán Srbům. Pozdější vyšetřování odhalila, že se jednalo o provokaci 
a masakr zorganizovali tamní muslimové.



Ve své knize nazvané Necenzurované obrazy Kosova a Metochije ci-
tuje její autor nedávno zesnulý profesor Rajko Doleček větu z Masary-

[5] Absurdní pokrytectví. Jak by 
snad nějaká agresívní útočná 
válka mohla být považována za 
legální. Naše kultura si bohužel 
hraje se slovíčky, pod jejichž 
chabým nátěrem se skrývají ha-
nebnosti.
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kových „Slovanských problémů“. V ní Tomáš Garygue Masaryk napsal: 
„Albánci oloupili Srby, odebrali jim jejich půdu – takovým způsobem 
bylo Staré Srbsko albanizováno.“

Západní mocnosti na čele se Spojenými státy a Německem tuto al-
bánskou loupež Kosova pomohly uskutečnit podruhé. Umožnily tak is-
lamizovaným Albáncům zisk vlastního území, jeho potenciální spojení 
s původní Albánií a následné expanze ohrožující sousední Makedonii 
a Černou Horu, v nichž žijí Albánci také. Umožnili jim dokončit etnic-
kou čistku a vyhnat z Kosova téměř všechno nealbánské obyvatelstvo. 
Kosovští Albánci na území Kosova zničili většinu pravoslavných chrámů 
a budov jakkoliv spojených se slovanskými obyvateli a s pravoslavnou 
vírou. A spustili další vlny násilností, vražd a šikany. Postupně dosáhli 
téměř cíle, který si předsevzali už před dávnými časy: Aby nic v Kosovu 
nepřipomínalo jeho slovanské obyvatele!

Vedle toho, že byl takto vytvořen nebezpečný precedens pro budoucí 
mezinárodní otázky, tak tím darovaly západní státy blízkovýchodnímu 
a severoafrickému islámu kus evropského území, ze kterého může do 
budoucna probíhat expanze islámského fundamentalismu. Ovšem daly 
také příklad kterémukoliv potencionálnímu secesionismu kterékoliv 
menšiny či komunity v jakémkoliv evropském státě. Rozbíjet státy je 
docela jednoduché. Stačí série provokací a nepokojů a pak podpora 
nějaké cizí mocnosti, která se zaštítí předstíranou humanitou, jež jí po-
chopitelně není nijak vlastní!

Pro souhlas s americkou akcí v Kosovu, jaký vyjádřil Václav Havel, 
není omluvy. Česká vláda pro svůj souhlas s bombardováním Jugoslávie 
snad maličkou, úplně titěrnou omluvu má. Vstoupila do struktur NATO 
teprve tři měsíce před agresí. Jako úplný nováček, zcela bez váhy, moh-
la jen těžko vetovat přání USA a některých evropských států podnik-
nout nespravedlivý a zbabělý útok vůči Srbsku.
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Bořit mýty a bourat národní 
dějiny je velký rozdíl
8. 2. 2017

Text Ivo Šebestíka uvádí do širších souvislostí některé 
pokusy o nové pojetí českých dějin, v rámci kterého 
boření mýtů nahradilo boření národních dějin, které 
jsou tak redukovány na „omyl“ či karikaturu.

V současné epoše globalizace, oslabování národních států a pře-
krývání původních kultur a tradic jednou univerzální „pop-kultu-
rou“, se může téma zabývající se ochranou národních dějin jevit 

jako neaktuální, nepatřičné a nepotřebné.
Ale tak tomu není a v případě českých dějin je obzvláště nutné mít se 

na pozoru, aby novodobé snahy o očišťování české historie od nánosů 
mýtů, legend a obrozeneckých heroizací jinak údajně banálních událos-
tí nevyústily v rozpad národní historie jako takové. Symptomy tohoto 
jevu můžeme, bohužel, pozorovat nejenom na různých úrovních pří-
ležitostné diskuze o některých okamžicích národní historie, ale také  
v jejím samotném vytrácení se z obecného povědomí.

Totiž tím, že se podařilo rozviklat v podstatě úplně všechny tradiční 
pilíře národních dějin, o které se opírala (nebo mohla opřít) výchova  
k národní hrdosti, bylo dosaženo toho, že dějiny přestaly současným 
generacím poskytovat nejenom vzory hodné následování, ale i samot-
nou látku k přemýšlení.  Tak si české dějiny vlastně vzaly v předsíni z 
věšáku klobouk, uklonily se a smutně odkráčely neznámo kam.

Původním a nejdůležitějším smyslem výuky historie ve školách totiž 
nebylo naplnit hlavy žáků a studentů obrovskou spoustou dat o slav-
ných bitvách a neméně slavných fundacích, ale poskytnout jim příklady 
jednání lidí i jejich vládců v určitých situacích, které se v jistém smyslu 
v dějinách neustále opakují. Příklady hodné následování, právě tak jako 
příklady odstrašující.

Význam studia historie je ve vzdělání člověka nezastupitelný, a to ne-
platí zdaleka jen pro studenty, kteří se dějinám chtějí věnovat profesi-
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onálně, ale obecně. Z poznání historie vychází možnost pochopit, jak 
je stavěna lidská společnost a jaké procesy v ní probíhají. Je možné z ní 
pochopit, co člověku hrozí, pokud si nedá na některé aktuálně probíha-
jící procesy dostatečný pozor.

Náprava výkladu dějin nebo jejich karikatura?
Významným příspěvkem k procesu odbourávání konstant národní his-
torie byla kniha Petra Pitharta a jeho několika spolupracovníků (Podi-
ven) vydaná krátce po listopadu 1989 (v roce 1991), která nesla název 
„Češi v dějinách nové doby“ a která se hemží vkládáním české historie 
do německého kontextu a vyvracením její autenticity a samostatnosti. 
Některé její teze v podstatě kopírují tradiční pohled německé histori-
ografie (například Leopold von Ranke), která vnímá české dějiny jako 
odvozené a nesamostatné, jakési dějiny okrajového území bez většího 
významu.

Názor, že je třeba odstraňovat z národních dějin mýty, falza, záměrně 
nepřesné výklady a doplňovat prázdná místa tak, aby se obraz minu-
losti vyjevil v podobě co možná nejobjektivnější a nejvíce odpovídající 
skutečnosti, je pochopitelně správný. Všechny kulturní národy Evropy 
své dějiny průběžně korigují a snaží se událostem, které byly vykládány 
ideologicky nebo z jiných důvodů chybně vrátit reálnou podobu.

Jistě, jenže tento proces „objektivizace“ vždy důsledně dbá na to, aby 
se náprava dějin nezvrtla v jejich výsměšnou karikaturu. Jinými slovy, aby 
se s vaničkou nevylilo i dítě.  Patrně všechny evropské národy mají ve 
svých dějinách místa, na která by současníci nejraději zapomněli. Místa, 
ve kterých se předkové dopouštěli násilností vůči jiným národům, ob-
dobí, ve kterých tito lidé podléhali ideologiím, které při bližším ohledání 
působí jako patologické. V dějinách národů zanechala stopy zbabělost, 
vypočítavost, proradnost i zrádnost. Některé národy mají na svědomí 
genocidu národů jiných. Další přinesly světu koncentrační tábory (po-
zor, Němci jejich původními strůjci nebyli!). Jinde kvetl antisemitismus a 
zase jinde se uplatňovaly drastické způsoby mučení jiných lidí.

Celkový pohled na dějiny není tedy vůbec povznášející. Jsou stále ne-
seny v duchu obrovské nerovnosti mezi lidmi a národy, v podobě per-
manentního zápasu o existenci proti vůli dobyvatelů a utlačovatelů. Síla 
si v nich dělá, co sama chce a tak dlouho, dokud není jinou silou zasta-
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vena. Ta nová síla si pak ovšem počíná podobně. V tomto boji se nehledí 
na pravidla, na právo, na zákony a už vůbec ne na to, kdo má pravdu 
a kdo nikoliv. Většině násilných akcí se podsouvá vyšší záměr nebo se 
vůbec odkazují k vyšší instanci jako Její vůli. Nad dějinami je možno 
více ronit slzy než se usmívat. Jsou velmi sporným nástrojem politických 
aktualizací. Ovšem, o to více využívaným. Dějiny chřestí kostlivci ve 
skříních, kteří jen čekají, kdy budou vytaženi. K oblíbeným kostlivcům 
patří také deformace dějinných výkladů, a to i deformace vznikající pod 
heslem katarze a náprav.

Takové jsou ostatně také dějiny evropských národů, a pokud by 
všichni Evropané chtěli postupovat podle vzoru, který se v Českoslo-
vensku po roce 1990 snažily určité kruhy (nejenom Petr Pithart a jeho 
spolupracovníci, ale také přátelé sudetoněmeckých kruhů a příznivci 
staré dobré „šlechtické“ Evropy, jež byla vždy a navždy by i takovou 
měla zůstat) prosadit, pak by se všechny evropské národní historie 
propadly do nejhlubšího bahna ostudy a flagelantství. Všichni Evro-
pané by od rána do večera nedělali nic jiného, než si sypali popel na 
hlavy za zločiny, proradnost, zákeřnost, prolhanost, zbabělost, vypo-
čítavost, lakotu, bezohlednost, dobyvačnost, krutost a nespravedlnost 
svých předků.

Tu a tam se dost možná ve všech evropských zemích najdou nadšen-
ci posedlí pravdou, kteří se zaměřují na slavná vítězství svého národa 
a zjišťují, že tak slavná vůbec nebyla. Že obrovské a slavné bitvy byly 
vlastně jen drobné šarvátky, nebo že byly – a to je ještě větší ostuda – 
vybojovány najatými žoldnéři z cizích zemí, takže národní étos z nich 
kompletně mizí.

Takto se například do holandských dějin pouštějí historikové a pub-
licisté, kteří slavnou osmdesátiletou válku nizozemských stavů se Špa-
nělskem začnou rozkládat na dílčí kapitoly a zjišťují, že vojenské sbory 
Viléma Oranžského nebo Mořice Nassavského byly většinou tvořeny 
žoldnéři naverbovanými v Německu. Stejně tak jako ohromné švéd-
ské armády pustošící střední Evropu tvořili především dobrodružně 
naladění zabijáci ze Saska, přelidněných Flander a z Dánska. A že tito 
lidé bojovali za peníze a pro toho, kdo zaplatil. A že bylo moc špatně, 
když válka skončila a pluky těchto zabijáků bez práce se potulovaly 
Evropou. Národní étos? Boj za víru? Ale kdepak!
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Přesně takováto zpochybnění potkala už mnohokrát českou bitvu na 
Bílé hoře, kterou novodobí dějepisní puristé označili za nevýznamnou 
šarvátku a slavný hrdinný pluk Moravanů za vojsko posbírané odevšad 
jenom ne z Moravy.

Národní étos boje Čechů a Moravanů s cizáky vzal tedy zasvé. Při ta-
kové korekci dějepisného pohledu je ale třeba vzít v úvahu více okolností 
než jenom prostý fakt, že některá bitva, národní tradicí považovaná za 
velkou a slavnou (byť prohranou), nebyla víc než šarvátka, nadto vedená 
cizími žoldnéři, tedy zcela bez národního patosu.

Především je třeba vzít v úvahu, že bitvy sedmnáctého století všude 
v Evropě probíhaly takovým způsobem, že král nebo císař určili velitele 
vojska, kterým se stal některý generál (například Valdštejn). Ten naverbo-
val ze svých vlastních prostředků nebo z peněz, vypůjčených u bankéřů 
a lichvářů (nebo které si nakradl v průběhu „první české privatizace“, ke 
které došlo po porážce stavovského povstání, když zasedla „privatizační 
komise“, aby rozkradla majetky vyhnaných českých a moravských pro-
testantů) vojsko, se kterým odejel plnit úkoly ve službách vladaře.

Ten na chod vojska také poskytl peníze, ale mnohdy mnohem méně 
než bankéři a lichváři. Odměna generála pak spočívala v tom, že mu byla 
v případě vítězství poskytnuta část válečné kořisti k pokrytí nákladů za 
vojsko a jako zisk. Kapitalistická láska k zisku existovala ještě před ustave-
ním kapitalistického systému jako takového.

Šestnácté a sedmnácté století je již věkem kondotiérů a válek „za pe-
níze“ a nikoliv pro národní čest, která byla ostatně teprve pojmem ne-
známým. Lidé cítili příslušnost k víře, ke království, ke své zemi. Národní 
povědomí bylo ještě velmi slabé.

Kdo zaměří kritický pohled na nedostatek národního vědomí a národní 
angažovanosti v době z počátku třicetileté války, aby tím jaksi karikoval 
starší obrozeneckou tradici „slavné bitvy bělohorské“, a aniž by celou 
záležitost uvedl do celoevropského kontextu, ten pouze – vědomě nebo 
bezděky(?) – rozvrací pilíře národní historie neúplnou interpretací.

České země na okraji pozornosti evropské 
historiografie

Není vůbec překvapivé, že evropská historiografie v pracích, které 
se zabývají Evropou v jejím celku, věnuje českým zemím (ale stejně 
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tak Polsku nebo Maďarsku) jen velmi málo místa. Evropa obecně přijí-
má názor, že dějiny střední Evropy jsou dějinami Německa „a okolí na 
východ od jeho hranic“. Co se v průběhu středověku a novověku dělo  
v „méně rozvinutých“ slovanských zemích a v Uhrách, buďto nějak sou-
viselo s událostmi ve franské či později německé (rakouské) křesťanské 
říši nebo bylo jen interní záležitostí, a tudíž nezajímavou, nemající na 
události „v centru“ podstatný vliv.

Pokud evropská historiografie v celoevropském kontextu (nemám 
zde na mysli specializované monografie věnované českým zemím) vě-
nuje Čechám a Moravě nějakou pozornost, pak se dá říci, že se tak 
děje výhradně jen v oněch několika zásadních okamžicích, ve kterých 
se Morava a Čechy ocitly nějakým způsobem mimo základní směřování 
střední Evropy, respektive mimo vliv římské církve a franské či němec-
ké říše a jejích kulturních a civilizačních proudů.

Právě tyto dějinné okamžiky tvoří základní předmět sporu o české 
(moravské) dějiny a jako takové se ocitly nejvíce na očích lidem, kteří se 
po roce 1990 začali snažit národní dějiny čistit a „napravovat“.

Jsou to tyto historické události: (1) Žádost moravského knížete Ros-
tislava o vyslání křesťanských misionářů z Byzance na Velkou Moravu, 
tedy Konstantin a Metoděj; (2) Husovo reformní učení a jeho ohlas  
v husitském hnutí a následující husitské války; (3) Česká reformace na 
konci 16. a na počátku 17. století spojená se snahou ochránit autonomii 
Koruny (rozuměj práva šlechty) v rámci Habsburské monarchie.

Ve všech třech událostech se Čechy a Morava nějakým způsobem 
vymkly z původní koncepce karolínského pojetí střední Evropy. Národ-
ní obrození, především Palacký, interpretovalo všechny tři události ve 
snaze hledat a najít v nich původně a dlouho sporné zárodky národního 
uvědomění Čechů a Moravanů v tisíciletém boji s Němci o národní se-
beurčení a o samostatnost. Tuto koncepci v postatě beze změny (snad 
jen s větší mírou radikalizace) přejala také později v Československu 
uplatněná marxistická koncepce výkladu dějin.

V této obrozenecké formě se pochopitelně jedná o velmi nepřes-
ný výklad těchto historických událostí. Jejich motivy vyhlížely odlišně. 
Nicméně puristé, jejichž cílem je v podstatě dokázat, že české (a mo-
ravské) dějiny byly v zásadě vždy mylným odchýlením se od středové 
osy západního, křesťanského (římského) a vlastně německého univerza, 
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je chtějí prohlásit za politováníhodný omyl, na který Češi a Moravané 
opětovně dopláceli vylučováním ze společnosti „civilizovaných národů“. 
Tedy exkomunikacemi, interdikty, křížovými výpravami a zaslouženými 
popravami odbojných rebelů na Staroměstském náměstí. České země 
na své vylučování ze „slušné společnosti“ doplatily také tím, že se jejich 
území například vyhnula téměř celá renesance, která se bohužel, jakoby 
naschvál, rodila právě v době, kdy v Kostnici hořely hranice Husovy a 
Jeronýma Pražského.

Střední Evropa v pojetí Karla Velikého jako 
koncept hodný následování
Úhel pohledu, interpretace a poctivé úmysly při výkladu historie jsou 
nezbytnou podmínkou pro to, aby byly z dějin odstraněny mýty a fa-
lešné heroizace a tyto byly nahrazeny pravdivějším výkladem. Ovšem 
pokud možno tak, aby namísto poctivé revize nedošlo k zesměšnění 
dějin, k marginalizaci událostí a snížení hodnoty osobností, které ony 
dějiny spoluutvářely.

Žádný národ si nemůže dovolit nechat zbořit pevnou kostru své ná-
rodní historie, neboť pak může být i s tím, co z ní zbylo prohlášen za 
OMYL. Zmínil jsem karolínskou koncepci střední Evropy. Zbývá struč-
ně definovat, o jaký projekt se koncem 8. století a na počátku století 
následujícího jednalo:

Cílem Karla Velikého a právníků v jeho okolí bylo navázat na tradici 
západořímské říše v její křesťanské podobě, tedy za Konstantina Veliké-
ho, a pokusit se rozšířit toto impérium na celý kontinent. Jeho přáním 
bylo vytvořit jednotnou Evropu mající jednoho císaře, jednu státní for-
mu, jeden právní systém, jeden systém výběru daní, jednu světskou hi-
erarchii. Zkrátka jeden systém, řád a pořádek. Toto se mělo uskutečnit 
v naprosté jednotě s římským papežem. Mělo jít tedy i o jednu jedinou 
církevní strukturu. Světská moc a moc římského papeže se měly navzá-
jem o sebe opírat a společně vytvořit pokud možno věčný řád!

Výklad této koncepce zní našemu modernímu uchu, zvyklému na 
koncepce sjednocené Evropy a stále více se propojujícího světa, ob-
zvláště blízce. Dokonce by se dalo říci, že proti jednotné Evropě a jed-
notnému světu (až přijde jeho čas) nemůže žádný moderní člověk niče-
ho namítat. Zvláště, pokud bychom přijali jako fakt, že světský vládce 
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i papež jsou lidmi na svém místě, lidmi, kteří to s celým kontinentem 
myslí dobře. Dnes se na jejich místo postavil globální kapitál. I ten to – 
prý – myslí se světem dobře!

Z toho pohledu se skutečně zdá, že se předkové Čechů a Morava-
nů ustavičně mýlili, když protestovali proti nadvládě Východofranského 
státu formou přijetí křesťanství z Východu. Nebo když utíkali z moci 
římského císaře Zikmunda (nota bene syna Karla IV., „Otce vlasti“). Pří-
padně, když revoltovali proti Ferdinandu Habsburskému a jeho katolic-
ky uspořádané říši ve střední Evropě.

Češi se tak vlastně ustavičně vzpírali systému, který dominoval v pro-
storu střední Evropy, a neměli nikdy dost vlastních sil k tomu, aby ten 
systém sami nahradili jiným. Takže, nakonec byli vždy poraženi, systém 
je ovládl a samozřejmě potrestal. Odtud patrně dobře míněný posměch 
dějepisných „opravců“, kteří všechny tyto obrozenci heroizované etapy 
českých národních dějin „uvádějí na pravou míru“ a říkají tak v podstatě, 
že Čechům by bylo mnohem lépe, kdyby následovali osudu Lužických 
Srbů a tiše se rozpustili v německém moři pěstujíce svobodně národní 
písně, tance a říkadla.

A propos, když jsem zmínil první velkou odchylku českých zemí (tedy 
přesněji Velké Moravy) ze středoevropského západního a římského 
křesťanského) univerza, tedy pozvání věrozvěstů z Východu, je nutné 
také i ji uvést do širšího kontextu. Shodou okolností právě v době, kdy 
putovali Konstantin a Metoděj ze Soluně na Moravu, došlo mezi řím-
skou a východní církví k prvnímu rozkolu (schismatu), který předjímal 
pozdější úplný rozpad jejich jednoty.

Zároveň v téže době požádali o křest i Bulhaři, a to rovněž v Byzanci. 
O podrobení Velké Moravy usilovala Východofranská říše, jejíž působe-
ní vnímal moravský kníže jako agresivní, zatímco řecká kultura Byzance 
mu připadala podstatně tolerantnější. Ostatně, v té době stála Byzanc 
kulturně podstatně výš než jednotlivé franské státy. Moravané se tedy 
rozhodovali v kontextu soupeření dvou říší, v kontextu sporu dvou částí 
křesťanské církve a v souvislosti s tím, co se moravskému knížeti jevilo 
být jako správné a výhodné rozhodnutí.

Po roce 1990 se ovšem v českém prostoru uplatňuje jiný výklad přijetí 
křesťanství z Východu. Podle něj byly Čechy i Morava christianizovány už 
dávno před byzantskou misí ze Západu, z Irska, z Pasova, možná i odjinud 
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(to je jistě pravda), což svědčilo o původní příslušnosti Moravy i Čech  
k franskému (a římskému) kulturnímu, náboženskému i státnímu útvaru. 
Toto je ovšem prokazatelné už méně, neboť snahou všech moravských 
knížat (nebo králů? – otázka Svatoplukovy královské koruny) bylo vyma-
nit se z možného područí Východofranské říše vojensky. Konstantin a 
Metoděj byli tedy podle této verze výkladu jen epizodickým odbočením  
z původní „fransko-římské“ příslušnosti. Vlastně omylem, který byl na-
praven vyhnáním Metodějových žáků a zákazem slovanské liturgie. Lati-
na se tak vrátila na místo slova božího, aby mu prostý lid neporozuměl. 
Neboť kdyby porozuměl, mohl by si povšimnout, kterak se liší chování 
církve od učení Ježíše Nazaretského. Byl tedy toto krok vpřed?

Skutečnost, že písmo, které na Moravu přinesli oba soluňští bratři, se 
stalo základem slovanské kultury, vzdělanosti a literatury, neboť se odtud 
šířilo na Kyjevskou Rus, do Srbska, do Bulharska i jinam, ta jako neodpoví-
dající původnímu kulturnímu směřování Moravy na Západ, do Východof-
ranské říše a římské církve, padá pod stůl coby nezajímavá.

A propos, v době Metodějova působení měla Velká Morava svou vlast-
ní církevní správu (roku 869 arcibiskupství Moravy spolu s Panonií), což 
bylo něco, oč pro samotné Čechy dlouho a marně usilovali Přemyslovci 
ještě dalších přibližně sto let (biskupství). Respektive až do vlády Karla IV., 
neboť teprve tehdy se podařilo dosáhnout povýšení pražské diecéze na 
arcidiecézi.

První česká státnost údajně až v roce 1918!
Nedávno se jeden německý novinář (bohužel si nevybavuji jeho jméno) 
pokusil provést analýzu všech národů střední a východní Evropy. Patrně 
to nemyslel zle, ale o Češích napsal, že poprvé v dějinách se stali sa-
mostatnými až v roce 1918, neboť do té doby vždy měli nějakou státní 
formu v rámci jiného většího útvaru.

Tento omyl, respektive tato z kontextu absolutně vytržená informace, 
je konkrétně v Německu naprosto běžná a nikdo ji nepodezírá ze zlých 
úmyslů. Každá klíčová událost českých a moravských dějin totiž musí 
být zasazena do širšího rámce souvislostí, zejména do právních souvis-
lostí daného období.

Osobní závislost českého knížete, například Boleslava II., na němec-
kém císaři Otovi II., nadto často přerušovaná vzájemnými válkami, není 
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závislostí státního útvaru přemyslovských Čech, který zahrnoval větší 
díl Moravy, podstatnou část Slezska i část Malopolska i se samotným 
Krakovem, a dotýkal se tak Kyjevské Rusi, na německé říši. Německý 
císař neovlivňoval zahraniční politiku přemyslovského ani piastovského 
knížete, a už vůbec ne vnitřní strukturu státu. Usiloval o platbu poplat-
ků a snažil se mít českého knížete, stejně jako knížete polského nebo 
knížete polabských Luticů nebo Dědošanů, na své straně během svých 
bojů například s bavorským vévodou Jindřichem II. Což se mu ovšem 
často nedařilo.

Na důkladnější uplatnění dominance neměl císař dost sil. Celá ně-
mecká (římská) říše byla v období feudalismu spíše symbolem říše než 
její faktickou jednotnou a homogenní strukturou a mocenské centrum 
se zde stěhovalo z východu na západ, podle toho, který král či vévoda 
právě disponoval císařskou korunou. Proces feudální rozdrobenosti byl 
v německých krajích dokonalý. Mluvit o faktické sounáležitosti českých 
zemí s německou říší, o jejich začlenění do německého prostoru, je 
pokusem aplikovat pojmy moderního státu na stát feudální ovlivňovaný 
osobními (lenními) závazky jednotlivých feudálů, a zejména konstrukcí 
církevní moci, která do světských záležitostí zasahovala prostřednic-
tvím arcidiecézí a diecézí. Římská církev měla tedy významnou část Ev-
ropy rozdělenu paralelně, a to zcela bez ohledu na evropské národy a 
jejich jazykové nebo zemské hranice.

Tři mýty kmene Čechů a jejich nešikovná 
karikatura
Jak je snad patrno, dějiny se dají ohýbat a škrtit podle potřeby, podle 
aktuální politické zakázky nebo zkrátka proto, že o jejich přesnější vý-
klad nikdo nedbá. Ve 48. čísle českého časopisu Týden vyšel na konci 
loňského roku rozsáhlejší článek zabývající se takzvanými „vylhanými 
dějinami“ Františka Palackého. Článek pod titulkem Tři mýty kmene 
Čechů (autor Ondřej Fér) je názornou ukázkou přesně toho „opravo-
vání“ národní historie formou jejího karikování.

Autor je s každým českým mýtem hotov ein-zwei, a to zřejmě do-
slova. Jan Roháč byl podle něj „zemský škůdce, lapka a lupič“… Jeho 
„Sion nebyl hrad, ale hrádek – a to i s oběma očima přimhouřenýma“. 
Obléhatelé jej obléhali dlouho ne proto, že by se Roháč statečně bránil, 
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ale protože „čekali, jestli Roháč nedostane rozum“. Jeho popravě „při-
hlížela se zadostiučiněním celá tehdejší politická elita Čech“. A pokud 
jde o Zikmunda, autor se zmínil, že byl zván Liška ryšavá.  Zikmund tak 
byl pouze zván, zřejmě omylem, zatímco Roháč takovým skutečně byl. 
A to nikoliv omylem…

Autor článku popisuje celou událost, jak by byl osobně přitom a měl  
o Roháčovi jasno, což na základě historických pramenů není vůbec jed-
noznačné. Z aktuální zkušenosti víme, že rebel, lapka, lupič a zločinec 
jsou pojmy variabilní, jimiž jedni označují téhož člověka, kterého jiní 
mají za hrdinu. Kdo to byli Vilém Tell, Robin Hood, Jánošík, Jan Sladký 
Kozina, Ondráš, Nikola Šohaj? Pro jedny zločinci, pro druhé hrdinové, 
někdy jen románoví. Račte si vybrat. Asi záleží, na čí stranu se posuzo-
vatel staví.

Autor toho článku se rozhodně k příznivcům husitů nepočítá. Ostat-
ně, asi jako jeden z předků Karla Schwarzenberga, předek téhož jména, 
který na českém sněmu ve druhé polovině 19. století, konkrétně 25. 
listopadu 1889, vystoupil rozhodně proti tomu, aby byla takzvaná česká 
šlechta zaměňována s husity! Řekl tehdy doslova: „My nejsme potomci 
oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém 
proti koncilu kostnickém. My jsme potomci oné katolické šlechty, která 
u Lipan porazila Tábory a na Bílé hoře husitské sbory české. My vidíme 
v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů, komunisty 15. 
století, a my, Schwarzenbergové, budeme bojovat proti všem novohu-
sitům s touže rázností jako pánové z Růže bojovali proti starým husi-
tům.“ (Citováno podle monografie: Josef Dolejší, Leonid Křížek: Husi-
té. Vrchol válečného umění v Čechách, Praha 2009, text na záložce.)

Zdá se, že právě tato více než sto let stará protihusitská politická linie 
zůstává v českých zemích stále živá.

Autor z časopisu Týden ovšem není nestranný ani objektivní, neboť 
pak by musel Roháčovi věnovat místo, ve kterém by zazněl důklad-
nější rozbor celé politické situace tehdejších Čech, jejímž byl příběh 
Jana Roháče epizodou. Komicky ovšem působí ono „zadostiučinění celé 
tehdejší politické elity Čech“. Vzhledem k tomu, že máme v českých 
zemích s politickými elitami bohatou a především trpkou historickou i 
aktuální zkušenost, dokážeme si onu tehdejší elitu mající radost z po-
pravy Jana Roháče velice dobře představit.
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K „elitě“ české společnosti patřili nepochybně i bankéři, kteří dali jas-
ně najevo prezidentu Benešovi, že jeho případnou válku s Německem, 
nota bene za podpory bolševického Sovětského svazu, rozhodně ne-
budou financovat. Tato “elita“ byla rozhodně více nakloněna dohodě  
s Hitlerem, i za cenu územních ústupků, než financování obrany vlast-
ního státu.

Autor onoho článku (zmiňujeme jej pouze jako ilustraci procesu, pro 
který velmi snadno najdeme stovky jiných příkladů) začíná svůj „očistný 
proces“ pochopitelně zmínkou o rukopisných falzech z dílny obrozenců 
Václava Hanky a Josefa Lindy. Pisatel textu tepe česká falza a na úpl-
ně náhodně vybraných příkladech od jiných národů – které se týkají 
naprosto odlišných souvislostí – se snaží ukázat, že ostatní národy se 
svých falz zbavili, ale Češi nadále na nich trvají.

Což není pochopitelně pravda, neboť spor o rukopisy byl jednou 
provždy uzavřen už před zhruba sto lety. Mimo jiné i za pomoci T. G. 
Masaryka. A o jejich pravosti pochyboval dokonce jeden z prvních ná-
rodních buditelů, Josef Dobrovský. Pisatel toho podivného výpadu proti 
českému výkladu dějin se nakonec sám odkopal. Trnem v oku je mu po-
chopitelně socha „lapky a zbojníka Žižky“, která překáží jeho pohledu 
na hoře Vítkově v Praze.

Opět je zde – obdobně jako v případě Jana Roháče – použito zjed-
nodušeného a deklasujícího výkladu osobnosti Jana Žižky z Trocnova a 
jeho vlivu na české a středoevropské dějiny první poloviny 15. století. 
Kým byli donští kozáci pro polského krále? Buřiči, rebelové, odpadlíci a 
zločinci. Kým byli Srbové pro tureckého sultána v čase bitvy na Kosově 
poli? Rebelové a zločinci? Kým byli nizozemští povstalci v časech jejich 
odboje proti španělskému králi? Zločinci a nadto „žebráci“ (gézové, 
gueux), jak je posměšně označil hrabě Berlaymont? Kým byli Jakobíni  
v očích všech evropských monarchií konce 18. století? Zločinci nejod-
pornějšího druhu! I v libretu Dvořákovy opery Jakobín najdeme na ten-
to pohled několik odkazů.

Aby bylo možno posoudit některou historickou osobnost a její jedná-
ní v dějinách, k tomu je zapotřebí důkladný rozbor. Napoleon Bonapar-
te vyslal do Ruska armádu v počtu téměř 600 000 vojáků. Do Francie 
se z té výpravy roku 1812 vrátila pouhá desetina. Kým byl Napoleon 
Bonaparte ve světle těchto skutečností? Bezprecedentní šílenec a vrah 
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vlastních lidí nebo „jen“ státník, který nikdy předtím nezažil na vlastní 
kůži ruskou zimu a neprostudoval si na mapě v Rusku obvyklé vzdále-
nosti mezi městy a jinými obydlenými sídlišti?

Je ve Francii někdo, komu překáží Napoleonův sarkofág v pařížském 
Panteonu stejně, jako pisateli onoho textu překáží Žižkova jezdecká so-
cha na Vítkově? Bylo loupení údajného loupeživého rytíře větším zlem 
než odhadem dva milióny mrtvých a zmrzačených lidí z napoleonských 
válek, za něž nese Napoleon Bonaparte přímou odpovědnost?

Velké historické osobnosti se posuzují patrně jedině a pouze v kon-
textu všech jejich významných činů. Státnicky nezbytných, prozíravých 
a v konečných důsledcích prospěšných, stejně jako nebezpečných, ka-
tastrofálních, nečistých a třeba i protizákonných. Byl Karel Veliký šiři-
telem křesťanství a sjednotitelem kontinentu nebo vrahem Sasů, kteří 
odmítli přijmout křest? Pro tuto dualitu dobra a zla, které se významné 
politické a vojenské osoby dějin sotva kdy mohou vyhnout, je velmi 
těžké vyslovovat nad většinou z nich soud.

Úhel pohledu, respekt k okolnostem, a zejména úmysl posuzova-
tele, tyto faktory velmi ovlivňují posudek historických událostí. Ze-
směšňování české národní historie, zejména v těch ústředních bodech,  
o které se v uplynulých dvou staletích opírala národní konstrukce, sice 
probíhá spíše ubohým a odborně nefundovaným způsobem, nicméně 
i ten může být úspěšný v situaci, kdy všeobecně upadá znalost dějin. 
Národních, evropských i světových. Za těchto podmínek je možné vel-
mi snadno zničit základy národního uvědomění, neboť to na historické 
tradici spočívá celou svou vahou.

Pokud bychom si chtěli udělat drobnou rekapitulaci toho, které české 
osobnosti dodnes přitahují pozornost evropské historiografie, Jan Žižka 
z Trocnova k nim zcela jistě patří a zůstane na tomto místě i nadále. 
Proslavil se jako autor účinné vojenské strategie, s jejíž pomocí mohly 
špatně vyzbrojené lidové oddíly porážet dobře vyzbrojené rytířské spe-
cialisty. Což byla pro ně podobná ostuda, jako porážka francouzských 
rytířů od vlámských měšťanů a sedláků v bitvě zlatých ostruh, Léta Páně 
1302, nedaleko vlámského města Kortrijk. Stal se tedy symbolem a ztě-
lesněním odporu proti cizí vůli, což je v českých zemích velice vzácné.

Máme zbořit tento symbol a nahradit jej například bratry Mašínový-
mi? Záhadným, rozpačitým a nerozřešeným mlčením jsme už stačili 
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obestřít osud nacisty zavražděného novináře Julia Fučíka. Nijak zvlášť 
si nepřipomínáme ani další oběti nacistické diktatury – Karla Poláčka, 
Josefa Čapka, Vladislava Vančuru a mnohých dalších lidí.

Určitě Jan Žižka z Trocnova, jeho nástupce Prokop Holý a další husit-
ští velitelé zůstanou na významném místě českých a středoevropských 
dějin ještě dlouho poté, kdy budou po právu zapomenuta jména mno-
hých českých předlistopadových i polistopadových státníků. Kdyby nic 
jiného, tak u husitských hejtmanů aspoň nemáme doloženu zbabělost, 
úplatnost, neschopnost, nekompetentnost, korupci, hrabivost, nečest-
nost, prolhanost a sklony zrazovat své koaliční partnery.

Novodobé souvislosti
Nebylo by snad třeba věnovat těmto otázkám více pozornosti, 
kdyby se záměrně znevažující výklad historických událostí, probí-
hající formou selektivního výběru negativních stránek, vázal pouze 
ke starším dějinám. A kdyby tyto starší dějiny neměly schopnost 
příležitostně prosakovat i do přítomnosti.

Ve skutečnosti má deformace národní historie prováděná údaj-
ně pod heslem jejího pročištění i své modernější dopady. Jestliže 
jednou nabudou české (a moravské) dějiny podoby OMYLU a vy-
bočení z německého a křesťanského univerza střední Evropy, tu 
směrem k byzantskému Východu a jindy k nějaké věroučné rebelii 
(reformace), pak mohou být jako omyl a vybočení posuzovány i 
nadále. A vzhledem k podivnému vývoji současného historického 
vnímání může docela dobře dojít i k revidování českého odporu 
vůči „zákonům“ Protektorátu Čechy a Morava.

Ostatně, snaha v první fázi zcela srovnat (později převrstvit) 
míru vin německého nacismu s poválečným odsunem Němců  
z Československa, která byla snad vůbec první aktivitou v česko-
slovensko-německých vztazích po listopadu 1989, už takový vý-
voj v některých ohledech naznačila. V době takzvaného „návratu 
Československa do Evropy“ se negativní pozornost jednoznačně 
přenesla na Východ, k Rusku, které bylo odkrýváno jako nositel 
stalinského a bolševického zla a agresívního ruského imperialismu 
ohrožujícího Evropu z Východu. Tento proces v loňském roce vy-
vrcholil.
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Naproti tomu na zločiny německého nacismu, italského fašismu a 
dalších odnoží této ideologie se začalo velkoryse zapomínat. Stejně 
tak jako na okolnosti Mnichovské dohody z roku 1938. Taktizování 
evropských demokracií vůči Hitlerovi bylo vykládáno jako momen-
tální málem ušlechtilá „slabost demokracie“ vstříc totalitě (Teď ale 
pozor na Putinovo Rusko! Slabost demokracie neopakovat!), a ni-
koliv jako na prostý nezájem velkých států o osudy států menších, 
respektive na pokusy Velké Británie, Francie a USA dostat do války 
proti sobě Německo s Ruskem, a tím v případě Německa ztrestat 
stát, který se pokusil vymanit se ze struktury světového kapitálu a 
nahradit ji svou vlastní strukturou. A v případě Ruska zkrátka zničit 
bolševickou alternativu ke kapitalismu a získat ohromné rozlohy, 
půdu a nerostné bohatství ruské říše a jí ovládaných zemí.

A tak jedno černobílé vidění bylo nahrazeno jiným, opět černo-
bílým. Plastický a barevný obraz Evropy ale i světa pochopitelně 
už dávno existuje. Je ovšem obsažen v převážně odborných publi-
kacích a v publikacích majících popularizační charakter. Nenachází 
se takto před očima široké veřejnosti. Ta o něm ví jen málo. A 
mainstreamová média nemají vůli, odvahu ani schopnosti tyto pes-
trobarevné obrazy skutečnosti sdělovat svým adresátům v jejich 
komplexnosti.

Současná Evropa se opět nachází na jedné ze svých mnoha křižo-
vatek. Pokud by po Velké Británii odpadla z Evropské unie i Fran-
cie, tak Unie by tím zcela ztratila svůj dlouhodobý raison d´être 
a stala by se jednoznačně německou záležitostí. Znovu by se tak 
vrátil projekt německé Mitteleuropy. Samozřejmě inovovaný  
o všechny sporné „výdobytky“ globalizace a zřejmě i postrádající 
symptomy nějakého národnostního útisku. Všechny evropské ná-
rody by musely najednou hledat jiné formy koexistence či přesku-
pování nebo přijmout tentokrát již transparentní formu německé 
dominance v rámci „malé“ Evropské unie. Rozvíjet zde jakékoliv 
scénáře nového přestavění Evropy je ale za současných podmínek 
ještě předčasné.

Za této situace však bude nesporně třeba – pokud by k tomu 
skutečně došlo – nově definovat alespoň česko-německé vztahy 
v dějinách i v přítomnosti. A bylo by přitom velmi záhodno, aby 
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se tento těžký a tradiční úkol tentokrát podařilo splnit sineira et 
studio. A hlavně bez článků, jaké na toto téma přinášejí některá 
česká periodika snažící se formou karikatur a „odbourávání mýtů“ 
prohlásit české dějiny za úchylku, její heroizované osobnosti za 
lupiče nebo blázny.
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Vánoce jako tajemný svět 
starých mýtů, zvyků, představ 
i pověr
25. 12. 2017

Ivo Šebestík píše vánočně o  nejrůznějších tradicích, 
zvycích, pověrách i mýtech spojených s vánočními svátky 
na různých místech a také v různých časech.

Už po několik desetiletí prožívá naše západní kultura Vánoce jako 
svátek obchodů a nakupování, ve kterém se jejich tradiční smysl 
promítne jen v několika neodmyslitelných symbolech. Na Váno-

ce tedy nechybí nějaký to jehličnan, kapr, koledy, soubor starších tele-
vizních pohádek a tu a tam se v některé domácnosti uskuteční i několik 
štědrovečerních zvyků. Jako, že se třeba odlévá olovo nebo se rozkrojí 
jablko na dvě poloviny. Křesťanskou část vánoční symboliky pak slav-
nostně zakončí půlnoční mše.

Jistě, ani toto všechno pospolu není málo. Vánocům ale vládnou dárky, 
jsou skutečnými bakchanáliemi hypermarketů a gigantických prodejních 
center. Ta mají celý rok dokonale rozplánovaný, aby vznítila nákupní 
horečku inspirovanou vším světským i symbolickým či dokonce posvát-
ným.

Už koncem října obchodníci vystavují vánoční symboly. Činí tak nam-
noze pospolu s květinami, svíčkami a smutečními věnečky, neboť Váno-
cům předcházejí Dušičky. Sotva se vánoční orgie vybouří, přepíší ob-
chodníci ceny na módním oblečení do podoby připomínající solidnost 
a nastávají slavnosti zimních výprodejů. Jen co ty dozní a ceny se opět 
vrátí do tradiční nekřesťanské podoby, nastane čas přípravy na další  
z křesťanských svátků, jenž je, stejně jako Vánoce (a jak na jejich pří-
kladu uvidíme za okamžik), naroubován na pradávné tradice přírodních 
svátků, na mýty, pověry, očekávání i strachy dávných lidí.

A když je prodán dostatek sladkých beránků a čokoládových vajíček, 
začnou se obchodníci chystat na dovolenou. Ne ani tak na tu svoji, jako 
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na prázdniny a dovolené svých zákazníků. I obchodní střediska praskají 
pod náporem opalovacích krémů, slunečníků, brýlí proti témuž svě-
telnému zdroji, nafukovacích lehátek a člunů, potápěčských šnorchlů, 
sympaticky krátkých sukének, méně již atraktivních pánských šortek, 
klapavých sandálků a slaměných klobouků.

A když se léto nachýlí, opět obchodníci přepíší ceny svého zboží do 
přijatelné podoby, aby se ho takto, „pod cenou“ zbavili a uvolnili vý-
kladní skříně pro školní penály, pravítka, kružítka, sešity, bloky, tužky a 
propisovací tužky. Ano, neboť se blíží čas, kdy školáci usednou do lavic, 
aby odtud bohorovně sledovali marné pokusy učitelů vštípit jim lásku ke 
vzdělání. No, a potom jsou tu opět Vánoce…

A teď už konečně slíbené Vánoce
Potomci prvních lidí našeho biologického druhu obývají tuto planetu 
po dlouhá tisíciletí. Po většinu této doby lidé žili způsobem, o kterém 
mnozí z nás sní jako o ideálním splynutí s přírodou a přirozeným stavem 
mysli. Tento stav ovšem v žádném případě nebyl idylický. Většinou člo-
věka provázel nedostatek potravy a strach o život. Člověk měl patrně 
neustále smysly napnuté k prasknutí, byl stále ve střehu, odkud se co 
nebezpečného vynoří, aby to ještě zkrátilo beztak docela krátký běh 
jeho dní. Nejistota, kterou jsme si pro své životy pečlivě uchovali až do 
současnosti, byť by už možná nemusela být nezbytnou, provází člověka 
patrně po celé jeho dějiny, respektive po celou jeho předdějinnou epo-
chu, jejíž délka mnohonásobně převyšuje tu historickou.

A právě po celou tu dobu se utvářely určité představy odvozené  
z očekávání úrody, deště, lovné zvěře, nebo naopak související s prosba-
mi a rituály, které měly odvracet božstva, duchy přírodních sil, skřítky, 
přírodu jako nevysvětlitelný celek, zesnulé předky a další síly od čině-
ní zlého. Člověk byl slabý tvor a věděl, že silou toho mnoho nezmů-
že. Proto se raději naučil prosit a uplácet. A často, když se skutečnost 
neodvíjela podle jeho přání a proseb, tak si ji raději upravil v souladu  
s některými představami. Odpovídal si na otázku, proč jsou k němu 
přírodní síly či božstva a duchové nepřátelští. A nacházel odpovědi, že 
tak činí, neboť jim on něco neposkytl.

Vztah mezi dávným člověkem a přírodními silami nebyl vysloveně 
vztahem sluhy či poddaného vůči Pánu. Byl to tak trochu výměnný ob-
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chod. Já ti obětuji kůzle a ty odvrátíš od mého příbytku nemoc nebo i 
smrt. A aby tento „obchod“ s přírodními silami měl i viditelné symboly, 
objevily se různé předměty, které byly pro dávného člověka nadány si-
lou či schopností jeho přání (modlitby) podpořit, urychlit nebo alespoň 
vyjádřit.

Křesťanství vnímalo tyto zvyky jako pohanské pověry, snažilo se je 
vymýtit, ovšem na druhé straně bylo úspěšnější většinou tam, kde se 
mu podařilo naroubovat a tím jakýmsi způsobem překrýt staré tradice 
novými obsahy. Forma se proměnila, ale staré obsahy zůstaly. To proto, 
že zůstala potřeba zlepšovat životní podmínky a mnoho tisíc let to člo-
věk neuměl jinak než prostřednictvím komunikace s přírodními silami. 
Člověk chtěl snižovat míru své existenční nejistoty. Chtěl se bát méně 
nemoci a smrti. Přál si obestavět svůj příbytek, svou osobu a svou rodi-
nu ochrannými symboly. Takhle se choval mnoho tisíc let. Navštěvoval 
určitá místa, která považoval za posvátná. Pro křesťanství bylo rozhod-
ně snazší postavit na nich křesťanské svatyně, místo toho, aby učilo lid 
chodit jinam.

Tyto starodávné obsahy lidského vědomí i nevědomí tvoří podstatnou 
část vánočních zvyků, tradic, představ a rituálů. Ačkoliv Vánoce chápe-
me jako svátky lásky, míru, rodinné pohody, laskavosti a naděje, přesto 
jsou v jejich genezi ukryty i obavy a strachy. Jejich esenci nám ostatně 
zachovávají i lidové pohádky, neboť právě v nich je kouzlo slibující něco 
dobrého vždy spojeno s výhrůžkou, že pokud člověk něco neučiní, 
nebo opomene či učiní opak, pak jej čeká hrozný trest.

Tato dualita odměny a trestu, naděje a zatracení je v pohádkách 
symbolizována třináctými komnatami, tajemnými skříňkami, zákazem 
ohlédnout se při zpáteční cestě odněkud a podobně. V pohádkách jsou 
lidé stiženi těžkým trestem za drobné provinění, ale ten, kdo trestá, 
ponechává cestu k vykoupení. Většinou nesmírně obtížnou, ale usku-
tečnitelnou.

Svátek narození Krista
Pro nás obyvatele oblasti silně ovlivněné křesťanstvím jsou Vánoce svát-
kem narození Ježíše Krista. Církev tento svátek ustavila ve 4. století, 
aby tak konkurovala, respektive nahradila pohanskou slavnost na po-
čest slunečního boha Mithry (Mitry). Tento kult pocházel z Asie a byl 
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do oblasti římské říše implantován přibližně v prvním století před na-
ším letopočtem. Mithrův kult se stal v římské říši natolik populární, že 
jej císař Marcus Aurelius nechal roku 274 našeho letopočtu povýšit na 
státní náboženství, čímž symbolicky upevnil 25. prosinec jako svátek 
Nepřemoženého slunce (Sol invictus).

Aby církevní otcové upevnili svůj vánoční svátek, uznali 25. prosinec 
spolu s dalšími svátečními dny, jako například 1. a 6. leden. Posun ve vý-
znamu tohoto svátku vyjádřil jeden teolog, jehož jméno sice neznáme, 
zato známe dobu jeho výroku. V roce 320 našeho letopočtu řekl: „Ne-
slavíme tento den, abychom oslavili slunce jako pohané, ale abychom 
uctili tvůrce slunce.“ (Éloïse Mozzani: Le livre des superstitions, Robert 
Lafon, Paris 1995, str. 1191.)

Roku 337 se Vánoce staly oficiální součástí římského kalendáře, což 
ostatně souviselo s datem křtu císaře Konstantina, který z křesťanství 
učinil státní náboženství. Pokud se jedná o původní mithraistický kult 
a jeho vliv na pozdější charakter Vánoc, popírá folklorista Arnold van 
Gennep, že by Mithrův kult z Asie přinesly římské legie a rozesely jej 
rovnoměrně po celém impériu. Podle jeho mínění se kult etabloval 
pouze lokálně, například v některých městech Galie a povodí Rýna. Zdá 
se tak pravděpodobné, že asijský import se na evropském území sešel 
s tradičními rituály Keltů a Germánů, kteří ve vánočním období uctívali 
zimní slunovrat.

Obvykle se soudí, že francouzské slovo Noël, které označuje Vánoce, 
pochází z latinského natalis, a je tím míněno narození Krista. Někteří 
lidé ale soudí, že pochází ze slov, jako jsou nouvel, nouveau, nouvé, 
noué, přičemž poslední dva výrazy jsou nářeční. Všechna tato fran-
couzská slova ale souvisejí s něčím „novým“. Lze je tedy vykládat jako 
ohlašování nového roku, jehož příchod otvírá zimní slunovrat v čase 
pozdějších křesťanských svátků vánočních.

V představách Keltů měl zimní slunovrat zásadní význam. Keltové 
soudili, že v tom čase se spolu setkávají světy živých a mrtvých. K uctění 
tohoto symbolického propojení obou světů pálili Keltové poleno, jehož 
žár symbolizoval obnovenou sluneční energii. V představách dávných 
lidí mělo slunce patrně vždy mimořádný význam. Docela logicky, neboť 
když svítilo a vydávalo teplo, žilo se lidem lépe než za zimních měsíců 
nebo za noci, která byla plná přeludů i skutečných nebezpečí. Slunce, to 
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byl život, tma představovala smrt. Proto slunce bývalo centrem mnoha 
náboženství a na jeho bázi vlastně vznikl první skutečně monoteistický 
náboženský systém egyptského faraóna-reformátora Achnatona, uctí-
vajícího sluneční kotouč, boha Atona.

Bûche de Noël, neboli vánoční polínko, respektive 
vánoční piškotový dort ve tvaru polínka
Pokud máme v Bretani, jež je součástí současné Francie, zachovány dol-
meny, menhiry a kromlechy, pozůstatky dávných galských (keltských) 
kultur, pak není divu, že se ve Francii dochovala i celá řada starobylých 
galských zvyků (Ostatně, Keltové žili i u nás, ve střední Evropě a zane-
chali v našem myšlení více stop, než vůbec tušíme).

Původně v krbu či ohništi hořící galské poleno pro sebe zachovalo i 
křesťanství. Ne už jako symbol obnovené sluneční síly, ale jako upomín-
ku na Ježíše, který v chladné stáji neměl na zahřátí nic jiného než dech 
domácích zvířat (Revue des traditionspopulaires, číslo 34, Paříž 1919). 
Věřilo se, že andělé mu přinesli hořící louč, aby se ohřál. Nebo tak uči-
nila jeho matka Marie, která v tradici i současných Bretonců chodí hlídat 
děti do domů, kde spí, zatímco jejich rodiče odcházejí na půlnoční mši.

Toto „vánoční polínko“ dalo vznik francouzskému dezertu, který ho 
tvarem připomíná. Kdo ve svém domě udržuje prastarou tradici hořící-
ho polena, ten si nejčastěji vybírá dřevo dubové nebo ovocných stromů 
(švestky, třešně). Předtím, než se takové polínko vloží do ohně, aby se 
rozžhavilo a vydalo svou energii, tak otec rodiny na ně vhodí hrst soli 
nebo je pokropí vodou. Pokud je to možné, pak nejlépe svěcenou vo-
dou. V kraji Touraine se nosí toto žhavé poleno po zahradě, což někteří 
lidé vykládají jako pozůstatek zvyku, kterým se od příbytku odháněly 
zlé síly.

V Provenci se tomuto polínku říká calignaou a používá se k němu dřeva 
ze vzrostlého a silného olivovníku. Ještě předtím, než je polínko vloženo 
do ohně, tak se klade na práh domu a nejmladší člen rodiny v doprovodu 
toho nejstaršího (doyena) provede trojí úlitbu vínem a pronese toto přá-
ní: „Radujme se, Bože, dej nám radost. Ať máme oheň v krbu, ať přijde 
všechno dobré. Jestliže nebudeme víc, ať nejsme aspoň méně.“ A v té 
chvíli je polínko vhozeno do krbu či na ohniště. Ještě dříve, nežli toto 
polínko dohoří, je třeba je uhasit a uchovat pro příští Vánoce.
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Často se věří, že jeho žhavé uhlíky nepoškodí nic, na co se vloží.  
V Marseille se tedy tyto uhlíky kladou na ubrus a údajně jej nepropá-
lí. Ovšem, tento údaj poskytuji bez záruky. Dost dobře si nedovedu 
představit žhavé uhlíky, které by na ubruse z látky nezanechaly díry po 
propálení. Ovšem, možná že Marseillané mají kromě svého pověstného 
voňavého mýdla také kouzelné ubrusy.

V kraji Franche-Comté nechávají vánoční polínko hořet po celou dobu 
trvání půlnoční mše. V oblasti Saône-et Loire obchází v době mše muž 
ozbrojený puškou místo, na kterém hoří oheň, aby zabránil démonům 
uhasit jej, neboť tím by do domu vstoupilo neštěstí. V některých krajích 
Francie, když z polínka srší množství jisker, tak to symbolizuje dobrou 
úrodu v příštím roce. Popel z takto posvátného ohně má údajně léčivé 
účinky proti mnoha nemocem. Popel nasypaný na bílou látku chrání 
proti neštěstí a nehodám. Ochraňuje také svého nositele proti bouřce, 
hromu a blesku. A když se ho trocha nasype do brázdy na poli, slibuje 
dobrou úrodu a v krmivu domácích zvířat dokáže také dělat divy.

Vánoční stromek a podíl Martina Luthera na 
jeho osvětlení
Člověk měl zřejmě vždy tendenci chápat se všeho, co mu mohlo po-
moci v jeho životě, nebo co takovou pomoc symbolizovalo a alespoň 
v jeho představách přibližovalo. Není divu, že původní keltské polínko 
symbolizující přibývání sluneční energie a příchod nového roku v jeho 
představách nabylo magické podoby, jaká se přirozeným způsobem 
propojila i s křesťanským pojetím Vánoc jako svátku narození Ježíše Na-
zaretského.

Vánoční stromeček podle některých lidí představoval symbol stromu 
v ráji, který nesl ono pověstné zakázané ovoce poznání. V představách 
jiných lidí se stromek spojoval se dřevem, ze kterého byl udělán kříž, 
na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Užívání stromku jako vánočního 
symbolu se začalo objevovat v Německu už někdy na konci VII. století. 
Údajně mnich jménem svatý Bonifác (narozen roku 680) chtěl porazit 
druidskou tradici dubu coby posvátného stromu. Udělal takový pokus, 
že pokácel dub, který při svém pádu rozdrtil všechen porost v okolí  
s výjimkou mladé jedličky. Svatý Bonifác odolnost jedličky ohlásil coby 
zázrak a údajně pravil: „Napříště budeme zvát tento strom stromem 
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Ježíškovým“ (Éloïse Mozzani: Le livre des superstitions, Robert Lafon, 
Paris 1995, str. 1194).

Od té doby se začaly v Německu vysazovat jedličky jako symbol na-
rození Ježíše Krista. Symboliku jedliček ale víceméně vytlačil smrk, je-
hož tradice byla v tomto případě opět velmi starobylá, znovu keltská.  
V představách Keltů se smrk pojil s představou dětství, respektive po-
čátků či obnovování. Pro Kelty byl 24. prosinec svátkem obnovení slun-
ce a den předtím, 23. prosinec, naopak svátkem „úmrtí hvězdy“ (Jean-
-Marie Pelf: Fleurs, fêtes et saisons, Fayard, Paris 1988).

V souvislosti se zvykem osvětlovat vánoční stromek svíčkami či jinými 
zdroji světla se vypráví příběh o samotném církevním reformátorovi 
Martinu Lutherovi. Ten se údajně jednou za noci v zimě vracel domů 
pohroužen do přípravy některého svého kázání. A tu najednou spatřil 
zvláštní výjev. Spatřil hvězdy za jasné noční oblohy, kterak jejich světlo 
prozařuje zelení větviček jakési jedličky. Luther byl tím jevem údajně 
natolik uchvácen, že nechal jedličku odnést k sobě domů a tam její vět-
ve ozdobil svíčkami, aby tím napodobil záři hvězd.

Mikuláš, Père Noël, Santa Claus, „Ježíšek“, 
Děda Mráz a jiní hodní dědečkové s dárky
Na otázku, kdopak dává dětem na Štědrý večer pod stromeček dá-
rečky, trošičku odrostlejší děti už odpovídají správně, tedy mamin-
ka a tatínek. Nicméně pokud i ony ještě chtějí zůstat alespoň trochu  
v krásném pohádkovém světě fantazie, říkají, že „Ježíšek“ nebo, jdou-li 
více s duchem doby, pak, že Santa Claus. Děda Mráz je spojen s ruskou 
tradicí, a ta není nějakou dobu v českých zemích přijímána dobře, byť 
pohádkový Mrazík se stále ještě drží na předních příčkách žebříčku po-
pularity vánočních pohádek.

Jak to ale ve skutečnosti bylo s tou tradicí dárků a hodným vousatým 
dědečkem oblečeným v červeném kožíšku s bílým lemováním, ber-
lou v ruce a s nůší plnou dárků? V křesťanské tradici se jedná původně  
o postavu svatého Mikuláše, který údajně chodil rozmazlovat děti všeli-
jakými dárečky a pozornostmi v den svého svátku, což bylo 6. prosince.  
V období reformace se ale zejména protestantům zdálo příliš pověreč-
né spojovat Vánoce s postavou světce, a tak začal být Mikuláš vnímán 
spíše skrze některého „zástupce“. Ve Francii se ujala představa Otce 
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Noëla, který stejně jako Santa Claus zachovává původní předpoklá-
danou podobu svatého Mikuláše. Tato Mikulášova podoba se ovšem 
shoduje se zpodobováním germánského boha Thora. Ten byl bohem 
chudých a venkovanů. Měl robustní postavu a dlouhý bílý vous a údajně 
se projevoval přátelsky a vesele. Jeho domovem byly ledovce a arktic-
ké pláně. Byl uctíván především u skandinávských národů. Podle jedné 
tradice bylo jeho domovinou Finsko.

Jak je z těchto příkladů patrné, představa štědrého dárce v sobě ob-
sahuje několik zdrojů, které se však navzájem docela dost podobají. Je 
dost možné, že zejména onen skandinávský Thor je předobrazem nám 
známého Santa Clause i ruského Dědy Mráze. Ostatně ruská historická 
tradice má své kořeny rovněž ve Skandinávii.

Rozdávání dárků dětem ale původně nebylo pouze aktem štědrosti, 
dobromyslnosti a lásky. Mělo také svoji temnější podobu. Svérázný ale 
nesporně velmi realistický výklad tohoto zvyku přináší Claude Lévi-Str-
auss, antropolog, filozof a etnograf, mimořádná osobnost francouzské 
vědy, která se mimo jiné dožila 101 let. Podle Léviho-Strausse obdaro-
vávání dětí souvisí s prastarou vírou ve skřítky, kteří byli někdy hodní a 
pomáhali lidem, ale jindy, neznámo proč, se proměňovali v nositele zla 
a lidem škodili, kde se dalo. Proto si lidé zvykli tyto skřítky obdarovávat 
různými dobrotami, hračkami nebo jinými předměty, aby si je naklonili.

A jelikož děti byly také malé bytůstky, skřítky připomínaly a prastarý 
zvyk dávat skřítkům „úplatky“ za okno, před dveře, do stodoly, před 
práh, do punčochy nebo do boty, se tak postupně přenesl na děti. Jak 
slábla živá víra ve skřítky, ty malé škodící bytůstky, a měnila se jen ve 
zvyk a rituál, dostalo smysl zachovat kladení dárků na obvyklá místa, 
jenom trochu změnit jejich příjemce. A tak začaly děti dostávat to, co 
bylo původně určeno nevyzpytatelným bytostem ze světa představ a 
pověstí.

Noc plná kouzel a podivný bonus současné doby
Štědrý večer a následující noc byly vždy plné kouzel. Otvíraly se ta-
jemné jeskyně a vydávaly své poklady. Děly se zázraky. Prameny vody 
se měnily na víno. Kameny se dávaly na cestu. Tak podle některých 
představ vydávaly se menhiry v Carnaku k moři nebo ke studánkám 
napít se vody. Města, která zatopilo moře, se počala vynořovat z vln, 
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a dokonce se po okolí rozléhal hlahol zvonů ze zatopených chrámů. 
Lidská představivost neznala mezí, neboť svět dávného člověka býval 
světem pohádkovým.

Vše mělo nějakou symbolickou podobu a každé nějak tajuplně souvi-
selo s každým. Dívka, která oné noci prostřela pro svého milého stůl, 
tak se dočkala jeho vyslovení a stala se jeho ženou. V noci z 24. na 25. 
prosince údajně zvířata promlouvala lidskou řečí, ale člověk je neměl  
u toho vyrušit, neboť by se mohl se zlou potázat. V některých fran-
couzských krajích se doporučovalo o této posvátné noci vyčistit chlév, 
aby zůstal po celý rok místem hojnosti dobytka. Zvyk prostírat u stolu 
pro pocestného byl a zůstává rozšířen po celé Evropě. V Německu 
se zase věřilo, že právě o této noci přicházejí k příbytku živých mrtví. 
Obvykle úderem půlnoci. I pro ně, pro smíření s nimi, se chystalo jídlo. 
Ve Španělsku se takto připravovalo jídlo pro posledního zesnulého v ro-
dině. Co z jídla zůstalo do druhého dne, to se mělo využít k magickým 
účelům. Například rozhodit po poli, aby pole v příštím roce lépe rodilo.

A ještě desítky a možná stovky podivuhodných zvyků a tradice, které 
se zrodily kdysi dávno a na jakémsi místě, a odtud putovaly napříč kon-
tinentem a někdy i kontinenty nesmírně dlouhou dobu. Tak dlouhou, až 
se zapomnělo na jejich původ a starobylou symboliku. Vědomí člověka 
možná zapomnělo, ale jeho nevědomá složka zůstává trvale napoje-
na na vše, co bylo, a tak člověk vykonává prastaré rituály dál. Dědí se  
v rodinách a přisuzuje se jim různá funkce. Ta původní ale někde v hlou-
bi našich bytostí zůstává stále.

Také my žijeme v neklidu a nejistotě a přejeme si, abychom naopak 
měli štěstí při všem, co děláme. A s námi také naši nejbližší. A tak mají 
Vánoce i pro nás magickou přitažlivost. A tu nenaruší ani nejdivočejší 
obchodní běsnění, kterému podléhají naše města. Nemůže je poško-
dit ani pyrotechnická „dělostřelecká“ příprava na pozdějšího Silvestra, 
která neznámo z jakého důvodu začala pronikat i do štědrodenní noci a 
rušit její majestátní klid. Ono posvátno zdaleka nejen duchovní povahy, 
ale posvátno také i přírodní podstaty lidského bytí.
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Zanechme iluzí: Zlo je z lidské 
civilizace nevykořenitelné
27. 7. 2017

Ivo Šebestík píše tak trochu kacířsky o velmi aktuálním 
tématu dobra a zla v lidské civilizaci. Je pokrok jen 
kvasináboženská iluze a lze jej dosáhnout planetizací 
průmyslového způsobu života?

Kniha anglického profesora evropského myšlení Johna Graye s ná-
zvem Heresies: Against Progress and Other Illusions vyšla v Anglii 
už před třinácti lety a v českém překladu (Kacířství: Eseje proti 

pokroku a jiným iluzím) před jedenácti lety. Nicméně vzhledem k pře-
kotně ubíhajícímu času a rychlým změnám v něm, stojí za to číst tuto 
knihu i dnes nebo právě dnes.

A sice jako zajímavou ilustraci toho, kolik ze současných obtíží ve 
světě bylo možné poměrně snadno předvídat už před lety. Ovšem za 
předpokladu, že se člověk dokáže vymanit z několika těžkých iluzí, kte-
ré v naší společnosti fungují podobně jako dědičný hřích.

S Johnem Grayem může být obtížné souhlasit v několika otázkách, 
které zmíním ke konci tohoto textu, nicméně v základním tématu jeho 
esejů stojí v popředí velmi srozumitelné vysvětlení několika velkých his-
torických omylů, které se zrodily v průběhu devatenáctého století a 
od té doby se houževnatě udržují v několika variantách ideologií, které 
Gray v podstatě nazývá náboženstvími a považuje je za dědičky křes-
ťanství ve zvrhlé sekulární formě.

Jádrem omylu je, podle Graye, humanistické přesvědčení o tom, že 
pokrok směřující k materiálnímu nadbytku a uspokojování potřeb všech 
obyvatel Země přivede jednoho krásného dne lidstvo k branám ráje. 
Na této ideji, jejíž součástí je prostá „náboženská“ víra, že kulturní cho-
vání lidí drží krok s vývojem vědy a technologií, budovali nezávisle na 
sobě své přesvědčení jak zakladatelé utopického socialismu, tak na vě-
dečtějším principu Karel Marx a jeho následovníci. A překvapivě úplně 
stejný „kámen mudrců“ si vložili do základů svých teorií také velcí eko-
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nomové, na základech jejichž teorií (pochopitelně i s patřičnými omyly 
ve výkladech) vznikla základní stavba neoliberalismu a neomezené víry 
ve svobodný trh a omezení funkcí a působnosti států.

Myšlenka, jejíž nebezpečnost vychází najevo právě nyní, v epoše ros-
toucí neúspěšnosti států v obraně před neblahým zasahováním ze stra-
ny velkých nadnárodních korporací a v boji s terorismem a s nekontro-
lovanou distribucí nebezpečných vojenských technologií a komponentů 
vedoucích k jejich výrobě (včetně jaderných zbraní).

Všichni tito teoretikové – každý samozřejmě jiným způsobem a s dů-
razem na jiné pilíře – předpokládali, že vědecký pokrok vytvoří techno-
logie, které umožní nekonečný růst bohatství, čímž se staré existenční, 
náboženské, etnické a národnostní konflikty vyčerpají. Stanou se zby-
tečnými, zmizí, rozpadnout se, nebudou zapotřebí.

Náboženství spásy založené na hospodářském 
růstu a technologiích se hroutí
Ale dějiny obě iluze postavené na deformovaném křesťanském učení 
spásy už stačily rozmetat. Respektive, „náboženství spásy“ založené 
na omylu, podle kterého kultura a etika kráčejí stejným tempem jako 
technologie a že se lidstvo stává stále rozumnějším a civilizovanějším, 
čím více zboží má ke spotřebovávání, se rozpadá právě v této naší ne-
přehledné a chaotické přítomnosti.

Gray samozřejmě neklade rovnítko mezi na jedné straně marxisty a 
na straně druhé stoupence absolutně volného ničím (hlavně ne státem) 
nespoutaného trhu, neoliberály či jiné zastánce mínění, že budoucnost 
světa bude nejlépe udržitelná, pokud celá planeta přijme euro-americ-
ký demokratický systém a s ním spojené atributy vědeckého pokroku 
a ekonomického růstu. Gray si nemyslí, že pro celou planetu je demo-
kracie západního střihu jediným možným řešením a v mnoha částech 
Země nemusí být ani řešením nejlepším. Zvláště, pokud je tento model 
demokracie spojován s krajně negativní zkušeností, kterou řada zemí 
učinila s evropským kolonialismem nebo s moderním způsobem ame-
rického prosazování svých vlastních zájmů bezohlednou silou.

Podle Graye je rovněž velkým omylem předpokládat, že svobodné 
volby implantované do zemí, ve kterých se demokracie nevyvinula 
spontánně a historicky, vyzvednou k moci demokraty. Pravdou je spí-
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še opak. Spojené státy jsou v mnoha regionech planety tuze špatným 
logem. Proto svobodná vůle obyvatel zemí s násilím implantovanou de-
mokracií přivede k moci spíše některé zástupce domácích tyranií než 
zastánce amerického demokratického implantátu s výraznými atributy 
loutek. Příkladů pro tento vývoj poskytují Blízký východ, severní Afrika 
a další části světa hned několik.

Staré boje o suroviny a nové technologie válek
Gray říká, že skutečně podstatný fakt vědeckého a technologického 
pokroku je ten, že staré myšlení založené na konfliktech motivovaných 
odvěkými boji o zdroje, získává nové prostředky uskutečňování a opět 
– vidíme to nyní v Evropě, na Blízkém východě, v severní Africe, ale i 
v jiných částech planety – se moderní technologie vkládají do služeb 
starých nábožensky a etnicky motivovaných válek.

Autor esejů kacířského obsahu se téměř v každém z nich cyklicky vra-
cí k naprosto zásadnímu popření jakýchkoliv humanistických důvodů, 
které jsou užívány pro vysvětlení válečných konfliktů, které nejenom že 
probíhají, ale které budou do budoucna spíše sílit než se vytrácet.

Planeta je přelidněná, „americký model“ života v industriální společ-
nosti dostatku ba i blahobytu je neuskutečnitelný pro tak velké množ-
ství lidí. Tradiční energetické zdroje planety se vyčerpávají a boj o ně 
sílí a stává se mimořádně bezohledným. Pokud ještě před půl stoletím 
ždímala planetární zdroje jen poměrně omezená skupina industrializo-
vaných států, dnes se jejich počet násobí. A s tím se prudce zvyšuje i 
počet obyvatelstva. Nejvíce v zemích, které procesem industrializace 
teprve procházejí, z nichž některé ušly velice rychle impozantní cestu 
k velmocenské nebo alespoň lokálně významné pozici. Například jen 
Čína s Indií, které jsou toho příkladem, budou mít brzy společně tři 
miliardy obyvatel, tedy téměř tolik, kolik čítala celá zeměkoule na konci 
padesátých let minulého století.

Takto utvářený svět není ideálním místem pro mírové soužití velmocí. 
Gray psal své eseje v době, kdy se teprve schylovalo ke druhé irácké 
válce, která skončila svržením a zabitím (mluvit o řádném soudu a po-
pravě je nesmyl) Saddáma Husajna. Psal je v době, kdy britský premiér 
Tony Blair vsadil svou čest a kariéru na to, že Husajn vlastní jaderné 
zbraně, což nebyla samozřejmě pravda, stejně jako nebyla a není prav-
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da většina výkladů o příčinách válečných tažení USA a některých jejich 
evropských spojenců. Casus belli – ropa a zisky – zůstává vždy veřej-
ným tajemstvím!

Nicméně, i přesto Gray docela přesně odhadl důsledek této americ-
ko-britské války pro Blízký východ. Předpověděl zhroucení Iráku jako 
státu, nárůst kmenového násilí, dominový efekt v celé řadě dalších zemí 
regionu, a hlavně předvídal zvýšenou migraci obyvatel do jiných částí 
světa. Zároveň ale Gray vysvětluje, že americké agrese v této část světa 
vyplývají z pocitu ohrožení, které Spojené státy cítí. Uchvácením irácké 
ropy a ropy v některých dalších oblastech toho regionu se USA pokusily 
vymanit se ze závislosti na nevyzpytatelném spojenci, na Saúdské Ará-
bii, mecenášce islámského terorismu.

Spojené státy se necítí být ohroženy ani tak islámským terorismem, 
který momentálně sužuje Evropu, ale především obavami, že Blízký vý-
chod jako největší zdroj levné ropy unikne americké kontrole a zadluže-
né Spojené státy se tím ocitnou ve velmi svízelné situaci. Ropy je dost i 
jinde na světě, její těžba je však dražší než ta v osvědčené oblasti Zálivu, 
ve kterém se vedou války prakticky od chvíle, kdy zde přestal působit 
transparentní evropský kolonialismus a kdy se – takřka současně – proje-
vila životní důležitost ropy pro světovou ekonomiku.

Pohádky o importu demokracie, o lidských právech a humanitních hod-
notách by si političtí předáci a mainstreamová média mohli už konečně 
strčit za klobouk. Vedle tohoto mýtu je mýtus o partenogenezi Panny 
Marie věrohodný realistický příběh. Stejně jako pověst o Danaé a Diově 
zlatém dešti.

Grayovy eseje o „kacířství“ kladou zásadní důraz na důsledné oddělení 
humanistických výkladů od takzvané „reálpolitiky“. Na Blízkém východě 
šlo a jde vždy JEN o ropu a všechny teze o humánních a humanistických 
cílech jsou v nejlepším případě jen okrajové. Gray je nicméně velkým 
optimistou, pokud se jedná o posuzování motivů, které řídí americkou 
geopolitiku. Domnívá se, že obsahuje více iluzí, prostých omylů a nedo-
myšleností než arogance, bezohlednosti, primitivní násilnosti a rasismu.

Spor o dobro a zlo v člověku
Nicméně, vraťme se k základní otázce jeho knihy. K jádru omylu a jeho 
– jak Gray soudí – původu v křesťanském učení spásy. Gray považuje 
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nová náboženství vědy, růstu, technologií a pokroku, jež mají osvobodit 
lidstvo od materiálního nedostatku a jeho tradičních tenzí, za pokleslou 
formu náboženské iluze. Podle jeho názoru je křesťanský mýtus pocti-
vější v tom, že spásu slibuje až po smrti, zatímco člověka, dokud pobývá 
ve světě vezdejším, vnímá křesťanství – v duchu svatého Augustina – 
jako bytost, jež nikdy neunikne ze spárů zla.

Spor o to, zda je člověk v jádru dobrý nebo naopak nevykořenitelně 
zlý, tvořil jeden z vleklých teologických konfliktů tohoto náboženství. 
Proti Augustinově skepsi ohledně vrozené lidské dobroty vystoupil  
v polovině 4. století papež Pelagius II. který soudil, že lidské bytosti ne-
mají zlo vrozeno. Tento spor se jiný myslitel Pico Della Mirandola snažil 
řešit svobodnou vůlí člověka stanout buďto vysoko nad zvířetem nebo 
naopak ocitnout se mravně hluboko pod ním. Spor o dobro a zlo v lid-
ské povaze pak prostupuje i dílo Fjodora Michajloviče Dostojevského. 
Zejména v jeho Bratrech Karamazových a ve Zločinu a trestu.

John Gray ale ve svých esejích směřuje pozornost čtenáře k jinému 
spisovateli, který podle jeho mínění nejlépe ze všech odhalil reálnou 
situaci světa, lidských povah a okolností. Je jím Joseph Conrad, anglicky 
píšící spisovatel polského původu. Dobrodruh životem a realista myš-
lením, současnými čtenáři, bohužel, zejména ve střední Evropě málo 
vyhledávaný. Conrad ve svém románu Tajný agent, který vyšel v roce 
1907, temnou předtuchou předvídal katastrofy 20. století. Ve svém 
dopise anglickému filozofu Bertrandu Russelovi, který byl stoupencem 
sociálního pokroku rovněž cestou vědy a technologií, Conrad napsal, že 
nic jej nedokáže zbavit temné předtuchy v osudovost a předurčenost 
lidského života.

Máme-li zůstat ještě okamžik u evropské literatury z přelomu 19. 
a 20. století a z prvních dvou desetiletí dvacátého století, pak temné 
předpovědi a atmosféra neblahého očekávání prostupuje celou řadu vý-
značných literárních děl té doby. Je přítomna nejenom u Franze Kafky, 
ale také u Roberta Musila, Josepha Rotta, Stefana Zweiga, Hermanna 
Brocha a Jaroslava Haška, jehož Švejk je „pouhá“ zábavná satira jen 
při velmi povrchním čtení. Je zajímavé, že všichni tito spisovatelé byli 
Středoevropané. Že by střední Evropa byla zvláště citlivá na seizmické 
otřesy ohlašující události, jež následně zasáhnou celou Evropu a v glo-
bálním světě i celou planetu?

I. ESEJE



Ivo Šebestík: Eseje a komentáře 149 argument!

Stručné résumé z Grayovy knihy
Pokud bychom se chtěli pokusit vyvodit z knihy Johna Graye stručné 
résumé, pak by patrně znělo jako vážné upozornění na to, že přelidně-
nou planetu, jejíž mocnosti zuřivě bojují v tradiční válce o zdroje, neřídí 
rozum a odpovědnost, a neexistuje nic takového jako celoplanetární 
odpovědné a vysoce humánní centrum, které by Zemi, jejíž energetic-
ké a surovinové zdroje se zmenšují, kormidlovalo Vesmírem co nejbez-
pečněji. Spíše naopak. Staré konflikty surovinové, náboženské, rasové a 
národnostní se vracejí v nové podobě, přičemž probíhají technologicky 
účinnějším, tedy nebezpečnějším způsobem.

Dalším sdělením je upozornění na to, že vědecké nebo jako vědecké 
se tvářící teorie zrozené z lůna francouzského pozitivismu, které tvrdí, že 
znají recept na to, jak prostřednictvím odstranění materiálního nedostat-
ku (cestou permanentního hospodářského růstu), ať levostředové či pra-
vicové, stojí na stejně vratkém základě jako staré náboženské mýty. Ale 
navíc mají tu smůlu, že slibují šťastný život ještě na Zemi, zatímco nábo-
ženství jej prozřetelně umístila do sféry posmrtné, pro niž chybí důkazy.

A konečně třetím sdělením je varování, že Země v souladu s malthu-
siánskou teorií populačního růstu a obživy lidstva, osm a více miliard 
obyvatel, kteří si budou nárokovat západní způsob industriálního života a  
s ním spojený materiální blahobyt, prostě toto množství neuživí. Člověk 
není pro Graye homo sapiens, ale homo rapiens, což je tvar odvozený od 
latinského infinitivu slovesa rapere s významem něčeho se dravě zmocnit. 
Inu, latina je, jak vidno, jazyk stále živý. Schopný vstupovat do souvislostí i 
doby tak vzdálené od pádu Říma.

Dvě kontroverzní témata na závěr
A konečně na závěr bych se chtěl zmínit o dvou tématech, která John 
Gray předkládá společnosti v tak syrovém stavu, že je třeba z myšlení 
odsunout skutečně snad všechny tradiční humanistické city a vnímat 
společnost jako natolik ohroženou, že dost možná vyžaduje extrémní 
opatření, která zcela určitě vyvolají značný odpor. A to odpor pocho-
pitelný, neboť kulturní lidé v Evropě byli vychováni v duchu naděje na 
lepší budoucnost. Na Východě i na Západě kontinentu úplně shodně.

První z Grayových tezí je názor, že legalizováním drog výrazně po-
klesnou negativní následky pro společnost, jedince, ale i pro státy. Gray 
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upozorňuje na to, že nelegální obchod s drogami paří vedle obchodu 
se zbraněmi a s ropou k celosvětově nejvýnosnějším. Na drogách stojí 
ekonomika několika států planety. Zde si dovolím připojit svůj vlastní 
dodatek: V Evropě je to například kvazistát Kosovo, nepochopitelně 
uznaný i Českou republikou, jež svou vlastní historickou zkušeností se 
Sudety měla být posledním ze států, od kterého by se dalo uznání Srb-
sku ukradeného „samostatného“ Kosova očekávat. Toto je, podle mého 
názoru, patrně největší ostuda moderních českých dějin na mezinárod-
ním poli a zbabělý podlézavý krok, pro který nebude nikdy možná do-
statečná omluva.

Podle Graye by legalizace drog vzala vítr z plachet jejich překupníkům 
a kontrola obchodu s drogami by posílila moc států a výrazně zhoršila 
možnosti financování teroristických uskupení typu Al-Káidy nebo Islám-
ského státu. Na trhu by byly k dostání pouze drogy čisté, prověřené 
kontrolou, tedy žádné jedovaté svinstvo. Byť drogy jsou takovým svin-
stvem už ze své podstaty. Propojení organizovaného zločinu s drogami 
je celoplanetárním gigantickým problémem majícím zásadní dopad na 
život obyvatelstva celé planety. Podle Graye by legalizace drog tento 
problém výrazně snížila.



Druhým z kontroverzních témat je Grayem doporučená legalizace mu-
čení osob, usvědčených nebo důvodně podezřelých z mimořádně ne-
bezpečných činností směřujících proti civilnímu obyvatelstvu a státům, 
především teroristů. Gray zmiňuje veřejné tajemství, a sice to, že svě-
tové mocnosti, ale i jiné státy, v rozporu s vlastními ústavami i právní-
mi kodexy a samozřejmě v naprostém rozporu s mezinárodní Listinou 
práv a svobod mučení při výsleších dávno praktikují. Jenom je ukrývají 
do sklepení a tuto praxi zahalují mlčením.

Podle Graye není problém v samotném mučení vyslýchaných zločinců 
a podezřelých ze zločinů, ale v tom, že vlády a jejich tajné organizace 
mučení praktikují ilegálně. Svět čelící terorismu je ale světem natolik 
zranitelným, že informace vynucené mučením teroristů mohou zachrá-
nit životy a zdraví tisíců lidí. Takto by mělo být, podle Graye, na muče-
ní pohlíženo. A mučitel by neměl být osobou zavrhovanou jako katův 
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pohůnek, jenž ve středověku býval nástrojem feudální tyranie, ale jako 
ochránce občanů, demokracie a státu. Tedy osobou naopak vysoce ctě-
nou.

Tento Grayův názor je nepochopitelně ještě kontroverznější než úva-
ha o všeobecné legalizaci drog. Mučící praktiky za vlády Bushe mladšího 
unikly na veřejnost a výraznou měrou přispěly k dalšímu snížení kreditu 
Spojených států v očích světové veřejnosti. Zmnohonásobily nenávist 
muslimů na Blízkém východě a zcela jistě přispěly i ke zdůvodnění bru-
tálně popravovat Evropany a Američany, kteří padnou do rukou islám-
ským teroristům. Oranžové obleky vězněných a popravovaných osob 
jsou ostatně šité podle vzoru vězeňských uniforem v neblaze proslulých 
amerických trestnicích, ve kterých se Bushovo mučení muslimů pode-
zřelých z účasti na teroristických útocích praktikovalo a praktikuje stále.

Ale reakce Evropanů na případnou legalizaci mučení při vyšetřová-
ní osob podezřelých nebo usvědčených z terorismu naráží na rozsáhlý 
soubor nejenom právních, ale především morálních a zkušenostních 
překážek. Mučení za účelem doznání, tedy „sebeobvinění“, bylo meto-
dou svaté inkvizice, uplatňovali ji němečtí nacisté, frankisté ve Španěl-
sku, ČEKA v bolševickém Rusku za Stalinova vedení nebo Pinochetův 
režim v Chile.

Tento druh mučení za účelem doznání (sebeobvinění) nebo s cílem 
získat informace o nebezpečné trestné činnosti se liší od mučení, kte-
ré uplatňoval feudální řád. Tak v případě vraha Viléma Oranžského, 
BalthazaraGérarda, nebo jistého Damiense, který se pokusil zabít Lud-
víka XV., představovalo nepředstavitelně brutální mučení odsouzenců 
součást jejich popravy, ale především akt potvrzení nebetyčného rozdí-
lu mezi urozeností a majestátem osob, na které se tyto zavrženíhodné 
„nuly“ (jak na tyto pachatele pohlížely tehdejší soudy) opovážily vztáh-
nout ruku. Jejich mučení bylo určeno jako výstraha ostatním „nulám“, 
což bylo v podstatě veškeré obyvatelstvo vévodství či království. Feu-
dalismus byl jaksi v sociálních soudech, na rozdíl od pokrytecké moder-
ny, vskutku až ohavně upřímný.

Mučení se provádělo na tělech odsouzenců, ale ta těla byla jen před-
mětem demonstrace hrůzy. Nic víc. O utrpení odsouzence primárně 
nešlo. Ve feudálním povědomí nebyl nic a za nic nestál. Byl mučen pro 
výstrahu ostatním, neboť majestát moci a posvátnost státu, kterou terč 
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atentátu ztělesňoval, nesměly být nikdy zpochybněny. Atentát, pokud 
byl úspěšný, pak vlastně relativizoval nedotknutelnost majestátu a její 
posvátnost. Tím obojí relativizoval a snášel z výšin sakrálního na pole 
profánního. Tam se žádné moci nechce nikdy prodlévat.

Mučení, které by vlády moderních států uplatňovaly zcela v souladu  
s mezinárodním i národním právem vůči zvláště nebezpečným zločin-
cům ve snaze získat informace, by mělo stát na úplně jiném základě. 
Mělo by se lišit i od těch metod, jaké používali nacisté, fašisté, chorvatští 
ustašovci a jiní zločinci. Jenže právě v tomto bodě tkví hlavní problém. 
Existuje někdo, kdo by byl schopen objektivně určit, který stát a který 
politický systém je oprávněn přivlastnit si v podstatě božské atributy? 
Kterýpak režim byl vlastně pomazán Bohem? Zatím všechny společen-
sko-politické systémy dějin se ukázaly jako deformované, defektní a 
neoprávněné usednout na trůn na věky věků a být vzorem pro všechny 
časy a pro každého. Všechny systémy si na toto posvěcení ovšem činily 
nárok. Domáhaly se jej, a to někdy i velice zuřivě. A to samo o sobě 
vyvolává pochyby o všech.

Pokud Spojené státy nebo Velká Británie legalizují mučení jako me-
todu možnou při vyšetřování, pak budou mít k témuž konání volnou 
ruku všechny státy světa. Tedy i takové, které pak mučení použijí prostě 
proti politickým odpůrcům. Přesně tak, jak to činili nacisté, fašisté a 
stalinští vyšetřovatelé.

Tyto otázky, nastolené Johnem Grayem, vyžadují pochopitelně dů-
kladný rozbor, nicméně je dobré, že byly položeny na stůl. Mlčení a 
nevšímavost jsou chybami naší moderní společnosti. Problémy nezmizí 
tím, že předstíráme, že neexistují. Ani zdaleka jsem na této skromné 
ploše téma Grayových „kacířství“ nevyčerpal, nicméně soudím, že i 
tento stručný exkurs může být prospěšný a vést k zamyšlení.
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Evropa potřebuje novou 
reformaci
22. 2. 2018

Ivo Šebestík píše o tom, proč dnešní Evropa a demokracie 
potřebují novou reformaci.

Při studiu evropské reformace zaujme jedna velice zásadní věc. Na-
prostá většina reformátorů církve se neobracela proti křesťanství, 
víře jako takové, a už vůbec ne proti Bohu a proti Kristu. Právě 

naopak, reformátoři, kteří se dostávali záhy do ostrých střetů s oficiální 
církví v Římě a byli z její strany osočováni, stíháni a trestáni, žádali více 
víry, více křesťanství a více Boha!

Tato situace je naprosto shodná s činností současných kritiků (zatím 
jim označení reformátorů nebylo přiznáno) stávajícího stavu parlament-
ní, tedy zastupitelské demokracie. I oni ve své kritice úpadkových sym-
ptomů současné západní demokracie nežádají ničeho jiného než návrat 
k původním principům, na kterých byl tento způsob správy veřejných 
záležitostí vystavěn. Není vůbec překvapivé, že stejně jako staří refor-
mátoři církve jsou i tito kritikové současných nepořádků přijímáni velmi 
nemilostivě právě těmi, kteří by měli na dodržování principů demokra-
cie z titulu svých pozic dbát nejvíce.

V tomto ohledu se historie opakuje. Dřívější reformátoři žádali ob-
novení původní zbožnosti založené na respektu k evangeliím a současní 
reformátoři zase pro změnu žádají obnovení respektu k mínění občanů. 
Kritici církve odmítali její světské zvyky, přetvářku a kupčení se svátost-
mi, kritici úpadku demokracie zase vystupují proti ustavení nikým ne-
volené nadřízené moci v podobě velkého nadnárodního kapitálu a proti 
podstatně vyšší loajalitě demokratických stran, jednotlivců a vládních a 
zastupitelských institucí vůči kapitálu než k vlastním občanům.

Oba velké duchovní a společenské systémy se vlivem různých histo-
rických okolností, majících ovšem nejméně jeden společný jmenovatel, 
ocitly v úpadkové formě, pro kterou bychom dnes zvolili dost možná 
označení „krize hodnot“. Reformátoři obou epoch si nepřáli a nepřejí 
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tyto hodnoty zavrhnout, ale naopak obnovit. Oficiální moc, která ov-
šem oba hodnotové systémy dovedla do krize, se právě s touto krizí 
výtečně sžila, a tudíž reformátory co nejrozhodněji odmítla a odmítá.

Je skutečně pozoruhodné, jak velké myšlenky lidstva dokáží záhy de-
valvovat, jakmile jsou přeneseny z teorie do praxe. Francouzská jako-
bínská revoluce vyrostla z naděje, že je možné proměnit absolutistickou 
monarchii v republiku. Tedy poddané s minimem práv v občany se vše-
mi politickými právy. Vůdčí postava revoluce, Robespierre, měl údajně 
ve své pracovně viset na stěně portrét J. J. Rousseaua. A dost možná 
pod tímto obrazem podepisoval rozsudky smrti odpůrcům revoluce.

Francouzští, angličtí, němečtí a holandští osvícenci připravovali pod-
dané na budoucí roli občanů a jakobíni v duchu této naděje spustili 
teror. Velmi podobná situace nastala také v souvislosti s bolševickou 
revolucí v Rusku. Opět nová naděje ve společnost rovnosti, jež byla 
vlastně nástupkyní společenství spásy, lásky a pokory Kristovy, vyústila 
v další násilí.

Proč tyto velké myšlenky tak devalvují v praxi?  Je to asi dáno tím, že 
teorie vystačí s hrstkou teoretiků, zatímco praxe vyžaduje spousty a 
spousty lidí. A vedle nadšených stoupenců Myšlenky vstřebává praktic-
ká realizace nějakého zajímavého a spravedlivého uspořádání také lidi, 
kterým samozřejmě nejde vůbec o ideje. Jejich politickým programem 
je prospěch. Chtějí řídit, ovládat a vlastnit. A jak se zdá, zatím ani jediná 
z velkých myšlenek lidstva nebyla vůči těmto „přírodním“ potřebám lidí 
rezistentní.

Ti lidé, jimž jsou ideje ukradené, ale vlastně chtějí jenom to, co vždy 
bylo, je a ještě dlouho asi bude, neboť evoluční proces proměny opice 
v člověka byl zatím dokonán pouze biologicky a ne – jak to formulovat 
kulantně? – mentálně. Řekl bych, že to bude chtít ještě tak asi 250 tisíc 
let. Takže trpělivost, prosím, evoluce dělá, co je v jejích silách. Rychleji 
to prostě neumí.
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Vliv kvantity na změnu 
kvality se týká i demokracie. 
Bohužel!
8. 3. 2018

Ivo Šebestík se zamýšlí nad otázkou vztahu kvality a 
kvantity pro současnou demokracii a její krizi.

Jeden přírodní zákon, který filozoficky vyložil dialektický materialis-
mus, praví, že při změně kvantity dochází ke změně kvality. Příklady 
dost možná stoprocentní účinnosti tohoto zákona lze po stovkách 

nacházet všude v přírodě.
Málo vody rovná se kaluž, více vody vytvoří rybník a strašlivě obrov-

ské množství vody vede ke vzniku oceánu. Jak v kaluži, tak v oceánu je 
to pořád táž voda s týmž chemickým složením. V kaluži smíšená s bah-
nem a špínou, v oceánu se solí a dalšími prvky. Pořád ale jen obyčejná 
voda, nic víc a nic méně. Přesto šlápnout na chodníku do kaluže nebo 
vypadnout ze zaoceánské lodi doprostřed Atlantiku, není totéž. Rozdíl 
může být dramatický a smrtelný.

Kvantitativní příčiny kvalitativních změn se týkají i lidí a jejich spo-
lečností. Po druhé světové válce se šířil Evropou vtip s hořkou příchu-
tí, který se týkal Němců. Podle tohoto žertu byl jeden Němec dobrý 
chlap, dva Němci to byl už spolek a tři Němci válka. Kvantitativní změny 
s dopadem na kvalitu se týkají lidských životů málem na každém kroku. 
Jedna složenka v poštovní schránce rovná se pouhý pokles nálady, dvě 
složenky zkažený večer, tři složenky panika a čtyři složenky razantní 
změna programu i jídelníčku na celý příští týden. Tyto příklady jsou jistě 
více pro usmání, bohužel však přírodní zákon a filozofická kategorie 
vztahů mezi kvantitou a kvalitou zasahují i do mnohem vážnějších situ-
ací.

Je pozoruhodné, jak málo lidí si klade otázku, zda prudký kvantitativní 
nárůst kumulovaného bohatství a moci v rukou malé skupiny osob, ro-
din, klanů či mafií náhodou nevytváří úplně novou „kvalitu“ demokracie. 
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Demokracie je totiž taková forma politického a společenského uspo-
řádání, která vyžaduje jistou míru rovnosti všech zúčastněný, a tudíž 
funguje pouze do určitého stupně nerovnosti. Po překročení tohoto 
„prahu“ dochází automaticky, plynule a docela rychle k vytvoření al-
ternativních středisek moci a demokracie přestává fungovat. Stává se 
karikaturou sebe sama, mýtem a iluzí. Přesně tato kvantitativní změna, 
kterou parlamentní demokracie připustily, je univerzální odpovědí na 
otázku, proč vlády a parlamenty už nejednají ve prospěch svých států, 
občanů a světového míru, ale často právě naopak.

To, že se najde množství dokonce docela obyčejných lidí [1], kteří 
nedisponují ani majetkem ani veřejnými funkcemi, ale přesto podporují 
právě tuto cestu demokracie do pekel a ještě navíc se ohánějí svobo-
dou a právě onou ztýranou demokracií, není vůbec nic překvapivého. 
Když v únoru 1600 upalovali v Římě Giordana Bruna, psal tehdejší tisk 
úplně jako přes kopírák, že na Campo de Fiori shořel prokletý kacíř, 
zplozenec pekel. Blbost, jak si svého času nezávisle na sobě posteskli 
Havlíček-Borovský i Jan Werich, nezná hranic a vždy a všude si najde 
zástupy vyznavačů, jež bývají snadno a rychle obohaceny o přítoky těch, 
kdož za svou blbost čekají odměnu. Ostatně, chudým duchem je prý 
otevřeno i Království nebeské, tak proč by jim neměl být otevřen též 
veřejný prostor, často rovněž chudý duchem.

Kdyby si chtěla zvířátka v lese po vzoru lidském ustavit demokracii 
(nějaká to Orwelova Farma zvířat naruby), aniž by předtím odstranila 
potravní řetězec (food chain), jejich demokracie by byla také jen vti-
pem na demokracii. Šelmy trpí obdobnou žravostí jako kapitál a fakt, 
že by si zvířátka zvolila za předsedu vlády veverku, by na tomto jejich 
přirozeném biologickém sklonu nic nezměnil. Ostatně Bůh se musel při 
aktu stvoření výborně bavit, když za univerzální a nezměnitelný základ 
živé hmoty ustavil požírání jednoho tvora druhým. Kdo považuje Boha 
za milujícího, spravedlivého a laskavého, měl by se nad tímto detailem 
alespoň na chvíli zastavit v hlubokém rozjímání.

Podobně trapný výsledek, při které zůstává zachována základní pře-
kážka úspěšnosti celého procesu, potkává tedy i demokracii jedinou, 
demokracii lidí, když lidé odmítají pochopit, že gigantická míra nerov-
nosti a kumulace kapitálu a moci v rukou nepočetných skupin obyva-
telstva se mají k demokracii asi jako hladový vlk k opuštěnému jehně-

[1] Kategorii „obyčejného člo-
věka“ s těmi nejlepšími úmysly 
a v duchu své vrozené laskavos-
ti charakterizoval Karel Čapek 
v několika svých textech, ať už 
přímo či nepřímo, jako člově-
ka, který nemůže opřít svůj vliv 
a postavení ve společnosti, o 
funkce či o majetek.
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ti. Neslučují se, jsou to protiklady! Demokracie s podmínkou alespoň 
relativní rovnosti obyvatel (conditio sine qua non)[2] a závratná moc 
kapitálu vytvářejí mesalianci, v níž je v nerovném postavení kulhavého 
a koktavého Claudia vůči údajně krásné a nadmíru čiperné Messalině 
demokracie.

Claudius, ač nerad, nechal Messalinu popravit. Kdyby se demokra-
tickým státům a jejich občanům podařilo podobným způsobem vyřešit 
svou mesalianci s gigantickým kapitálem, stal by se svět šťastnějším mís-
tem pro život dost možná úplně všech jeho obyvatel. Až budou zase 
některá politická strana či hnutí kandidovat ve volbách do parlamentu 
a s ambicí na sestavení vlády tvrdit, že mají na srdci blaho svých obča-
nů, bylo by asi rozumné zapátrat v jejich programu, zda mají v úmys-
lu aspoň malinko překážet nadnárodním korporacím v jejich destrukci 
planety a našeho bezpečí a míru.

Protože především toto by byl skutečně smysluplný politický pro-
gram. Pokud nikoliv, pak vedoucí činitelé těchto stran a hnutí udělají 
lépe, ujmou-li se volného popásání ovcí na beskydských stráních, výro-
by chutného jemně prouzeného ovčího sýra a stáčení lahodné žinčice, 
již pak mohou v krásně ručně vyřezávaných hrníčcích prodávat pocest-
ným jistě poctivěji než své recyklované volební programy.

[2] Podmínka, bez které není 
něco možno (latina).
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Konference jako neškodná 
společenská hra
3. 12. 2017

Ivo Šebestík píše o tom, proč se konference staly 
oblíbenou, ale neškodnou společenskou hrou.

Malí chlapečkové, kteří ještě nemají nárok opatřit si řidičské 
oprávnění, prohánějí doma po koberci svá kapesní autíčka. 
Stejně tak holčičky vozí v kočárcích panenky a dělají, jak by 

naprosto vážně konaly své mateřské povinnosti. Právě tak existují úplně 
neškodné hračky pro dospělé, které jim umožňují hrát si na něco, čím 
nejsou a ani nikdy nebudou.

Jednou z nejoblíbenějších stolních společenských her pro dospělé i 
pro velké děti je v současné době fantastický boom v pořádání konfe-
rencí. S konferencemi si hrají dospělí po celé Evropě. Hra nabízí vše-
stranné uspokojení, je určena pro jakýkoliv počet hráčů, není nijak ne-
bezpečná, neboť její rekvizity jsou vyráběny většinou z omývatelných 
plastů a její pravidla jsou poměrně volná a snadno zapamatovatelná, 
dokonce i pro hráče s lehkou sklerózou.

Postup bývá následující: Nejprve se sejde malá skupinka lidí patří-
cích k nějakému sdružení či platformě mající jakýkoliv politický obsah. 
Účastníci prvotní diskuze hovoří se zápalem o nešvarech současné spo-
lečnosti. Například o vysoké nezaměstnanosti, pouhých nepatrných 
pokrocích v oblastech rovných příležitostí, o nízkém podílu žen ve vy-
sokých funkcích a podobně. Načež kdosi z přítomných zvolá: „Uspo-
řádejme konferenci!“ Následuje všeobecné nadšení, z nějž se vyloupne 
druhý hlas, jenž upřesní: „A na ní ať všechno toto zazní naplno.“ I přidá 
se třetí hlas, který již myslí dál, a tudíž projeví praktický smysl radou: 
„Obvoláme toho a toho.“ Čtvrtý hlas navrhne místo konání a pátý dodá 
termín. Šestý hlas přispěchá s návrhem sponzora, neboť kasička sdru-
žení zeje prázdnotou.

I šťastni rozcházejí se účastníci přelomové zahajovací schůze domů. 
Hosté, kteří mají na konferenci promluvit, jsou přátelé a známí. Mezi 
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ně je ovšem třeba vložit též i někoho, kdo je schopen něco opravdu 
říct. Každá správná konference má své nezbytné vybavení. Ve veliké 
krabici, ve které je možno tuto ohromně zábavnou společenskou hru 
zakoupiti v hypermarketu iluzí, se nacházejí letáčky, plakáty, štítky se 
jmenovkami hostů a sponzorů, plastové propisovací tužky, flešky s níz-
kou kapacitou paměti, na něž pořadatelé nahrají spoustu konferenčních 
materiálů, které si potom účastníci doma okamžitě vymažou, aby mohli 
flešku zaplnit filmy staženými z internetu.

Dále jsou zde igelitové tašky, úhledné bločky, řemínky k zavěšení na 
krk, fotografie ze všech předchozích převratných konferencí – vše vy-
bavené logem sdružení či platformy. Všichni organizátoři konference 
se náramně a dlouho dopředu těší, jak to v konferenčním sále spolu 
natřou systému. Jak se kapitál, jenž je samozřejmě odpovědný za to, 
že konference má o čem mluvit, vyděsí silou jejich hlasu. Jak kapitálu 
ztvrdne úsměv na rtech, jen co se společenská hra rozjede na plné 
obrátky a všechno to, co na konferenci má zaznít, tam skutečně i zazní: 
„Je třeba snížit nezaměstnanost! Je třeba zajistit mladým lidem práci! 
Je třeba odstranit světovou chudobu! Je třeba dbát na práva žen! Je 
třeba… Je třeba!“

A už se kapitál hrůzou třese. Vytřeštěnými zraky, jat smrtelnou úz-
kostí, hledí dolarový miliardář na zápis z konference sponzorovaných 
a na bulletin, který roznášejí usměvavé hostesky mezi účastníky rozra-
dostněnými svým podílem na budoucí proměně světa. Ze všeho toho 
hledí odhodlání s kapitálem radikálně zatočit. V kontrastu s plamenný-
mi projevy mluvčích vyznívá následný coffee-break velmi poklidně. Již 
první půle konference, zdá se, účastníky dokonale uspokojila. Kdo mlu-
vil, je spokojen, že mluvil a že ho ostatní slyšeli (pokud nespali), jaký to 
má hezký názor. A už se těší na sborník, který samozřejmě bude ihned 
redakčně zpracován, bude mít spoustu tabulek, schémat a grafů, a také 
elektronickou podobu, takže se v něm autor dokonale zhmotní. Kdo 
nemluvil, je spokojen též, neboť nemluvil, takže se veřejně neprovalí, 
že ho téma konference vůbec nezajímá a že se dostavil pouze stran 
švédského stolu a sklenky šampaňského na závěr, na oslavu úspěšné 
konference.

Je-li konference skutečně na úrovni – tedy veliká a velkoryse zorga-
nizovaná – přijdou si na své i v některém městském hotelu a v několika 
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přilehlých restauracích. Ani místní taxikáři nemají zcela jistě námitek 
proti tomu dát to kapitálu pořádně sežrat.

Nespornou výhodou oblíbené stolní společenské hry zvané Konfe-
rence je to, že nikdy své hráče neomrzí. Každý účastník ji může hrát 
tak dlouho, jak si sám přeje. Hra je skutečně dokonale neškodná a niko-
mu neublíží. Nejen, že nehrozí, že by některý neopatrný hráč omylem 
spolkl hrací kostku, ale především hra neohrožuje svůj vlastní předmět. 
Opravdu nehrozí, že by konference jakkoliv poškodily systém, vůči kte-
rému se kriticky vyslovují. Smíchem ještě nikdo nepuknul, tak proč by 
měl být kapitál první?
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Vstoupili jsme do epochy 
nedůvěry
10. 5. 2018

Ivo Šebestík píše o to, proč jsme vstoupili do éry 
nedůvěry a jaké dramatické důsledky to má pro 
společnost, politiku a stát.

Staří Řekové a Římané soudili, že vývoj lidské společnosti směřuje 
od lepšího k horšímu. Charakterizovali to nejlépe, jak uměli, to 
jest na příkladu drahých kovů. U básníka Ovidia byl na počátku věk 

zlatý, v němž lidé byli úžasní a málem dokonalí, ale potom to šlo s nimi  
s kopce, tedy přes stříbro a bronz až po železo. Železem, jež bylo ko-
vem také básníkovým a jeho současníků, měl úpadek člověka skončit. 
Ach, svatá ty antická prostoto!

Někdy od časů osvícenských uvažujeme přesně naopak, když soudí-
me, že člověk a jím vytvořené společenské útvary se naopak generaci 
od generace vylepšují. Ještě donedávna to tak skutečně i vypadalo, tedy 
za předpokladu, že jsme dokázali abstrahovat od několika výrazných 
skoků zpět k nejhlubšímu barbarství, jaké lidstvo stíhaly časech apoka-
lyptických válek. Ale tak nějak celkově se skutečně zdálo – což byl svůd-
ný klam vědecký a technologický – že osvícenští optimisté měli pravdu. 
Vezmeme-li to čistě po stránce praktických možností, a opět dokáže-
me-li abstrahovat od ostatních sfér lidství, zejména lidství kulturního, 
pak se zdá, že optimismus pokroku zůstává v platnosti stále.

Jenomže příroda je hravá a lidské pýše klade do cesty velice záludné 
překážky. Ty překážky plodí otázky a jednou z nejdůležitějších je, jak asi 
mohou vypadat život lidský, život politický a život společenský, odstraní-
-li se z něj důvěra?

Epocha v tomto rozsahu v dějinách dosud 
nevyzkoušená
Mám zde na mysli důvěru nikoliv takovou, která spojuje dva a více lidí 
stojících v hierarchickém smyslu na stejné úrovni, ani důvěru v rodině, 
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mezi přáteli či vzácné příklady vzájemné důvěry v kolektivech na praco-
vištích. Možná i zde dochází k negativnímu posunu, nicméně podstatná 
devalvace v našich časech a v našem civilizačním okruhu zasahuje stav-
bu elementární důvěry ve společnost, v její instance a instituce, repre-
zentanty, v celý systém ba i v právo. Zkrátka, důvěru ztrácejí základní 
pilíře, na kterých stojí společnosti a státy, nebo i celé civilizační okruhy, 
což znamená, že přichází epocha v tomto rozsahu v dějinách doposud 
nevyzkoušená. Velká epocha bez důvěry!

Jak mají žít lidé, dokonce občané nadaní demokratickými právy,  
v systému, ve kterém nemohou věřit politickým stranám a hnutím, a to 
dokonce ani těm, které sami volí v demokratických volbách? Jak mají 
tito lidé cítit sepětí se svou zemí, pokud stát, ve kterém žijí, zkorodoval 
ve všech dříve úctyhodných a respektovaných institucích a reprezenta-
cích? Jakoupak kvalitu má asi demokracie, když její volení zástupci byli 
identifikovaní jako lidé bažící pouze po osobním moci, prospěchu a po 
zisku a nestarající se o zájmy státu, jim svěřeného? Co s demokracií,  
v níž občané začínají zřetelně rozpoznávat vládu nadnárodních korpo-
rací ignorujících jejich vůli? Co se systémem, jehož tvůrcové a garanti 
se ukázali být nedůvěryhodnými, neboť si osvojili řeč plnou nepravd a 
frází a skutky více agresívní a nepromyšlené než vedoucí k míru a po 
důkladné úvaze?

Společnosti a státy minulých epoch dbaly velmi na to, aby pro oby-
vatelstvo, které chápaly jako nevolníky, poddané, občany s omezenými 
politickými právy nebo později jako občany s plnými politickými prá-
vy, nabízely nějakou konstrukci institucí, které měly autoritu a těšily se 
mnohdy i přirozenému (nikoliv vždy vynucenému) respektu. Pokud se 
podíváme dokonce i na staré Rakousko, které rozhodně nebylo demo-
kratickým státem, ale absolutismem, jaký se skřípáním zubů a až málem 
ke konci své existence připouštěl některé náznaky konstitučního uspo-
řádání, tak i toto staré Rakousko, hojně karikované Haškem či Musilem, 
i toto prohnilé, chřadnoucí a vadnoucí impérium v posledním tažení 
nabízelo svým obyvatelům nějaký prostor důvěry opírající se o tradice i 
o přítomný stav, ve kterém bylo sice leccos nahlodáno, ale ne tolik, aby 
se stavba rozpadla sama od sebe, vnitřní erozí, bez zapříčinění válkou.

Státní úředníci a učitelé věděli, že je čeká důchod, s jehož pomocí ne-
musí nutně zemřít hlady, císařskokrálovští důstojníci se těšili do výsluž-
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by, inspektoři ve školství a na dráze byli vašnostové. Úctyhodní bývali 
též úředníci od výpravčího přes poštmistra až po přísného pána v bance 
za přepážkou, o vesnickém faráři ani nemluvě. Učitel býval autoritou, 
gymnaziální pan profesor polobohem. Dokonce ani školník a domov-
ník nebývali ledasjaký hej -počkej. Policie a soudy sice naháněly strach, 
nebyly ale zkorumpované. Politické strany se hašteřily navenek i uvnitř, 
ale alespoň trošičku maličko komunikovaly se svými voliči a málokdo 
je podezíral z toho, že jejich jediným cílem bylo rozkrást monarchii. 
Novináři psali pod knutou cenzury, ale tu a tam si to některý novinář 
rozdal s cenzorským úřadem, a tak než ho zavřeli, stačilo vyjít několik 
čísel novin obsahujících pravdivé informace. Byli to tedy nakonec i tito 
novináři a vedle nich spisovatelé, básníci a univerzitní i gymnaziální pro-
fesoři, kteří se těšili důvěře lidu, neboť žili ještě s nadějí v budoucnost, 
tudíž se angažovali ve veřejných záležitostech a nad přítomností dosud 
nelámali hole.

Císař, přestože býval vysmíván, zůstával autoritou ve smyslu hlavy 
celé tradiční konstrukce státu, ne sice milovaného, ale přesto skýta-
jícího záruku jisté pevnosti, trvalosti a snad i solidnosti. A nad celou 
touto katedrálou složenou z císařských ministerstev, zemských úřadů 
a depozitur, muzeí, archivů, soudů, pojišťoven, bank a univerzit se kle-
nula klenba vpravdě nebeská, neboť instituce disponující pozemskou a 
byrokratickou vážností kryla milost boží, jež byla autoritou nad všechny 
autority, ale hlavně autoritou nesmírně důvěryhodnou, o níž se opíraly i 
autority méně důvěryhodné, to jest katolická církev.

Stát a společnost neměly být k smíchu ani k pláči
Nikoliv, nechci idealizovat staré pořádky, a už vůbec ne ty rakouské, 
chci jen poukázat na to, že doposud snad všechny společenské sys-
témy (několik výjimek zde samozřejmě bylo), ať byly vnitřně jakkoliv 
nesvobodné, nedemokratické a vykořisťovatelské směrem k nejchud-
ším vrstvám, přesto dbaly na to, aby mocenská struktura, byrokracie 
a obecně stát se všemi jeho atributy a hlavními pilíři, budily respekt 
a s ním i alespoň elementární důvěru. Ať to už bylo jakékoliv, muse-
ly si tyto instituce a reprezentace onu důvěru alespoň trochu zaslou-
žit. Nesměly být k smíchu a k pláči, respektive nesměly být vysloveně  
k smíchu a vyloženě k pláči! Když už ničím jiným, pak za pomoci tradic, 
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tedy i vychováním, vzděláním a dobrými způsoby získávali vašnostové  
v úřadech tu kapičku, onde drobet respektu a důvěry. Někdy snad tro-
chu nezaslouženě, jindy i maličko zasloužených.

Důvěra a důvěryhodnost bývaly ceněnými statky. I feudální králové si 
přáli budit u svých poddaných, jinak všemožně odíraných, důvěru. Stavěli 
se do role jejich ochránců, jako se duchovní stávali pastýři svých ove-
ček. Důvěra bývalo kouzelné slovo. Byla to i hodnota, se kterou se ne-
hazardovalo. A pokud se i hazardovalo, pak se vždy po hazardu hledala 
cesta k jejímu obnovení.  Tak nějak se alespoň intuitivně tušilo, že bez 
důvěry lidí se stát rozpadne. A rozpadne se bez ní i velká a mocná říše. 
Důvěra – alespoň trochu opodstatněná a zasloužená je tmelem každé 
lidské společnosti. Jako nelze žít v rodině, ve které syn nevěří otci a dcera 
matce, tak se nedá žít dlouho ve státě (či v širším civilizačním okruhu), 
ve kterém občané nedůvěřují svým reprezentantům a institucím, které 
byly původně vytvořeny k tomu, aby budily dobrý pocit bezpečí a jistoty.

Společnost zbavená pilířů
Společnost, ve které se všechny pilíře důvěry zhroutí, ve které jsou in-
stituce mnohdy právem podezírané z nekompetentnosti, politické stra-
ny z bezprogramovosti a trapnosti, média z neobjektivity, političtí re-
prezentanti z prolhanosti, soudy jsou chápané jako nevýkonné, policie 
jako málo účinná v boji s korupcí a organizovaným zločinem a vysoké 
školy z toho, že pouze vyrábějí absolventy pro trh práce a na jedno po-
užití, bez skutečného širokého vzdělání a společenského přehledu, pak 
taková společnost přichází o základní oporu, kterou je právě ona dů-
věra obyvatelstva. Ocitá se na vodě či na pohyblivých píscích. Na místo 
vlastenectví přichází apatie nebo jen hokejové fanouškovství nemluvě  
o zvrhlých derivacích „vlastenectví“, které se projevují skandováním 
nicneříkajících hesel a příležitostnou agresivitou.

O hrozbě válek, které plodí vojenskoprůmyslové komplexy, obchod-
níci s ropou a další nadnárodní korporace, se už dnes ví nebo alespoň 
tuší. Tak nějak se snad trochu ví či tuší i o nedostatku vody v četných 
oblastech planety a o růstu populace právě v nejchudších regionech. 
Potravin se zdaleka nedostává všem lidem na Zemi.

Tato negativa se tu a tam – důkladně vypreparovaná a zbavená návo-
du k řešení – objevují v neupřímně míněných programech politických 
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stran, v mainstreamových médiích, a stávají se také oblíbeným předmě-
tem četných impotentních konferencí nemajících pražádný vliv na jejich 
řešení. Západní společnost takto před několika desetiletími vstoupila 
do velké a dlouhé éry nedůvěry, k jejímž symptomům patří nakonec i 
postupná retardace kultury a s ní i její věrná družka, degradace vzdělání, 
tak ostře kontrastující s prudkým technologickým úprkem vpřed.

O této skutečnosti se nemluví, neboť její důsledky nemají materiální 
podobu, nedají se dost dobře převést na peníze, ani je není možno za-
nést do účetních knih jako ztrátu. (Neštěstí společnosti, která nade vše 
postavila ekonomické ukazatele a která kromě těchto ničemu jinému 
už téměř nerozumí než řeči čísel.) Pospolu užírají společnost, rozleptá-
vají stát, ale naplno se projeví teprve ve chvíli, kdy bude stát potřebo-
vat, aby lidé stáli za ním, tak jak on měl stát za nimi.
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Je nutné vést loajalitu až za 
hranice spolupachatelství?
24. 4. 2018

Ivo Šebestík se ptá o tom, kde jsou hranice loajality ke 
spojencům a zda si Česko může vůbec vybírat spojence 
v mezinárodních vztazích? Je loajalita totožná s 
lokajstvím?

Jaká jsou vlastně pravidla a meze loajality? A jaké jsou reálné možnos-
ti České republiky vybírat si své spojence v mezinárodních vztazích? 
Tyhle otázky (a s nimi celou řadu dalších) si může klást každý občan 

České republiky v souvislosti se současnými mezinárodními krizemi. 
Odpověď na ně je velmi důležitá. Vlastně by měla být nezbytná. Je pro-
to docela zvláštní, že k takto základnímu problému se většina politic-
kých stran a hnutí vůbec nevyjadřuje.

Pokusme se udělat si v celé záležitosti trochu jasno, tedy alespoň po-
kud se jedná o české spojenectví s vůdčími mocnostmi Západu, pře-
devším se Spojenými státy, Německem, Velkou Británií a Francií, a to 
ve věci prosazování jejich zájmů silou. Na prvním místě stojí otázka,  
o co se vlastně západní mocnosti ve světě snaží. Odpověď z jejich ofi-
ciálních zdrojů emitovaná mainstreamovými médii a přebíraná českými 
„elitami“ a jejich nástroji zní takto a nepravdivě: „Západ usiluje o zave-
dení demokracie všude na světě a má na srdci zvyšující se životní úro-
veň obyvatelstva planety a jeho politická a občanská práva. Vzhledem 
k tomu, že Západ má takto ušlechtilý cíl, a on sám o sobě je vzorem 
práva a demokracie, je také oprávněn trestat každého, kdo těmto jeho 
úmyslům překáží. A to i sankcemi či válkou.“

Pokud by toto tvrzení bylo pravdivé, pak by bylo možno akceptovat 
západní mocnosti jako nositele pokroku, pro něž je válka jen prostřed-
kem nevyhnutelné „opravy“ světa a existenčních podmínek pro jeho 
obyvatele, tedy nutným zlem, neboť ony ve skutečnosti směřují k věč-
nému míru. Pokud by výše zmíněná definice západní vůle odpovídala 
pravdě, pak by bylo rovněž logické, že si Západ udržuje nástroj k prosa-
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zování svých ušlechtilých cílů v podobě Severoatlantické aliance. A nyní 
to nejpodstatnější: Pokud by skutečně západní mocnosti sledovaly cíle, 
které hlásají, pak by bylo pro Českou republiku velkou ctí být členem 
NATO a podporovat i takové akce, ke kterým by západní mocnosti 
sáhly individuálně, mimo rámec Aliance.

Občané České republiky by takto věděli, že stojí na straně míru, 
pokroku, bezpečí, především pak práva, spravedlnosti a PRAVDY.  
I když by boj za demokracii a proti terorismu vyžadoval násilné 
prostředky, lidé na Zemi by věděli, že se tak děje z nutnosti, velmi 
nerado a s velkým přemáháním. Hlavně však, že se tak děje za dob-
rým účelem. Občané členských zemí NATO by tak nemuseli řešit 
dilema, zda stát na straně pravdy, práva a míru, a být tudíž většinou 
neloajální ke spojencům. Nebo setrvat v loajalitě a mít na krku jako 
bonus spolupachatelství za válečné zločiny a porušování práva, moci 
za trvalou destabilizaci Blízkého východu a severní Afrika a nést svůj 
díl odpovědnosti i za velkou migraci do Evropy a vše, co z ní pochází.

Na jedné misce vah se tak ocitá zrada spojeneckých závazků a ne-
loajálnost, na druhé misce se pak zmítá v křečích bahnem a splašky 
z ulice ušpiněné naše svědomí. Proti takovému dilema je to Hamle-
tovo vlastně docela triviální.  Můžeme za ně poděkovat nejnovějším 
dějinám moderního globálního systému, který malé a ekonomicky 
závislé státy bez zastoupení u velkého kapitálu a bez reprezentantů 
v nejvýznamnějších světových institucích posadil ke stolu pro slu-
žebnictvo.

Co podporou západních mocností Evropan 
vlastně podporuje?
Jenomže právě zde jsme u jádra problému a to přímo v bodě zvra-
tu. Západní mocnosti totiž nesledují cíle, které deklarují. Jejich cíl je 
toho druhu, že kdyby byl obecně známý, tak by se většina obyčejných 
a normálních lidí cítila velmi znechucena. Málokdo z obyvatel evrop-
ských zemí, a jistě asi jen málokterý Severoameričan, by totiž pociťoval 
jako svoji občanskou, lidskou a mravní povinnost bojovat, ba dokonce 
prolévat krev, za ještě větší zisky velkých nadnárodních korporací a za 
nepředstavitelně vysoké zisky vojenskoprůmyslových komplexů v USA 
a v západní Evropě.
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Představa, že Evropan žijící normálním poklidným a slušným životem, 
živící se vlastní prací nebo podnikající v malém či středním rozměru, 
touží zvyšovat zisky těch, kteří jati nenasytnou žravostí touží spolknout 
celou planetu, je stejně absurdní, jako si představovat, že poddaný ně-
kde v podzámčí nesní o ničem více než o tom, aby pan hrabě či vévoda 
ještě více rozšířili své statky, polnosti a lesy a ještě zvýšili na něj uvalené 
feudální dávky.

Příjemná chuť náhle hořkne na jazyku jako pelyněk
Životní cíle i sny obyvatel Severní Ameriky a západní Evropy (včetně 
té střední) a sny a cíle velkého kapitálu majícího domovské adresy na 
Západě se liší, jako se liší den a noc, světlo a tma a slušnost a sprostota. 
Pokud si uvědomíme, že administrativy, vlády a mnohé politické strany 
či hnutí na Západě se podílejí na projektu udržení ničím a nikým kont-
rolované hegemonie USA, jejímž smyslem je větší bohatství bohatých a 
udržování trvalého neklidu ve světě, pak loajalita vůči nejsilnějším spo-
jencům v NATO získává úplně jinou barvu, stejně jako samotné české 
členství v této Alianci.

Příjemná chuť z podílu na DOBRU hořkne na jazyku jako pelyněk. 
Všechno vypadá najednou úplně jinak a na mysl přicházejí dvě zásad-
ní otázky: Jak daleko smí zajít loajalita se spojenci, kteří prosazují cíle, 
které neodpovídají potřebám planety, ba jsou dokonce smrtelně nebez-
pečné? A druhá otázka směřuje k aktuální situaci České republiky jako 
takové, k jejímu geografickému postavení a reálným možnostem, které 
má. Zní tedy, zda může ČR vůbec pomýšlet na nějakou volbu, nebo ta 
volba, kterou učinila, byla a zůstává jediná možná?

Dostáváme se tak obloukem k realitě, která je vůči české suverenitě 
nepříznivá. Pro malou zemi, která se po roce 1989 sama ještě iniciativ-
ně zmenšila, by bylo ideálním řešením, zejména v současném znovu se 
nebezpečně vyvíjejícím světě, kdyby si směla ponechat alespoň takovou 
neutralitu, jakou disponuje například Rakousko [1].

Takový dar ale západní mocnosti České republice poskytnout nehod-
laly. Kapitál zajímal český spotřebitel, výhody extrémně levného pod-
nikání a snaživosti politických struktur. A velmi i česká kvalifikovaná a 
levná pracovní síla. Svoboda od reálného socialismu a demokracie roz-
hodně neměly být poskytnuty jinak nezajímavému obyvatelstvu zadar-

[1] Rakousko získalo neutralitu v 
roce 1955 podpisem smlouvy s 
představiteli vítězných mocností 
na straně spojenců.
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mo [2]! Geograficky a politicky ale představuje území České republiky 
prostor, který z hlediska strategických zájmů a kalkulací (i válečných) 
neměl Západu chybět v mozaice střední Evropy. Navíc, v české polis-
topadové „elitě“ získaly Spojené státy, Německo, Velká Británie a další 
země Západu velmi loajálního „spojence“ v podobě hlasitého aprior-
ního souhlasu se vším (zejména Václav Havel jako symbol všeho, čím 
se měl polistopadový vývoj v zemi zdát, ač tím mnohdy nebyl), což byl 
kalkul, se kterým Západ počítal už předem.

Československo (a později oba nástupnické státy) mělo trajektorii 
svého polistopadového vývoje jasně narýsovánu. Západ, který si bůh-
víkde a jak osvojil základní heslo totalit, že „kdo nejde s námi, jde proti 
nám“, neponechal české reprezentaci žádnou alternativu. (České „eli-
ty“ ji ostatně ani nežádaly.) Osudem země byl vstup do Severoatlantic-
ké aliance, kde se po ČR chtějí v zásadě tři věci: 1) Účastnit se všeho, 
co NATO podniká nebo s tím alespoň snaživě a halasně souhlasit; 2) 
Nakupovat zbraně a veškerou vojenskou techniku ve firmách, které 
patří k vojenskému průmyslu Západu a nenakupovat to jinde, hlavně 
ne v Rusku; a konečně 3) dát k dispozici NATO své území pro činnost 
Aliance.

Další úkoly směřující k NATO české politické reprezentace a další 
instituce v zemi přijaly iniciativně a samy od sebe[3]. Jako například pro-
pagace válek převlečená za velmi sporný „pozitivní“ charakter Aliance  
v podobě Mezinárodních dnů NATO na ostravském letišti a četné 
přednášky veteránů z amerických válek na českých školách, kteří se ale 
vyhýbají zmínkám o chování amerických vojáků na rozvrácených úze-
mích. A obecně zarytě mlčí o skutečných cílech těchto agresí.  Ostatně, 
byl to i jejich „job“.[4]

Spojenectví se západními mocnostmi ale samo 
o sobě nenutí k lokajství
Zbývá nyní konečně poslední otázka, doposud nezodpovězená: Je sku-
tečně nutné, aby se české spojenectví vůči západním mocnostem repre-
zentujícím nadnárodní korporace, obecně gigantický kapitál a vojensko-
průmyslové komplexy, ubírala až daleko za hranice práva, spravedlnosti 
a slušnosti? Když už nebylo Československu dopřáno zůstat neutrální 
zemí a nepodílet se na konfliktech současného světa?

[2] Před přijetím Mnichovské-
ho diktátu britský ministerský 
předseda Chamberlain nevě-
děl, z jakého důvodu by měla 
jít Velká Británie do války kvůli 
nějaké daleké zemi a jejímu 
obyvatelstvu. Mínil Českoslo-
vensko. Jestli se na této optice 
Západu vůči malé zemi něco 
změnilo, bychom se dozvěděli 
teprve v případě nějakého no-
vého vojenského ohrožení.

[3] Ostatně, takto iniciativní bý-
valo i komunistické vedení stá-
tu v době sovětské dominance. 
Ani Sověti mnohdy nežádali, 
co od zdejších funkcionářů do-
stávali. Že by tato „snaživost“ 
zůstávala prokletím českých 
dějin?

[4] Po jedné takové přednášce 
jsem s jedním veteránem mlu-
vil soukromě a mezi čtyřma 
očima. V podstatě mi sdělil 
úplný opak toho, co říkal před 
studenty jedné školy a zvláš-
tě pedagogy, kteří jej pozvali, 
aby zkopíroval mínění českého 
mediálního mainstreamu, sami 
netuše, jaká je skutečnost
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Dost možná nikoliv. Paradoxně je argumentem pro jistou míru ale-
spoň omezené suverenity to, že západní mocnosti území českého státu 
potřebují do své mozaiky. Českou republiku by z NATO nikdo nevy-
hnal plamenným mečem, ani kdyby se pokusila alespoň v rámci svých 
možností moderovat agresivitu tohoto amerického vojenského paktu. 
Nebyla by přece v Alianci jedinou malou zemí, která si občas dovolí 
nesouhlasit se vším. Je skutečným neštěstím českých samozvaných elit, 
že nedokážou alespoň mlčet, když už se podílejí na něčem, co odporuje 
mezinárodnímu právu, spravedlnosti i faktům. Kdyby si tito lidé alespoň 
uměli odpustit nadšený souhlas s agresivními akcemi, kterým nesmírně 
poškozují dobrou pověst Čechů v Evropě. Pokud oni sami něco získá-
vají, pak na druhé straně škodí národu a zemi, protože malých nadše-
ných křiklounků si nikdo na světě neváží. Jsou ubozí, směšní a někomu 
i právem odporní.

Právě fakt, že slabá pozice českého státu zaviněná celou řadou okol-
ností vyplývajících z nedávných i starších dějin a z reálné situace světa,  
ve kterém drtivě dominují ekonomické a finanční vztahy nad vším ostat-
ním (hlavně nad „našimi hodnotami“), ve skutečnosti není důvodem  
k lokajství, stojí za pozornost. Lokajství je totiž privátní záležitostí 
konkrétních skupin a jednotlivců, kteří z něj čerpají osobní prospěch. 
Poškozují čest celého národa a sami se chovají způsobem, který jim 
v budoucnu zajistí vyškrtnutí z české historie nebo místo mimořádně 
ostudné. Osobně jsem přesvědčen, že velice nízké hodnocení přisoudí 
pozdější historiografie i Václavu Havlovi a pražský magistrát tak koneč-
ně přejmenuje ruzyňské letiště na letiště Bedřicha Smetany nebo na le-
tiště Karla Čapka. Skutečně nezpochybnitelných a trvale velkých osob-
ností má česká kultura bohatou zásobu, netřeba sahat po efemérních.

Co kdyby se hrálo s otevřenými kartami?
Na závěr se můžeme zastavit u hypotetického případu, jaký zcela určitě 
nenastane, nicméně alespoň za akademickou úvahu stojí. Jaké by bylo 
morální dilema občana spojenecké země (například České republiky) 
v případě, že by západní mocnosti přestaly zdůvodňovat své agrese 
pokryteckým únikem k „našim hodnotám“, demokracii a svobodě, a 
rozkryly svoje karty? Bylo by snazší zůstávat loajálními spojenci, když 
by oficiální či oficiózní hlas Západu ušetřil občana aspoň pohrdání, jež 
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plyne z předpokladu, že je možné s ním mluvit jako s hlupákem a před-
kládat mu k uvěření neuvěřitelné?

Otevřený výklad skutečných příčin západních agresí, konfliktů a 
destabilizačních kroků by byl jistě vítaný, neboť by z komunikace mezi 
„elitami“ a národy vyloučil předpoklad těžké mentální retardace „pros-
tého lidu“, který nesporně tvoří významnou součást propagandy. Pro-
paganda, když se to vezme kolem a kolem, je vlastně pravá a nefal-
šovaná urážka toho, ke komu směřuje. Propaganda založená na lžích 
a polopravdách (tedy vlastně každá) je tak skutečně jedním z vrcholů 
mocenské arogance. Ona sama o sobě, i bez zlého úmyslu, jakým dis-
ponuje, je odsouzeníhodná.

Hrát s otevřenými kartami a sdělovat namísto ušlechtilých výmyslů 
krutou a nehumánní realitu by tedy na jedné straně vyjádřilo respekt 
k občanům, na straně druhé by ale taková otevřenost vedla k cynismu 
primitivních epoch lidského druhu. Zdá se velmi pravděpodobné, že 
jedna tlupa neandrtálců napadla tlupu druhou s docela transparentními 
úmysly, které nepotřebovala ukrýt za „své hodnoty“. Jejím cílem bylo 
jednoduše vyhnat druhou tlupu z území, na kterém rostlo více lesních 
plodů a od řeky, ke které chodilo více zvěře pít vodu. Taktéž hodlal jistě 
útočník ukrást prchajícímu nepříteli jeho ženy. Útočící neandrtálec-šéf 
jistě neroztruboval po lese a po stepi, že nese přepadené tlupě plný 
ranec hodnot…

Na tomto prastarém základním kořistnickém principu agresí se toho 
za desítky tisíciletí až mnoho nezměnilo. I současné konflikty mezi vel-
mocemi je docela možné nakonec zredukovat na agresi s cílem dosáh-
nout kořisti nebo zabránit někomu jinému, aby kořistil zase on. Jeno-
mže moderní kulturní a civilizovaný člověk odmítá sdělit světu, že jedná 
z primitivních příčin. Že si prostě chce přivlastnit něco, co mu nepatří. 
Přeje si proto namluvit ostatním (ale i sobě samému), že jeho motivem 
jsou „vyšší hodnoty“ a že on zůstává kulturním a civilizovaným i tehdy, 
když se chová jako primitiv.

Namísto résumé
Jak tedy uniknout ze situace, ve které se stát a jeho obyvatelé ocitli, 
když sice vyvázli ze sevření Sovětským svazem, který si v prologu ke 
studené válce potřeboval mezi sebou a Západem vytvořit „ochrannou 
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zónu“, ale přitom nespadli do svobodného bezkonfliktního světa, jak se 
tak trochu naivně domnívali?

Vzhledem k tomu, že Západ byl pro obyvatele těchto států víceméně 
neznámý, spíše krajinou opředenou mýty než zemí probádanou, bylo 
nesporným překvapením zjistit, že se nejedná o svět respektující právo 
a spravedlnost, tedy o vysokou mravní veličinu, ale pouze o jinou mo-
censkou formaci, která tvrdě bojuje o svoji hegemoni a která bohatne 
chudobou jiných. Demokracii, svobodu a lidská práva si bere pouze do 
úst, aniž by je měla v srdci a na mysli.

Od autoritativních či totalitních režimů osvobozené země v zásadě 
neměly na výběr. Jejich osvobození stálo rozpočty USA a západoev-
ropských zemí nemalé částky investované do „studené války“. Tyhle 
prostředky se nesměly vytratit. Západ nehodlal pustit svoji kořist, jež  
o sobě soudila, že je milovanou družkou, nějaké neutralitě nebo dokon-
ce vlastní suverenitě. Startovní čára devadesátých let minulého století 
byla jasná. Buď s námi, nebo proti nám! Tertiam non datur!

Na výběr zůstávalo pouze, do jaké míry, k jakému stupni a na jakou 
mez posunou reprezentace těchto nově integrovaných zemí svoji loaja-
litu. Zda budou svolné úplně se vším, jako to až do migrační krize dekla-
rovali představitelé českého státu, nebo si ponechají alespoň občasný 
mírný odstup a právo nesouhlasu. Reprezentace těchto států měly na 
výběr, zda se zřeknou vlastní zahraniční politiky, jaká směřuje k ochra-
ně národních zájmů, a přijmou za své zájmy mocností a nadnárodních 
korporací, vůči nimž budou loajální. Nebo naopak si zachovají důraz na 
své národní potřeby, a to i za cenu, že se odváží s mnohými argumenty 
mocností nesouhlasit.

Základní potřebou českého státu je žít ve světě, který se nezmítá  
v konfliktech a vést důslednou mírovou politiku, jaká upřednostňuje di-
plomatická řešení a spolupráci byť za cenu kompromisů před válkami. 
V rámci takovéto koncepce je přirozené pěstovat mírové vztahy pokud 
možno se všemi státy planety a se všemi mocnostmi o to více. Vytvářet 
si nepřátele u velkých zemí, jako jsou Rusko a Čína, a nemít z toho žád-
ný jiný prospěch, než kus papíru s pochvalou od nějakého amerického 
státníka, toto je vrcholně neodpovědná a hloupá politika. Stejně jako si 
ničit obchodní vztahy se zeměmi, které nemá Washington v oblibě, a to 
opět výměnou za kus papíru s pochvalou od amerického státníka.
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Je nepochybné, že sladit zájmy malé země, která je součástí koalice, 
v níž dominují mocnosti Západu, s touto koalicí je nesmírně obtížné. 
Zvláště, pokud se malá země pokusí uchovat si nějaký respekt k vyšším 
hodnotám, než je pouhá loajalita. Diplomacie takovýchto zemí vyžaduje 
skutečně vynikající osobnosti a domácí politické strany nemohou zastu-
povat lidé s prostředními nebo minimálními schopnostmi, které si pak 
přinesou s sebou do vysokých státních funkcí.

Opustit NATO není možné, byť by to bylo velmi čestné řešení. Není 
možné opustit spojenectví se západními mocnosti, neboť by to jednak 
nepřipustily a pak by pro zemi nezbylo než se postavit na stranu jejich 
nepřátel. Závětří neutrality není v geografickém prostoru Čech, Mora-
vy a Slezska možné. Nezbývá tedy, než se spolu s dalšími zeměmi, které 
se rovněž nechtějí podílet na proměně Země ve skutečně velice nebez-
pečné místo ve Vesmíru, pouštět stále znovu do nesmírně obtížného 
zápasu s drtivou mocí nadnárodních korporací a vojenskoprůmyslových 
komplexů, která tuto Alianci ovládá, a snažit se napětí ve světě spíše 
zmírňovat než zvyšovat a hrozby válek oddalovat než je urychlovat.
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Mají Evropané právo na 
obranu tradičních evropských 
kultur?
14. 5. 2018

Ivo Šebestík se zamyslel nad otázkou evropské kulturní 
identity. Kdo je vlastně Evropanem a jak se chovat  
k těm, kteří nerespektují pravidla hostitele v domě?

Další teroristický útok v Paříži provedený islámským fanatikem 
[1]. Pařížská policie sice útočníka zneškodnila, čímž zabránila 
rozsáhlejšímu masakru, nicméně i tak zde byly oběti na životě a 

na zdraví mezi pokojnými občany.
Útoky islámských radikálů po celé Evropě – a nejvíce snad ve Francii, 

Německu, ve Švédsku a v Belgii – jsou už několik let v podstatě běžným 
jevem. Nejenom vražedné atentáty, ale násilnosti všeho druhu. Někte-
ré z nich se neodehrávají ani ve jménu Alláhově, ale produkuje je prosté 
pohrdání pachatelů vůči lidem odlišného náboženství, kultury, mentality 
a tradic. Je to o to více odsouzeníhodné, že se tak děje tam, kde jsou 
tito Evropané doma! Ne v zemích těch lidí, kteří jimi pohrdají.

Když v minulých staletích Evropan přijížděl do zemí odlišných kultur 
jako dobyvatel, misionář, cestovatel, výzkumník, obchodník a podobně, 
stávalo se, že byl pobodán nožem nebo jinak zabit, neboť byl „cizí“, 
tedy neznámý, nevyzpytatelný, potenciálně nebezpečný. Kruté, ale dalo 
se to pochopit. Nebývalo ale zvykem, aby lidé ze vzdálených a výrazně 
odlišných kultur cestovali do Evropy za účelem vraždit v převlečení za 
žadatele o azyl místní obyvatelstvo. Nota bene aby byli dokonce vítáni 
a zváni, ač se někteří jejich krajané takto v Evropě už zachovali. Jistě, 
presumpce neviny platí. Na druhé straně existuje i něco jako povinnost 
státu zajistit bezpečí DOKONCE(!) i vlastnímu, již domácímu obyva-
telstvu. Tyto dva právní ohledy se jistě nemusejí vylučovat, ale jejich 
paralelní dodržení přesto žádá opatření, která lze velmi snadno legiti-
mizovat a obhájit prostou logikou.

[1] Protirusky zaměřená média 
v ČR zdůrazňují, že v Paříži za-
bíjející terorista byl původem 
Čečenec, který se narodil v Rus-
ké federaci, byť měl s největší 
pravděpodobností francouzské 
občanství, jako násilníci z Prahy 
měli pasy nizozemské. Vzhle-
dem k řízené rusofobii někte-
rých kruhů na Západě není ale 
vůbec vyloučené, že se oficiální 
kruhy pokusí i tohoto inciden-
tu využít proti Rusku. To by ale 
v tomto případě, vzhledem k 
tomu, jak dlouho muselo Rusko 
samo čelit doma čečenskému 
terorismu, který Západ nijak ne-
kritizoval, bylo zvláště nechut-
né. Ale pokud už ve vztazích 
Západu k Rusku neočekáváme 
nic čestného, pak bychom asi 
překvapeni nebyli ani takovým-
to vývojem.
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Bývávalo takto kdysi zvykem, že host či dokonce prosebník, jenž 
vstupoval do domu kdekoliv na světě, nejenom na evropské pevnině, 
cítil jako host respekt k hostiteli, jako prosebník byl vděčný za přístřeší 
a pomoc, kterých se mu v domě hostitelově dostalo. Host, příchozí, si 
v domě, jenž mu otevřel dobrovolně, ba dokonce velmi ochotně dve-
ře, počíná jako host. Nemění rozestavení nábytku, neroluje koberce, 
nesundává ze stěn obrazy, aby na jejich místa pověsil jiné, nepálí knihy  
v knihovně, aby je nahradil svitky, nerozbíjí domácí bůžky rozestavené 
na krbové římse, a především neuráží ani neznásilňuje ženy a dcery, jež 
mu přinášejí pokrm na stůl. Zkrátka, respektuje kulturu domu, do kte-
rého přišel. O to více, je-li sám v nouzi a dům se mu otevřel jako azyl. 
Ví, že má jinou kulturu a jiné náboženství, které mu nikdo nebere a tak 
je si vědom toho, že také ti, u nichž hledal a našel přístřeší, si přejí za-
chovat svoji kulturu, víru, zvyky, tradice a s nimi i charakter evropských 
měst i venkova. To by snad mělo být logické a pochopitelné.

Kdo je to Evropan a co je vlastně evropskou kulturou?
Je svým způsobem nepochopitelné, že vlády velkých evropských zemí, 
především ty na západě kontinentu, řeší masovou migraci pocházející 
ze zemí výrazně odlišných kultur a náboženství, dokonce v epoše, ve 
které se v nich etablovaly nenávist a pohrdání vůči Evropě, pouze jako 
problém INTEGRACE těchto lidí do evropské společnosti. Tedy jejich 
bydlení, podporu, rekvalifikace a zapojení na trhu práce. Řeší tedy jejich 
práva a u toho zůstávají.

Přejí si umožnit jim získat kvalifikaci, dům nebo byt, přesvědčují je, 
aby se spokojili s méně kvalifikovanou prací, tudíž i nižší mzdou, dokud 
nedosáhnou kvalifikace vlastní. Snaží se je mít k tomu, aby se spokojili 
s finanční i jinou podporou, jakou ale ani svým vlastním občanům tyto 
státy neposkytují. Hledají dokonce cesty, jak migrantům umožnit, aby 
praktikovali pravidla, která evropské zákony výslovně zakazují, napří-
klad polygamii.

Nejsem příznivcem teorií o nějaké organizované zlé vůli některých 
kruhů či velice bohatých a vlivných jednotlivců, kteří se snaží evropský 
kontinent zneklidnit a Evropany konfrontovat s nebezpečím, ve kterém 
zapomenou na svá občanská, politická a sociální práva. Ve válkách, kte-
ré se mohou projevovat i vnitřními konflikty mezi obyvatelstvem, platí 
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zvláštní pravidla a občané přestávají mít velké nároky na své předsta-
vitele a na stát. Z toho pohledu funguje velká evropská migrační krize 
zřejmě uspokojivě a skutečně mnohé nasvědčuje tomu, že je komusi 
vítanou příležitostí ke zhoršení života a vyhlídek Evropanů a k omezení 
demokracie a jejich politických práv a občanských svobod.

Může být i vítaným nástrojem Spojených států, které po právu ztráce-
jí svoji hegemonii ve světě a bezkonfliktní Evropa (nedejbože dokonce 
komunikující s Ruskem a Čínou!) není rozhodně tím, co by USA po-
třebovaly. Čím více nespokojenosti, strachu, sporů, konfliktů, krizí a 
válek, tím je Washington spokojenější. Proč by se tahle jeho zvrácená 
koncepce měla starému kontinentu vyhnout?

Chtěl bych se v tomto textu ale zaměřit na něco jiné než na tero-
rismus, jemuž masová migrace nesporně usnadňuje přístup do evrop-
ských zemí. O to více, že vlády evropských zemí chápou migraci jenom 
jako problém, jak migrantům usnadnit ba dokonce zpříjemnit život  
v Evropě. Rád bych se pokusil alespoň nastínit otázky, které se týka-
jí práv Evropanů na zachování tradiční evropské kultury (kultur), jejíž 
kořeny sahají pět tisíciletí do minulosti, do epochy krétské, později my-
kénské, řecké, keltské, římské a jiných, mladších kultur. Domnívám se 
ale, že je nejprve nutné pokusit se objasnit pojmy Evropan a evropská 
kultura (kultury).

Definice, podle které je Evropanem pouze člověk, který má kdesi 
na evropském kontinentu stálé bydliště, je podle mého mínění nedo-
statečná. Troufal bych si ji proto rozšířit. Evropanem je člověk, který 
uznává, respektuje a ctí kulturu, která se na evropském kontinentu vy-
víjela po dobu oněch pěti tisíciletí. Není přitom nutné, aby etnicky, tedy 
rodem, vězel v evropské půdě celá staletí a pocházel tak z těch etnik, 
která se na kontinentě usazovala před několika tisíciletími nebo alespoň 
v době velkých přesunů národů, ke kterým docházelo v několika vlnách 
ještě před koncem prvního tisíciletí našeho letopočtu.

Tak dlouhý evropský „rodokmen“ není vůbec nutný k tomu, aby byl 
člověk, evropský obyvatel, Evropanem. Není dokonce ani nutné, aby 
vyznával některé z evropských náboženství a vzdával se tradic a zvy-
ků svých předků ze zemí, odkud do Evropy před jednou, dvěma nebo 
více generacemi přišel. „Kdož přicházíš v míru, jsi vítán!“ Takto většina 
národů po celém světě přemáhala přirozenou nedůvěru vůči cizím pří-
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chozím. Muži dodnes v každé místnosti usedají do křesla či ke stolu tak, 
aby viděli na dveře. Je to po tisíciletí zakořeněný zvyk, kdy muži sedávali 
u ohně tak, aby vždycky někteří z nich viděli do stepi či k lesu, neboť 
odtud mohlo přijít nebezpečí.

„Kdož přicházíš v míru, jsi vítán!“
„Kdož přicházíš v míru, jsi vítán!“ Evropa samozřejmě netvoří jednu je-
dinou kulturu či civilizaci, jaká by se prostírala od Skandinávie po Sicílii, 
od bretaňského výběžku po Ural. Tak jednotvárně nudná Evropa není. 
Tedy alespoň do doby, než se úplně prosadí technologická konzumně 
zábavní monokultura nejmladších generací, jež se obejde bez kořenů, 
tradic a historie svých národů, bez jejich hrdinů i světců jsouc živa toliko 
přítomností, jež se před ní rozevírá coby vějíř příležitostí a možností. 
Přesto Evropa ještě stále vykazuje určité normy, které všichni Evropané 
uznávají (výjimky mezi různě nepřizpůsobivými lidmi zde vynechávám).

Patří sem široký soubor zákonů a předpisů, které platí s nepodstat-
nými modifikacemi po celém kontinentu. Je zde respekt vůči právům a 
soukromí ostatních lidí, převažuje úcta k majetku (místní zloděje stále 
ještě považuji za anomálii). Rozdíly v politických názorech se projevu-
jí víceméně jen jako folklór v politických kruzích a poskytují potravu 
médiím. Převažuje názor, že náboženské smýšlení je věcí každého jed-
notlivce. Náboženství není v Evropě naštěstí už dávno příčinou ke kon-
fliktům.

Lidé se oblékají, jak chtějí, pouze procházet se nahý po ulici není v 
Evropě zatím ještě zvykem. Obecně se dá proto říci, že Evropa je velmi 
tolerantní. Člověk, který vyrostl v prostředí tradiční evropské kultury, 
sál její mléko a vstřebával její mízu z rodné krajiny, už dávno nemá za zlé 
jiným kulturám, že se jinak oblékají a vyznávají jiná božstva. Ať si každý 
myslí, co chce, ať si věří, čemu chce. Pokud tím svým chováním „neruší 
kruhy jiných“, jak by řekl Archimedes, pak je všechno v pořádku.

Ani mocenským strukturám nevadí, že si občané myslí něco jiného a 
přejí si něco jiného než ony. Podařilo se jim uvést do chodu takové chyt-
ré mechanismy, které umožňují, aby se občan domníval, že je pánem 
situace a zatím hezky dělal to, co si přeji vládci a správcové systému, 
kteří na jeho mínění a potřeby ovšem z nejvyšší možné výše kašlou.  
Tolik jenom na okraj. Ani Evropa není vskutku dokonalá.
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Bývalé koloniální mocnosti nemají čisté 
svědomí a Středoevropané soudí, že migrace 
není jejich problém
Evropa samozřejmě nemá vůči vzdáleným kulturám čisté svědomí. 
Tedy především ty evropské národy, které jejich praotcové obdarovali 
mořem. Praotec Čech měl unavené nohy a zlí jazykové říkají, že mu prý 
v Čechách kdosi zcizil hůl (Klausova privatizace začala zřejmě už v my-
tických časech), takže musel svůj pochod zastavit pod Řípem. Nicméně, 
na druhé straně tak tento stařec s bolavýma nohama uchránil Čechy 
před pokušením stát se mořskými dobyvateli a kolonizátory.

Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Belgie, Španělsko, Portugalsko 
i Itálie zámořské kolonie měly, většinou je brutálně vysávaly a místní 
obyvatelstvo si dovážely do Evropy jako otroky nebo nádeníky. Britové, 
Američané a Španělé obchodovali s otroky na kubánských plantážích 
cukrové třtiny daleko do osvícených časů a Napoleon Bonaparte, sám 
dítě francouzské revoluce plné občanských práv, obnovil obchod s ot-
roky z kolonií. Zisky a peníze opravdu nezapáchají ani lidem, kteří se 
velice zdatně ohánějí „hodnotami“.

Některé zločiny kolonizátorů, například belgického krále Leopolda 
II., jsou v podstatě nepromlčitelné. Do jisté míry můžeme chápat, že 
si vlády těchto států chtějí prostřednictvím vstřícnosti k migrantům  
z oblastí, které jejich předkové rozvrátili, trošičku vyspravit reputaci 
a uklidnit svědomí. Stejně jako ruští oligarchové přispívali obrovskými 
částkami peněz na obnovu monumentálního a architektonicky skvost-
ného chrámu Krista Spasitele v Moskvě. Neboť, co kdyby je Bůh po-
trestal za to, že za Jelcinových časů vyváželi ruské bohatství ve velkém 
a denně do ciziny, jež byla vůči Rusku tehdy zatím ještě jen skrytě ne-
přátelskou?

Pustošení některých oblastí Blízkého východu a severní Afriky ale stá-
le pokračuje i v naší době, byť se tak děje pod taktovkou USA, a zdá se, 
že ani nikdy nebude mít konce, neboť vojenskoprůmyslové komplexy 
západních zemí a jejich přátelé od ropných gigantů si osvojily apetit bez 
hranic, ohledů a bez soudnosti. Chorobná žravost je nemoc nevyléčitel-
ná. Lidstvo by si mělo opravdu uvědomit, že mu vládnou nevyléčitelně 
nemocní jedinci posedlí chorobou, které Francouzi říkají uneglouton-
neriea její symptomy pak charakterizují slovy: mangeravecvoracité [2].[2] Nenasytná žravost, a cpát se 

nenasytně
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Stejně tak má proto i jistou logiku, že vnitrozemské evropské státy, 
kterým se nedostalo moře a s ním pokušení ovládnut a okrást obyva-
telstvo vzdálených krajů, se masivní migraci z postižených zemí snaží 
vyhnout. Nemajíce špatné svědomí, ani zvyku mít ve svých zemích stále 
početnější obyvatelstvo, které postupně proměňuje velké části měst  
v exotické krajiny, brání se Středoevropané, jak mohou a odmítají so-
lidaritu spoluviny s koloniálními mocnostmi, jež je ovšem jimi chápána 
jako čirý nevděk a nespolupráce [3].

Střetávání a prolínání kultur může být 
obohacující, ale…
Ale vraťme se ještě k základnímu tématu tohoto textu. Evropan je tedy 
ten, kdo ctí evropské zákony, zvyky, tradice, zkrátka celou evropskou 
kulturu a kdo projevuje vůči tomu všemu respekt. Naproti tomu Ev-
ropanem není ten, který chce tuto tradiční Evropu změnit v oblast své 
vlastní kultury, kterou přece z nějakých důvodů sám opustil! Takové 
jednání nemá logiku. Tedy pokud onou logikou není úmysl evropskou 
kulturu změnit nebo i zničit.

„Host do domu, Bůh do domu!“ Ano, tohle staré křesťanské pořeka-
dlo platí stále. Z hosta se může stát spolubydlící, dokonce i spolumajitel 
domu. Proč ne? Ten dotyčný příchozí ale nesmí porušit základní pra-
vidlo pohostinství a společného sdílení domova. Nesmí domov měnit 
v něco jiného, původnímu domovu cizího. Nesmí jej zničit. O tom, že 
nesmí zabít nikoho z domácích, jeho dřívějších hostitelů, není nejmen-
ších pochyb.

Evropané, tedy lidé, kteří evropskou kulturu ctí, vyrostli z ní nebo ji 
alespoň přijali jako normu, se kterou se dokážou sžít, aniž by se museli 
vzdát svého náboženství a svých tradic, mají nejenom plné právo ale i 
povinnost dbát na to, aby se Evropa neztratila v záplavě pro ni exotic-
kých prvků. Za orientální exotikou Evropan rád vycestuje do Orientu, 
pokud tento Orient Američané přestanou v zájmu ropných a zbrojař-
ských kruhů ničit a rozbíjet. Stejně tak, jako by měl do Evropy cestovat 
člověk z Orientu, pokud zatouží prohlédnout si některou galerii nebo 
ochutnat evropské jídlo.

Střetávání se kultur vždy bývalo obohacující. Pokud se navzájem po-
tkávají kultury v míru a s respektem, pak je jejich střetávání se obohacu-

[3] Je samozřejmě pravda, že 
nedůvěra Středoevropanů, 
zejména těch, kteří po druhé 
světové válce téměř půlstole-
tí existovali v určité izolaci od 
vzdálenějšího světa, pramení z 
neznalosti faktu soužití s jinými 
etniky a kulturami. Pro Čechy, 
Slováky nebo pro Maďary ale 
i Poláky je člověk z jiného kul-
turního okruhu stále ještě velmi 
neobvyklý a tudíž neznámý. A 
pokud ho předchází špatná po-
věst, jaká se nutně pojí s migra-
cí a islámským terorismem, do-
stává se této apriorní nedůvěře 
opodstatnění. Je ale pravda, že 
na malé vstřícnosti vůči kultur-
nímu a náboženskému mísení 
hraje roli i určitá tradiční stře-
doevropská uzavřenost. Jsou to 
(s výjimkou Polska) země bez 
moře, tedy bez brány do světa. 
Země bez přístavů a jejich kos-
mopolitního charakteru.
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jící a navýsost příjemné. Ve chvíli, kdy se cizí kultura kdekoliv v Evropě 
usadí jako vědomě a cíleně cizorodá, dokonce nepřátelsky se vymezují-
cí, a začne expandovat, může velmi snadno nastat efekt, se kterým byli 
konfrontováni Srbové [4].

Na určitém území přečíslí původní obyvatelstvo a začne se domáhat 
nejprve autonomie a potom provokacemi a násilím (metoda sudetských 
Němců proti Československu i strategie kosovských Albánců proti Ju-
goslávii) samostatnosti a odtržení se od původního státu, případně jeho 
zničení. Evropské státy se tak mohou ocitnout v sérii etnických konflik-
tů, které začnou trhat jejich území. Změna kvantity znamená změnu 
kvality. Tvoří-li cizí kultura, jaká nerespektuje stát a jeho pravidla, na 
některém území deset procent obyvatelstva, je to jiné, než když na 
něm získá sedmdesátiprocentní majoritu. Pak začne původní obyvatel-
stvo lokalitu opouštět a zárodek kulturně, nábožensky a etnicky cizího 
státu uvnitř státu původně evropského je na světě. A když ne zárodek 
státu, tak zcela jistě počátek otevřeného nepřátelství, jež nastoupí po 
nepřátelství latentním.

Závěrem
Tohoto rizika si musejí být vlády západoevropských států dobře vědo-
my. Až do nástupu organizovaného a cíleného islámského fundamen-
talismu provázeného terorem a otevřeným nepřátelstvím vůči Evropě 
bylo soužití etnik, náboženství a kultur v západoevropských zemích 
víceméně poklidné. Občas propukající nepokoje, jaké se projevovaly 
například násilnostmi v okrajových čtvrtích Paříže, bylo možné vykládat 
jako sociální revolty, a to dost možná i oprávněné, které měly za příčinu 
vysokou nezaměstnanost lidí z přistěhovaleckých kruhů a jiné sociál-
ní důvody, které vlády lhostejně přehlížely nebo neuměly či nechtěly 
řešit. V těchto protestech nebyla ale přítomná náboženská ani rasová 
ideologie. Byly to především sociální bouře, nikoliv islámský terorismus 
inspirovaný úmyslně deformovaným výkladem Koránu [5].

Je nepochybné, že naprostá většina muslimů, kteří žijí v evropských 
městech po generace, původní evropskou kulturu těchto míst plně re-
spektuje a soužití obyvatel různých etnik a vyznání je vcelku nebo aspoň 
většinově harmonické. Stejně tak je nepochybné, že mnoho migrantů 
do Evropy utíká před válkami importovanými ze Západu a vnitřními 

[4] Srbská zkušenost s kosov-
skými Albánci, většinou islami-
zovanými, je specifická v tom 
smyslu, že Srbové kosovské 
území sdíleli s Albánci dlou-
hodobě a Albánci na něm byli 
doma po dlouhá staletí. Analo-
gií s výše uvedeným příkladem 
je fakt, že díky jejich demogra-
fické „úspěšnosti“ původní Srby 
výrazně přečíslili a přiměli je 
četnými násilnostmi a provoka-
cemi k postupnému exodu. Tím 
získali pro sebe a pro islám toto 
původně srbské území a s pod-
porou Západu je Srbům odcizili.

[5] Každou náboženskou kni-
hu je možno úmyslně číst jako 
návod k násilí. Kdo chce v ná-
boženstvích kteréhokoliv druhu 
najít násilí, ten je tam najde. 
Proto může Evropa děkovat 
francouzskému, anglickému, 
holandskému a německému 
osvícenství zato, že odebralo 
církvím moc nad státy a národy. 
Neboť náboženství bývala v Ev-
ropě zejména 15. až 17. století 
příčinou téhož, co plodí úmysl-
ně deformované pojetí islámu 
dnes. Vraždy mezi katolíky a 
protestanty, procesy s nevěřící-
mi a údajnými čarodějnicemi, 
mučení a upalování. Naštěstí 
se Evropa vydala jinou cestou a 
víra přestala být příčinou k ne-
návisti.
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konflikty a hledá zde azyl s plným respektem k domu hostitele. Nečiní 
tak ale zdaleka všichni. Migrační toky otevřely cestu také k cílenému ne-
přátelství. Je proto plným právem Evropanů výrazně tyto migrační toky 
omezit a důsledně si prověřit každého, s jakým úmyslem do Evropy při-
chází.  Zároveň se ale domnívám, že je třeba dbát i na kvantitativní hle-
disko, a to s plným vědomím, že vysoké počty nově příchozích, jejichž 
počet bude průběžně narůstat i relativně vysokou porodností, mohou, 
přinejmenším lokálně, měnit početní poměr původního evropského 
obyvatelstva vůči neevropským etnikům způsobem, který za okolností, 
které jsem uvedl výše, může evropskou kulturu výrazně měnit, ne-li 
zcela utopit v odlišném prostředí.

Řečeno úplně prostě, otevřeně a jednoznačně: Je nutné, aby se Evro-
pa nebo její části proměnily v Orient či severní Afriku? Je nevyhnutelné, 
aby se na významné části evropského území ztratila evropská identita 
úplně? Potřebuje Evropa, aby téměř všechny ženy na evropských ulicích 
chodily zahalené, a ty, které zahalené nejsou, aby ze zadu a z výšky plný 
nenávisti a opovržení skopl se schodů mladík blízkovýchodního původu, 
jako se to stalo nedávno v jednom německém městě?

Pokud si někdo skutečně přeje, aby Evropané žili ve strachu, pak by 
bylo záhodno udělat všechno pro to, aby tyto kruhy nadále neměly pří-
stup k ovládání demokraticky zvolených vlád. A Evropě se tak vrátilo 
její bezpečí podpořené mimo jiné i celkovou mírovou politikou ve světě 
vyhýbající se sporům, konfliktům, krizím, křivým obviněním, osočování, 
lžím, diplomatickým přestřelkám a válkám.
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Demokracie je s extrémními 
sociálními rozdíly neslučitelná
4. 12. 2017

Ivo Šebestík se zamyslel nad tím, zda dnes žijeme v 
demokracii nebo už jen v oligarchii sedící na voze, 
který táhnou demokratické instituce. Jak moc se sociální 
nerovnosti slučují s demokracií?

Spojené státy americké daly modernímu světu vzor první demokra-
tické ústavy, za což patří otcům zakladatelům obdivované americké 
demokracie dík. Uplynul však nějaký čas a USA daly světu praxi, která 

demokratické principy důkladným způsobem devalvuje.
Jedná se o fakt, že do nejvyšších pozic americké administrativy, do Bí-

lého domu, Kongresu, na guvernérská místa v jednotlivých státech Unie 
mohou úspěšně kandidovat pouze lidé, kteří jsou sami velice bohatí nebo 
k nejbohatší vrstvě nějakým způsobem patří, jsou jí organizováni a placeni. 
Takto se ke společenskému „léku“ demokracie velmi rychle zrodil „pre-
parát“, který jeho blahodárné účinky ničí, nebo alespoň neutralizuje. Toto 
je obrovský paradox, se kterým se potýká i současná Evropa, do které 
„americká vymoženost“ dorazila sice se zpožděním, ale bohužel dorazila 
tam přece.

V dějinách všechny formy politického uspořádání, které se prosadily při-
bližně od časů sjednocení Dolního a Horního Egypta a od vzniku městských 
států Mezopotámie, předpokládaly značnou nerovnost mezi jednotlivými 
vrstvami (třídami) obyvatelstva. Každá z forem nerovnosti měla za základ 
nebo nesla jako svůj rezultát nerovnost majetkovou a projevovala se obrov-
skými rozdíly mezi mocí a právy jednotlivců a bezmocí a minimální právní 
ochrany většiny. Součástmi moci byly nejenom majetek, ale také práva a 
výsady. Všechny formy politického uspořádání státu byly na rozdílech mezi 
lidmi postaveny, ať se jednalo o aristokracii (v otrokářském nebo feudálním 
systému), plutokracii, oligarchii, tyranidu, orientální despocii, absolutistic-
kou monarchii či monarchii konstituční, ovšem s vyloučením třetího stavu 
či alespoň majetkově chudých vrstev, které neměly volební právo.
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Plně funkční demokracie je v principu rovnostářská
Pouze jeden jediný systém uspořádání společnosti a státu vysokou míru 
nerovnosti mezi občany nepředpokládá, ba je jí dokonce z titulu samot-
ného pojmu velice vzdálen. Tím systémem je demokracie. Demokracie 
stojí a padá s jistou mírou sociální, právní a politické rovnosti. Tam, kde 
se rozevřou nůžky mezi nižšími příjmovými kategoriemi obyvatelstva 
a středními vrstvami na straně jedné a úzkou vrstvou super bohatých 
jednotlivců a jejich sítí (rodin) na straně druhé, tam je nutné podrobit ta-
kovou společnost důkladné analýze. A ptát se, zda soustředění velkého 
kapitálu a moci v rukou nevolených struktur nevytváří „druhé“ centrum 
moci na demokratických institucích a na vůli občanů zcela nezávislé, 
jdoucí dokonce proti vůli lidu nebo manipulujícími natolik demokratic-
kými stranami, vládami a parlamenty, že se v nich vůle voličů rozpouští, 
sublimuje, mizí.

Systém, ve kterém se nad demokratickými institucemi nebo vedle 
nich prosadí skutečné rozhodující centrum alternativní moci (nebo sítě 
takovýchto struktur) pocházející z extrémního bohatství a prorůstají-
cí všemi strukturami společnosti, ba dokonce zmocňující se reklamy 
a médií, není možné označovat jako demokracii, byť státy, ve kterých 
se tato moc výrazně a dominantně prosazuje, udržují všechny formální 
prvky zastupitelské demokracie.

V posledních letech se v západní a střední Evropě vede diskuze na 
téma prorůstání kapitálu do demokratických struktur států. Debaty 
inspiruje vývoj politických systémů, který už není možné déle skrývat 
nebo vysvětlovat nějak eufemisticky. Dokonce i v samotné Evropě na-
hrazují standardní politické strany účelové politické formace vznikající 
ad hoc kolem nějakého velkého finančního uskupení. Vzhledem k tomu, 
že politická úspěšnost stojí stále více na penězích, které může dotyčná 
politická formace uvolnit pro svou prezentaci nebo jinak „investovat 
do politiky“, je to opět a jedině kapitál, který ovlivňuje či směruje po-
litiku. Sňatek mezi demokracií a kapitálem je pro demokracii smrtícím 
objetím a je v podstatě nepochopitelné, jak málo lidí si je toho vědo-
mo. Debaty, které se o stavu „demokracie“ vedou, pořád pracují jen  
s margináliemi nebo se podstatných jevů dotýkají s bázní a velice stydli-
vě. Přitom skutečnost, že velký kapitál a jeho soustředění v rukou malé 
skupinky „hybatelů“ řídí státy mnohem účinněji než vůle občanů, je už 
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nepřehlédnutelná. Stejně jako jsou všude kolem nás již dobře patrné 
důsledky, které má praxe fatálního propojení peněz a politiky pro de-
mokratické systémy.

Demokracie nebo spíše oligarchie ve voze 
taženém demokratickými institucemi?
Velké peníze žádají ještě větší peníze. Ještě větší peníze pak vyžadují 
cizorodé násilné zásahy do světové ekonomiky i do ekonomik regio-
nálních a lokálních. Takové zásahy často směřují i k válkám a pracují 
efektivně s hrozbami a vyvoláváním pocitu ohrožení. Lidé, kteří chtějí 
velké zisky, se nemohou spoléhat na to, že občané, kteří velké zisky ne-
potřebují (nebo by na ně stejně nedosáhli), jim demokratickou cestou 
schválí kroky, které zase jiným lidem přinášejí smrt, materiální ztráty, 
kulturní škody. Proto kapitál prorůstá do politiky, nominuje do ní své 
vlastní lidi, vytváří kvazistrany a hnutí a kupuje si mnohé z politiků, kte-
ří následně ovlivňují parlamenty, aby schvalovali pouze takové (pokud 
možno hodně děravé) zákony, které kapitál v jeho expanzi neohrožují.

Na straně kapitálu pak stojí také spousty odborníků a komentátorů, 
kteří systém absolutní dominance kapitálu při zachování snesitelné ži-
votní úrovně (a prý i svobody) většiny obyvatel nepovažují za nijak ne-
morální a ponižující. Vůbec v něm nevidí obrovský skok zpět k oligarchii 
a do feudalismu. Je-li náš systém v podstatě feudální, protože za oněch 
dávných časů také celou Evropu vlastnilo několik aristokratických rodin, 
pak je to feudalismus kvalitativně velice příjemný. Robota dobrovolná 
(alternativou ulice, mráz a smrt hladem), dávky sice několikanásobně 
vyšší než feudální desátek z úrody, nicméně citlivě rozdělené do množ-
ství téměř neviditelných položek. Záplavy spotřebního zboží, zábava 
všeho druhu a svobodně šířené slovo, jež už díky nadprodukci nikoho 
nemobilizuje, jsou většině lidí západních zemí dostupné. Karabáč vyko-
řisťování dopadá na obyvatelstvo v koloniích (kde se také i chutě válčí), 
takže západní Evropan jeho rány necítí. A nadto se Evropan čas od času 
převlékne do královského roucha a odebere se do volební místnosti, 
aby zde jednodenním královským gestem učinil své královské rozhod-
nutí.

Ach, jaká slast! Ve středověké Evropě bývaly takové slavnosti, kdy ve 
městě vybrali nějakého chudáka, nejčastěji místního blázna, oblékli jej 
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do královského šatu, nasadili mu na hlavu korunu a nesli ho v průvodu 
za hlasitého provolávání slávy. Celý den tento šašek vládnul městu, a 
když nastal večer, tak mu nařezali a hodili ho někam do strouhy mezi 
splašky.

Demokratické instituce přece formálně existují, politické strany sy-
pou peníze od altruistických a ničeho nežádajících sponzorů do kam-
paní, občané chodí radostně k volbám, vlády visí voličům na rtech, mé-
dia se samou nezávislostí vznášejí ve vzduchu, parlamenty se scházejí, 
rokují, pracují, až se z nich kouří a lidem se materiálně vzato daří obstoj-
ně nebo někdy i docela slušně. Tak, co chcete víc?! Pokud velký kapitál 
řídí svět, tak ho řídí s respektem k touze lidí být aktivními spotřebiteli 
na jeho trzích. A skutečnou váhu svého volebního hlasu, rozpuštěného 
v oceánu libovůle oligarchů, si může dobře najezený a skvěle u svého 
počítače pobavený občan-volič strčit za klobouk. Vždyť přece vždy se 
některým poddaným dařilo dobře. Bývali komorníci a majordomové, 
kterým panstvo ponechávalo díl svých vlastních večeří, a nikdy si ka-
rabáč nezatancoval po jejich zádech. Takovíto komorníci a lokajové se 
revolučních bouří na barikádách pochopitelně neúčastnili.
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Ještě na okraj listopadu 1989 
aneb Byla vůbec možnost 
jiného vývoje?
23. 11. 2017

Ivo Šebestík se ještě vrací k hodnocení českého vývoje 
po roce 1989. Co v něm bylo nevyhnutelné a co naopak 
nevyhnutelné nebylo?

Domnívám se, že člověk může za jistých okolností přijmout skuteč-
nost jako svého druhu nevyhnutelnou, proti které mnoho nezmůže. 
Není ale nejmenší důvod k tomu vývoj, který je v daném okamžiku  

z nějakého důvodu nevyhnutelný adorovat, obdivovat, vysvětlovat jako jedi-
ný správný nebo dokonce jako nejlepší z možných.

Právě toto byla podle mého mínění veliká chyba apologetů jediné správné 
cesty, kterou se Československo vydalo v 90. letech minulého století. Ta ces-
ta byla vykládána nikoliv jako nutnost vyplývající z okolností velkých geopoli-
tických změn, ale jako dobrodiní. A to nebyla pravda.

Abychom mohli zodpovědět otázku položenou v titulku k tomuto textu, je 
třeba polistopadový vývoj Československa (České republiky) rozdělit na dvě 
oblasti, které spolu sice souvisejí, ale nemusely by souviset tak mnoho, kdyby 
se v devadesátých letech minulého století ve druhé z nich postupovalo jinak.

Kapitál by si v ČR stejně vzal, co chtěl
Fatální postoj akceptované nutnosti, proti níž nebylo odvolání, lze podle 
mého soudu přijmout pouze ve vztahu k prvnímu paradigmatu, jímž 
bylo a je převedení Československa (pozdějších nástupnických států fe-
derace) do „správy“ velkého západního kapitálu. Právě o to šlo kapitálu 
v průběhu takzvané „studené války“. Bylo nepředstavitelné očekávat, 
že se západní korporace a další subjekty vzdají odměny za téměř půl-
století trvající boj proti Sovětskému svazu.

Každému soudnému člověku bylo jasné to, co polistopadoví aktivisté 
a reprezentanti státu, úzkostlivě tajili (včetně těch, kteří situaci i po-
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chopili), a sice že „osvobozené“ státy „východu“ představují významný 
zdroj zisku pro západní firmy. Nasměrovat „osvobozený“ stát jiným 
směrem, než žádali „osvoboditelé“, bylo nejenom nemožné, ale bylo 
by to i nevděčné. Snažit se bránit západnímu kapitálu v tom, aby se 
ujal otevřeného terénu pro podnikání, investice a pro své trhy, by bylo 
velice riskantní.

Kapitál měl v rukou všechny prostředky k tomu, aby takovou neče-
kanou vzdornou „suverenitu“ hravě zvládnul či exemplárně potrestal. 
Nástroji potrestání mohla být izolace reprezentantů nového režimu, 
byť by byl dokonce demokratičtěji ustaven, než jsou politické systémy 
na Západě. Odstřižení od trhů, od investic, od mezinárodních smluv, 
odklonění exportu a importu a další postihy by se vyrovnaly vyhlášení 
interdiktu nad územím nepoddajného státu. Jeho noví vůdci by byli bez 
mezinárodních vazeb, byli by ostrakizovaní a neměli by nejmenší šanci 
na to udržet svoji existenci, a hlavně nezávislost své země jinak než při-
pojením se k některému vůči Západu nepřátelskému uskupení.

Nebyli by nikdy nikým nikam zváni a na mezinárodním fóru by ob-
drželi známky bolševiků, stalinistů, fašistů, tyranů, teroristů a šílenců.  
A přitom by mohli být světci k pohledání. Vše by bylo marné.

Jít touto cestou bylo nemyslitelné. Takovou zemi mohl potkat osud 
podobný Jugoslávii řízené ze srbského Bělehradu. Srbové se sklony  
k malé lokální hegemonii a nezávislosti na velmocích mohli vzdorovat 
Turkům i Stalinovi, nikoliv však Kapitálu. Vyčítat tehdejším reprezen-
tantům československého (českého) státu, že se sklonili před nutností 
a přenechali republiku západním korporacím, by bylo samo o sobě na-
ivní. Myslím, že tento krok by v té situaci podstoupil každý politik či 
odpovědný činitel, pokud by se nechtěl smutně proslavit mučednictvím 
svým i celého národa a dívat se na to, až se zemí opět přeženou křižáci 
s korouhvemi západních hodnot.

Korporace ale od Čechů víc, než co dostaly, 
nečekaly
Je tu však druhé paradigma, pro které již fatální bezradnost vůči nutnos-
ti neobstojí. Velké nadnárodní korporace pocházející ze zemí západního 
světa nežádaly úplně všechno to, co se v českých zemích událo a co se 
dosud děje. Kapitál se zde spokojil s tím, že získal spotřebitele, odbyt 

II. KOMENTÁŘE



Ivo Šebestík: Eseje a komentáře 189 argument!

svého (ne vždy kvalitního) zboží, levné pronájmy, investiční pobídky, 
úlevy na daních a poplatcích, nezdaněné dividendy, ústup ČR ze světo-
vých trhů, zánik zdejšího zbrojařství, rozpad některých konkurenčních 
průmyslových odvětví, členství nových zemí v NATO (největším to ga-
rantu mezinárodního obchodu se zbraněmi) a další zisky, kvůli kterým 
tak dlouho investoval peníze do boje se Sovětským svazem. Víc snad 
ani nechtěl!

To samo o sobě mohlo přece stačit. Nebylo zapotřebí jít ještě dál. Mno-
hem dál. V prostoru toho, co se od začátku devadesátých let událo, byli 
Češi do značné míry pány svého osudu. Zůstává proto otázkou, proč bylo 
zapotřebí, aby otcové privatizace nejprve spustili celý ohromný a jen nepa-
trně zákony regulovaný proces bohatnutí, aniž předtím vytvořili co nejdo-
konalejší právní rámec, který by snižoval možnost tak fantasticky podvádět, 
krást a tunelovat majetek státu.

S odstupem času to skutečně vypadá, že ohromný spěch s vytvořením 
úplně nové vrstvy majetných lidí byl záměrný. Měla se co nejrychleji zalo-
žit vrstva domácích podnikatelů, bankéřů a finančníků, jejíž původ, jakkoliv 
nelegální a obskurní, byl politické reprezentaci úplně lhostejný. Tato skupi-
na (nebo tlupa?) se měla stát spojencem právě těch politických sil, doma 
i za hranicemi, které českou ekonomiku postupně, leč tempem rychlým, 
kolonizovaly. Nová vrstva zbohatlíků měla podobné mravní kvality jako 
„podnikatelé“, které vynesla nahoru prohibice ve Spojených státech.  Kri-
ze ve společnosti vždy nakonec umožňuje hospodářský vzestup nemorální 
skupiny lidí, kteří se přesunou z podsvětí (nebo z panelových sídlišť) na 
hlavní třídy velkoměsta, kde rozzáří neony svých náhle počestných firem a 
již ve druhé třetí generaci se stanou sponzory filmových festivalů, zaklada-
teli koncertních síní, senátory, sponzory, blazeovanými šašky a dobrodinci.

Motiv netransparentního bohatnutí a postupného propojování určitých 
skupin novodobých zbohatlíků s některými politiky či celými stranami vedl 
velmi rychle ke ztrátě pocitu sounáležitosti širokých vrstev společnosti s 
právě takto prováděnou hospodářskou a společenskou transformací. Zkla-
máni nebyli ani zdaleka jen lidé, „na které se nedostalo“, nebo ti, kteří v 
nových divoce kapitalistických podmínkách s mizivým právním dohledem 
neuspěli.

Nesouhlas se rozšířil především mezi lidmi, kteří soudili a soudí, že 
účel vždy prostředky nesvětí. Účel rychlého zařazení ČR mezi vyspělé 
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demokratické státy západní Evropy a účel co nejrychlejšího převedení 
státního majetku do soukromých rukou, nijak neomlouvá skutečnost, 
že se tak začalo dít teprve v okamžiku, kdy otcové této transformace 
přistoupili k bohyni Spravedlnosti, která má už beztak oči zavázané, a 
ještě jí je pro jistotu převázali znovu.

Velmi mnoho věcí se přihodit a dít nemuselo
Stovky věcí a jevů z nejnovější historie si mohla Česká republika od-
pustit. Neustále adorování a obhajování neobhajitelného, slepé vazalství 
vůči americké zahraniční politice, rusofobii, Dny NATO na ostravském 
letišti, kampaně za americký radar v Brdech, nominace zásadně jen ne-
kompetentních lidí do vedení resortu obrany, selektivní humanitu a la 
prezident Václav Havel, restituce církevního majetku, zásahy do výkla-
du historie, podporu sudetoněmeckého nahlížení na hodnocení událos-
tí po druhé světové válce (jak by oné války coby příčiny následujícího 
nebylo), včetně korupce, tunelování, skandálů a ostud všeho druhu. 
Každý ze čtenářů by dokázal k tomuto seznamu připojit další položky 
ze své vlastní zkušenosti.

Třeba o tom, jak speciálně české banky a bankovní dceřinky velkých 
západních bank zpoplatňují svým klientům i sebemenší úkon, což je-
jich bankovní „matky“ (kolegyně) na Západě nedělají. Nebo o českém 
specifiku při pronájmech bytů, kdy klient platí údajně vratné kauce do 
rukou (do kapsy) pronajímatele, místo toho, aby kauci uložil na samo-
statný účet ve své bance. Přičemž jej o další kauci/honorář připraví re-
alitní kancelář, která – a to je asi vrchol české podnikatelské “komiky“ 
– účtuje své služby nájemci, a nikoliv pronajímateli, kterému ona s pro-
nájmem bytu pomáhá. Je to úplně stejný případ, jako kdyby si zákaz-
ník koupil v supermarketu kuře inzerované na billboardu obchodu, a 
tuto reklamu obchodu a zadanou obchodem si u pokladny také zaplatil  
v plné výši. Takových českých zvláštností prozrazujících skutečnou 
džungli v právním systému jsou desítky, možná stovky.

Na závěr zbývá ale ještě jedna otázka, která se vztahuje k první části 
textu. Tedy k otázce fatální neodvratnosti vložit Českou republiku do 
náruče západního kapitálu a k tomu, že toto „vložení“ provedla přede-
vším určitá skupina osob (viditelných i skrytých v pozadí), která tak uči-
nila doslova tajně, s vyloučením širší veřejnosti. Tito lidé k tomu museli 
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mít určité vlastnosti, bez jakých by proces nedokázali provést. Museli 
to být lidé, kteří zvládli v sobě umrtvit rozpor mezi tím, co dělají a tím, 
co mohou sdělit obyvatelstvu.

Je totiž dost možné, že širší veřejnost by českou ekonomiku a s ní dal-
ší hodnoty patrně odmítla vydat do rukou západních korporací pouhou 
výměnou za právo shromažďovací, svobodu slova, za demokratické 
instituce, možnost podnikat, bohatnout (aspoň teoreticky) a cestovat.  
I když i toto zůstává otázkou, přesto si osobně dost dobře nedovedu 
představit politika, ekonoma, podnikatele či analytika, který by v neklid-
ných časech „sametové revoluce“ našel odvahu k tomu, aby občanům 
řekl přibližně tato slova: „Podívejte se přátelé, situace je následující. 
Děláme v podstatě obchod, něco za něco. My přenecháme zemi zá-
padnímu kapitálu, který si zde bude brát, co uzná za vhodné. A o to, co 
zbude, se pak můžeme do krve a s minimem právních omezení poprat 
sami. Ovšem jako formálně rovní mezi rovnými ve svazku západních 
demokratických zemí. Ta rovnost bude sice trošičku iluzorní, ale když 
nebudeme koukat, kam se nemá, tak si toho možná ani nevšimneme. 
To se, dámy a pánové, dá. Nebo myslíte, že ne?“

Takto upřímně politik nemluví nikdy, ani v časech relativně klidných, 
natož v rozbouřených dobách transformací a konverzí. Myslím si ale, 
že většina mužů a žen listopadu 1989, až na čestné výjimky, které to 
většinou v politice brzy zabalily nebo dodnes čelí nenávistným útokům, 
nějaké zvláštní morální dilema neměla. Zvláště ne lidé, kteří se kolem 
politiky a podnikání v těch časech hojně rojili a kterým nešlo o nic jiného 
než o osobní zisk. Ironickou výhodou revolučních časů je, že útlocitní 
a pravdomluvní jedinci se reformních procesů zpravidla dlouho neú-
častní. Proto se revoluce stávají nakonec dílem profesionálů a po svr-
žení starého režimu nastolují režim nový, který se tomu starému vždy 
podobá nejméně v jednom ohledu, bohužel dost podstatném. Nová 
reprezentace dbá na vůli občanů úplně stejně jako reprezentace právě 
svržená. Alespoň v tom má lid jistotu, která ho nikdy nezklame.
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Osm „sametových“ mýtů a 
omylů viděných s odstupem 
času
17. 11. 2017

Ivo Šebestík píše o celkem osmi „sametových“ mýtech 
a omylech, které je možné vidět a chápat s odstupem 
času. Od listopadového dění roku 1989 uplynulo 28 let.

O československém, respektive českém vývoji od listopadu 1989 
by bylo možno napsat už stovky ne-li tisíce stran vážně mí-
něných analýz nebo stejné množství stran hořce satirického 

románu.
Je ale také možné zachytit v maximální zkratce, a jistě i s lehkou ironií, 

alespoň jednu stránku tohoto vývoje, jíž jsou zjevné omyly, nepřesnosti 
či přímo mýty spojené s přechodem státu a národa (národů) z jednoho 
společenského, politického a hospodářského systému do jiného, z jed-
noho „válečného“ tábora do druhého.

Mýtus či omyl první: O dobru a zlu v politice
Tento mýtus praví, že velmoci a velké státy obecně se na plane-
tě Zemi dělí na „dobré“ a „zlé“. A pokud se malá země nachází v 
moci Zla, měla by se z ní vymanit přestupem k moci Dobra. Tento 
mýtus je svou povahou starobylý a odkazuje k věčné dualitě světla 
a tmy. Moderní a vzdělaný člověk by si ale mohl všimnout toho, že 
ve vztazích mezi mocnými státy (či silami, které rozhodují a jednají 
jejich jménem) platí odjakživa především fyzikální zákony SÍLY. Větší, 
silnější a rychlejší těleso vnutí svoji „vůli“ tělesu menšímu, slabšímu a 
pomalejšímu. Známe to z pohybu těles ve Vesmíru i z principu živé 
hmoty, která vzniká a udržuje se naživu díky tomu, že jedna živá 
hmota požírá jinou, přičemž i ona je požírána. I zde platí, že takřka 
vždy silnější pozře slabšího. Proč by lidský svět, rovněž svět živé 
hmoty, měl být výjimkou?!
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Kdyby si byli Čechoslováci vědomi platnosti fyzikálního zákona síly 
v geopolitickém prostoru, věděli by, že konverzí své politické víry a 
přestupem do opačného silového tábora se nijak neřeší otázka prav-
dy, práva a spravedlnosti, ale řeší se takto pouze otázka, kde, v jakém 
konkrétním bodě geopolitického konfliktu se bude nový konvertita po-
hybovat a jakou spolu s tímto políčkem na šachovnici přijme víru včet-
ně jejích dogmat, omylů a klamů. Včetně i případných trestů za fatální 
chyby celku, jehož se stal součástí.

Mýtus či omyl druhý: „Sametová revoluce“ byla 
výsledkem především domácího odboje proti totalitě.
Nikoliv. České dějiny jsou v posledních nejméně stu letech velmi zá-
vislé na vůli jiných států, respektive sil, které tyto státy ovládají. Pe-
routkovo Budování státu (díl I. až IV.) ukazuje velkou opatrnost a snad i 
bezradnost domácí česko-slovenské protihabsburské opozice, která s 
otevřeným vyhlášením neposlušnosti vůči vojensky již poraženému Ra-
kousku-Uhersku váhala do poslední chvíle. Ono slavné pálení „orlíčků“ 
začalo až ve chvíli, kdy rakouský císař Karel I. stoprocentně rezignoval 
na jakýkoliv pokus udržet monarchii. Vznik Československa byl přede-
vším výsledkem vůle světových velmocí rozložit Habsburskou monar-
chii. Kdyby první světová válka neskončila způsobem, jakým skončila, 
Československo by na svůj vznik muselo čekat další léta i desetiletí. 
Samotná izolovaná vůle českého a slovenského národa po svobodě a 
soustavná a nepochybně vynikající diplomatická činnost Masaryka, Be-
neše, Štefánika a dalších osobností Října 1918 by nestačily k osvobození 
se ze „žaláře národů“.

V Mnichově 1938 rozhodly evropské mocnosti o osudu Českoslo-
venska ve 20. století již podruhé. Tentokrát dokonce i za pomoci „ka-
pitalistické optiky“, kdy velcí čeští bankéři, finančníci a průmyslníci dali 
Benešovi najevo, že mu na válku s Hitlerem nedají peníze, neboť byli 
toho názoru, že s nacisty se oni dohodnou, zatímco Stalin by jim jejich 
finance „znárodnil“. Nadvláda kapitálu nad demokracií není vskutku zá-
ležitostí pouze naší přítomnosti.

Rozhodnutím velmocí se i poválečné Československo ocitlo v zóně 
sovětského vlivu. Západní mocnosti, navzdory četným protestům mno-
hých západních intelektuálů, ponechaly Československo v sovětské 
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zóně i v roce 1968. I „Pražské jaro“ se svým vyústěním bylo především 
procesem ve svém kontextu geopolitickým. Oba znepřátelené tábory, 
na straně jedné nadnárodní korporace zastoupené USA a západoev-
ropskými státy, na straně druhé sovětské impérium, zastoupené se-
bou samým, si dělaly „pořádek“ v oblastech svého vlivu. Spojené státy  
v Indočíně, Indonésii a Latinské Americe hemžící se krvavými puči a 
převraty. Rusové ve „východní“ Evropě. Odporné? Jistě, ale odpovídají-
cí “mravní“ podstatě velmocenských soubojů na planetě.

Úplně stejně je evidentní, že prostor k „osvobození“ států a náro-
dů takzvané východní Evropy byl připraven odstoupením Sovětského 
svazu z pozice druhého planetárního hegemona, což znamenalo, že 
Moskva ponechala komunistická vedení svých satelitů „sobě samým“, 
což znamenalo, že je přenechala vítězi této etapy souboje.

Již si nevzpomínám, zda to bylo rok, dva či více let od „sametové 
revoluce“, ale tehdejší prezident Václav Havel pozval do Prahy nejvyš-
ší představitele USA, Velké Británie, Německa a Francie k diskusnímu 
fóru, které v přímém přenosu přenášela veřejnoprávní televize. Tam, 
na tom fóru, seděli skuteční tvůrci „sametové revoluce“ (prototyp poz-
dějších revolucí oranžových). Jistě zdaleka ne všichni. Ti nejdůležitější, 
zástupci nadnárodních korporací, zůstali ve stínu. Kdyby na mapě světa 
nedošlo k zásadnímu pohybu, vnitřní nespokojenost Východoevropanů 
s nedostatečně zásobenými obchody, jež byla považována za touhu po 
svobodě a demokracii, by sama o sobě k revoluci nestačila. Studentská 
demonstrace 17. listopadu, o jejímž původu a organizaci dodnes panují 
velké nejasnosti, by byla potlačena stejně nelítostně, jako španělská krá-
lovská federální policie potlačila katalánské hnutí za samostatnost. Hu-
sákovský normalizační režim byl sice dlouhodobě vytrvale nahlodáván 
zevnitř i zvenčí, ale bez Gorbačovova ústupu ze scény by lidové pro-
testy nezískaly prostor ani dost síly k tomu, aby totalitní režim svrhly.

Výklad o zásadním cizím vlivu na vývoj ve střední a východní Evropě 
koncem 80. let minulého století byl a zůstává ještě stále těžkou herezí. 
Takzvaná sametová revoluce měla být prohlášena za výsledek domácí-
ho protikomunistického odboje vedeného „hrdiny“ typu bratří Mašínů, 
na které navázali, tentokrát sametově, disidenti, herci, studenti a poslé-
ze většina národa těšícího se na demokracii a na svobodu (samozřejmě 
nikoliv na podnikání, zbohatnutí a na plné obchody!).
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Měl se zrodit mýtus o nových osvoboditelích včele s Václavem 
Havlem, jejž Západ použil jako maskota spontánního hnutí porobeného 
lidu kráčejícího za ním ke svobodě a demokracii. Havel příběhu o sobě 
sám uvěřil a dokonale se se svou rolí sžil. Tak, jak se děje některým 
hercům, kteří nedokážou svou postavu opustit ani v šatně. Tento mý-
tus se ale nakonec vytvořit nepodařilo. Byl totiž ještě více neuvěřitel-
ný, než bývaly jiné mýty včetně těch, s nimiž pracovala ideologie právě 
opuštěná. Proto mýtus dlouhodobě nezapustil kořeny a zůstal izolován 
jen na své tvůrce a kruhy kolem nich, případně na lidi, kteří rádi věří 
neskutečným příběhům. Časem vyblednul a dnes je ji témě neznatelný. 
Pozdější historiografie pracující s odstupem od událostí a jejich důsled-
ků jej odmítne zcela.

Mýtus či omyl třetí: Spojené státy a země 
západní Evropy vítají „osvobozené národy“ 
z Východu jako své rovnocenné partnery či 
dokonce bratry.
Není to pravda. Za vážnou úvahu stojí následující dilema. Byly ony ná-
rody a státy osvobozeny z moci ruského „bolševického imperialismu“ 
proto, aby jim byly poskytnuty všechny výsady moderních svobodných 
demokracií západního střihu, nebo představují zaslouženou válečnou 
kořist vítězů studené války, kteří západní síly po celou dobu intenzívně 
financovali?

Kdybychom připustili, že nadnárodní korporace přiměly vlády a par-
lamenty ve Spojených státech, Velké Británii, v Německu, ve Francii a  
v dalších členských státech NATO, aby z jednotlivých národních roz-
počtů každým rokem investovaly miliardy dolarů na odstranění překá-
žejícího sovětského veleještěra, jenž se jim položil do cesty v jejich sna-
ze o hospodářské ovládnutí planety, jen proto, aby obyvatelé východní 
Evropy byli šťastní, svobodní a bohatí, pak bychom měli co do činění  
s největším altruismem od potopy světa. Teorie o tom, že v geopolitice 
neplatí pravda, spravedlnost a už vůbec ne rozlišování dobra a zla, by 
zcela padla. Ale to je nesmysl. Železný zákon bezohlednosti, kterým se 
řídí SÍLA v přírodě i v lidské společnosti, je zcela neprůstřelný. Bohužel!

Tezi o tom, že „osvobozené“ státy Východu se staly spíše kořistí nad-
národních korporací než rovnocenným bratrem západních demokracii, 
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lze snadno doložit nejenom historickou zkušeností (například Mnichov-
skou dohodou), ale vůbec analýzou jejich rychlé ekonomické koloniza-
ce. K doložení by ostatně postačil samotný český příklad.

Mýtus čtvrtý: Občanům Československa na 
husákovské totalitě překážela ze všeho nejvíce 
nesvoboda.
Jak komu. Jistěže část společnosti se dokázala smířit s nedostatkem ovo-
ce na předvánočních trzích či s nutností obstarat si známosti v řeznictví, 
aby člověk ochutnal za život aspoň jednou pravou svíčkovou. Zato se 
nedokázala smířit s tím, že nemůže svobodně vyjádřit svůj názor a na 
cestu do kapitalistické ciziny potřebuje devizový příslib, ke kterému se 
běžný smrtelník dostal také jen jednou za život.

Je nezpochybnitelné, že normalizační režim v Československu v mnoha 
ohledech omezoval svobodu a společnost vedli lidé, kterým chyběla kva-
lifikace a kompetence k takové činnosti (v tom ohledu se toho později ale 
mnoho nezměnilo). Nadnárodní korporace, které vedly za peníze západ-
ních daňových poplatníků (pochopitelně ne za svoje vlastní, nezdaněné) 
boj se Sovětským svazem o nové trhy, levné pronájmy a stovky miliónů 
levných pracovních sil, ale věděly velmi dobře, že skutečnou hybnou si-
lou odporu obyvatel Východu vůči bolševickým systémům je touha po 
vydělávání peněz a po dosažení životní úrovně západoevropských zemí. 
Touha podnikat, spekulovat, vydělávat, bohatnout, mít se dobře, která až 
příliš často zatlačovala do pozadí onu proklamovanou touhu po svobod-
ném hlásání vlastních názorů, po svobodě vystupování a po nahrazení ko-
munistické tragikomické stranické gerontokracie novou krví schopných, 
čilých, kompetentních a vzdělaných reprezentantů národa.

Mýtus či omyl pátý: Vystoupením ze sovětského 
socialistického tábora se Československo, 
respektive Česká republika, stávají automaticky 
a konečně od roku 1948 opět suverénním a 
zcela nezávislým státem, který si může a tedy i 
bude hledět především svých národních zájmů 
a bude se snažit o mírovou spolupráci s co 
největším počtem zemí planety.
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Omyl, a to velmi zásadní. V globálním světě jsou početně malé národy 
a malé státy nezávislé alespoň částečně jen za předpokladu, že mají sil-
ný kapitál a své nejschopnější lidi v nejdůležitějších a nejvlivnějších me-
zinárodních organizacích. Tedy pochopitelně nikoliv lidi jen do počtu, 
ale takové, kteří například sami paří ke světové „supertřídě“ (viz David 
Rothkopf a jeho kniha na toto téma) nebo k ní mají velmi blízko. Tako-
véto „malé“ ale vcelku vlivné země jsou v Evropě Nizozemsko, Belgie, 
Švédsko (rozlohou velké), Švýcarsko, Norsko a možná ještě některé 
další. Státy takzvané východní Evropy k nim nepatří ani v jediném pří-
padě. (Polsko je případ zcela zvláštní.) Jejich naděje na úplnou nebo ale-
spoň významnou nezávislost a suverenitu byly tedy od počátku mizivé.

Mýtus či omyl šestý: Přijetím do západního de-
mokratického společenství se Česká republika 
podílí na budování lepšího, bohatšího a spra-
vedlivějšího světa.
Omyl patrně ze všech nejzávažnější. Česká republika se svým – jistě 
jen malým dílem – podílí na americké zahraniční politice, která není 
diktována zájmem o lepší svět, ale snaží se vycházet vstříc nejvlivněj-
ším kruhům v USA (korporacím – ropa, zbraně, finance), případně  
v některých jiných zemích. Proto Česká republika neprotestovala proti 
bombardování Jugoslávie, a dokonce připojila svůj podpis pod krádež 
Kosova, což je vzhledem k mezinárodnímu právu, ale také ve vztahu 
k vlastní československé historické zkušenosti se sudetskými Němci a 
Hitlerem neobhajitelné.

Česká republika rovněž participovala – byť opět jen malým dílem – 
také na britsko-americké válce v Iráku, neprotestovala proti zničení Li-
bye a nijak nekritizuje absurdní hospodářské sankce uvalené západním 
společenstvím na Rusko kvůli tomu, že v nezbytné sebeobraně proti 
americkému pokusu využít Krym pro svoji vojenskou základnu, tuto 
svou bývalou oblast obsadilo. Mnozí zástupci ČR vítali „arabské jaro“, 
aniž by se jakkoliv zamysleli nad jeho účelem a katastrofálními výsled-
ky. A stejně tak bezhlavě a slepě podporovali „oranžové revoluce“ a 
uměle vyrobené „mejdany“ na Ukrajině a následnou eskalaci konfliktu 
s protiruským znaménkem, aniž by opět analyzovali všechny okolnosti 
a dopady těchto procesů.
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Prostým vazalstvím se úplně vytratil morální rozměr zahraniční poli-
tiky a s ním zmizel i pojem českých národních zájmů. Jaký by asi mohl 
mít český národ zájem na destabilizaci světa, na zbytečně podnícené 
nepřátelství Ruska a Číny, na eskalacích konfliktů, na válkách, na ma-
sových migracích, na rozpoutání islámského teroru a jeho transferu na 
evropskou půdu? Jaký zájem by měli Češi jako národ na tom, že se  
v současné době všechna pokrytectví, lži a nepravdy za 28 let ocitají 
již zcela na povrchu a vedou tudíž logicky a nešťastně ke ztrátě důvěry 
v politické strany i v zastupitelskou demokracii jako takovou. Vlastně 
takto zpochybňují úplně vše a činí existenci vratkou, rozkolísanou a co 
se budoucnosti týče nevyzpytatelnou.

Nesnášenlivost, rozhádanost a agresívní útoky vedené proti lidem, 
kteří se snaží negativní dopady slepého a hloupého vazalství alespoň 
trochu korigovat na mezinárodní scéně, celou scenérii už jenom do-
kreslují. Vznik obskurních politických stran, které zatlačily strany tradič-
ního politického spektra, je už jen neblahým bonusem celého procesu.

Mýtus či omyl sedmý: Česká republika po 
„sametové revoluci“ vstoupila do stabilního 
prostředí západních demokracií. 
Nikoliv, nevstoupila do poklidného rybníka, ale byla vhozena do dra-
vé bystřiny ženoucí své vody kamsi do neznáma. Západní nadnárodní 
korporace mohly sice slavit zisk nových obrovských trhů, levných pro-
nájmů a ještě levnějších kvalifikovaných pracovních sil, nicméně tento 
jednorázový veliký profit nemohl na dlouhou dobu oddálit některou  
z předpověditelných cyklických krizí kapitalistického systému. Na něja-
ký čas ano, ale ne na celá desetiletí. I krize vskutku vypukly.

Korporace hleděly na přerod bolševického Ruska v kapitalismus toho 
nejhrubšího zrna. Hlavní hrozba šíření „socialistických“ myšlenek tedy 
zanikla definitivně. Úleva? Jistě. Slastný pocit bezpečí měl korporacím 
postupně umožnit, aby také ve svých domovských zemích Západu za-
čaly postupně demontovat sociální stát a naučily obyvatelstvo zvykat si 
na vyšší míru nejistoty. Strach později vyvolaný islámským terorismem 
a velikými vlnami migrantů je novodobým fenoménem, jaký prožívala 
Evropa v 15., 16. a 17. století, kdy ji zachvátila a držela hrůza z Turků, 
islámu, náboženské nesnášenlivosti, hugenotů, Švédů a Sasů, moru a na-
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konec i z čarodějnic a hrozícího panování Satanova. Tehdy se rozhořely 
hranice a Augšpurk zamkl neprodyšně všechny svoje brány. Současná 
Evropa je naopak otevřela dokořán. Zajímavá změna postoje vstříc 
strachu z terorismu…

Dalším krokem vzhledem k Rusku mělo být převedení ruského ne-
rostného bohatství a úrodné půdy do vlastnictví nadnárodních korpo-
rací (prostřednictvím ziskuchtivých bojarů), tedy v podstatě západní 
kolonizace zaostalého národa mužiků.

Dualismus: kulturní Západ jako vývozce hodnot a zaostalý Východ 
jako jejich ponížený příjemce zůstává stále v platnosti a beze změn. 
Tedy alespoň v očích Západu a některých kruhů v ČR. Za Jelcina se 
zdálo, že Rusko skutečně nezadržitelně a po právu spěje do propasti. 
Putin ten na Západě toužebně očekávaný pád zastavil a zrádné bojary 
krutě ztrestal. Některé patrně i na dálku. Není v této chvíli podstatné, 
jakých ke všemu užil prostředků. Patrně takových, jaké vyžadovala kri-
tická situace. Nikoliv omluva, ale prostý fakt. Žijeme ostatně ve světě, 
jaký trpíme nemajíce chuti (nebo skutečné možnosti?) se v něm příliš 
politicky angažovat. Ostatně, akce vyvolává reakci. Západ chtěl využít 
bojarů-oligarchů k uloupení ruského nerostného bohatství, někteří bo-
jaři-oligarchové to riskli, po léta s tichým souhlasem Jelcinovým (ruský 
prezident voděný na drátkách Clintonem) vyváželi z Ruska peníze jako 
o život, a nakonec prohráli i hlavu.

Na povel z Washingtonu, ale též i z vlastní neinformované iniciati-
vy jsme tedy všichni začali Putina nenávidět. Trvalo to docela dlouho a 
šlo nám to některým dobře. Ovšem v poslední době jakýmsi zvláštním 
způsobem začíná Rusko ve světě spíše získávat sympatie, zatímco USA 
je ztrácí po tunách. Takto mnozí čeští mainstreamoví komentátoři, do-
konce nositelé novinářských ocenění, zůstávají na svém dobrovolném 
bitevním poli (ruské frontě) osamoceni jako onen Japonec, kterému 
teprve po třiceti letech oznámili, že druhá světová válka už skončila, 
Japonsko ji prohrálo a on může tudíž opustit svoji linii, obléknout si civil 
a pochodovat domů.

Svět Západu, který vstřebal státy bývalého sovětského impéria, se 
velmi rychle posouval ke světu, o jakém neměli Češi, Slováci, Poláci, 
Maďaři a další „Východoevropané“ tušení. Do konce let osmdesátých 
minulého století většina obyvatel sovětského bloku znala Západ jen  
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z „báječného“ vyprávění několika šťastných jednotlivců, kterým se po-
dařilo tam vycestovat na čtrnáctidenní dovolenou. Zbytek „povědo-
mí“ o této věci obstaraly legendy, jimž vydatně pomáhala protizápadní 
propaganda. Propaganda, je-li přehnaná a nadto hloupá (jako je tomu i 
dnes), tak dosahuje přesně opačného výsledku, než o jaký usiluje. Lidé 
začnou propagandou zneuctěný objekt spíše obdivovat, než aby jej za-
tratili. Proto je propaganda dvousečná zbraň, nebo ještě spíše bume-
rang, který nakonec zasáhne do hlavy toho, kdo jej uvedl do pohybu.

Celý proces posunu ještě urychluje extrémní šíření „nových techno-
logií“, zejména v oblasti komunikační a zábavní. Místo věcné diskuse 
tak vzniká neidentifikovatelný šum, včelí a čmeláčí bzučení bez obsahu. 
Hodnoty, které Západ tak vehementně podporuje, sám opouští. Před 
již doslova patologickou snahou o zisk vyklízí téměř všechno ostatní. 
Pravda, spravedlnost, mír ubývají rapidně na váze. Vstříc zisku jejich 
hmotnost klesá k nule.

Aby se ale ve společnosti udržovalo zdání, že západní civilizace stále 
usiluje o „hodnoty“, vyváří pseudoproblémy, jako například v současné 
době tak rozšířený boj s údajným sexuálním obtěžováním na pracoviš-
tích. Kéž by bylo jednoho dne dosaženo toho, že muž, jenž potká ženu, 
v ní ženu nepozná!

Urputně se Západ drží evergreenů, jimiž jsou rovné příležitosti, práva 
gayů a lesbiček, podpora mladých lidí na trhu práce, ochrana seniorů, 
práva národnostních menšin. Reálně se v těchto „oborech neutuchající-
ho společenského a politického zájmu“ sice nic moc nevykoná, ale o to 
více je třeba tyto problémy diskutovat. Také je třeba si je šetřit, neboť 
na jejich téma mohou nepřetržitě vznikat stále nové summity, konfe-
rence a diskusní fóra. Též brožury se mohou psát a tisknout. Brožur 
není nikdy dost!

Diskusní fóra, konference, schůze, summity, jednání! Pořád je třeba 
diskutovat, otvírat problémy a zase je nevyřešené zavírat. Dosahovat 
výsledků, hodnotit, vyhodnocovat, sestavovat pořadí, propagovat, od-
halovat, stanovovat si cíle. A dávat tomu všemu jména! A římské čís-
lice za ta jména. Zkrátka kráčet dál. Ovšem pořád po stejné cestě.  
A zatímco veřejnost kouká naznačeným směrem, nadnárodní korpo-
race ženou vlády a parlamenty k větším nákupům zbraní vojenských 
zbraňových systémů. Členství v NATO zajišťuje těmto korporacím, že 
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členské státy této americké aliance budou nakupovat výhradně jejich 
zbraně, a pokud se rozhodnou jinak, budou mít z toho problém. Jednou 
ze základních funkcí NATO je totiž zajišťovat odbyt zbrojním korpora-
cím a firmám na ně navázaným.

Mýtus či omyl osmý: Prvořadá je ekonomika. 
Když bude stát dobře hospodařit, ostatní 
hodnoty se dostaví automaticky
Opět to není pravda. Na počátku devadesátých let dvacátého století 
se východoevropští neoliberálové řídící se vzorem Reagana a Thatche-
rové, například Václav Klaus, snažili přesvědčit občany o platnosti ná-
sledujícího neuvěřitelného příběhu. Byla to v podstatě pohádka o tom, 
kterak bohatnoucí podnikatel myslí na blaho svých zaměstnanců. Vy-
pravěči této pohádky tvrdili, že je třeba nejprve podpořit kapitál, neboť 
ten nemá na srdci nic jiného než tvorbu nových pracovních míst a zlep-
šování životních a pracovních podmínek svých zaměstnanců. Bohatý 
podnikatel rovná se bohatá země a bohatí její obyvatelé.

Tento údajný altruismus kapitálu je možno označit za dokonalou a 
velmi neslušnou lež. Část obyvatelstva jí ale uvěřila, a jak vyplývá z vý-
sledků posledních parlamentních voleb v ČR, mnozí lidé jí věří dodnes. 
Podobně, jako jistá část české veřejnosti, patrně ta, v jejímž nevědo-
mí zůstalo ještě příliš mnoho nostalgických vzpomínek bývalých milo-
vaných poddaných, se kdysi zamilovala do vidiny dobrotivého knížete 
Schwarzenberga v době, kdy tento feudál usiloval o Pražský hrad.

Do podnikání všeho druhu se v českých zemích bohužel ani zdaleka 
nepustili jen poctiví a slušní lidé, kteří si skutečně přáli obnovit dobré 
jméno československého průmyslu, solidní pověst řemesel, navázat na 
tradici toho nejlepšího, co vzniklo na sklonku Rakousko-Uherska a za 
první republiky československé (ne všechno bylo tehdy pochopitelně 
dobré). Vrhla se do něj také vyhladovělá náležitě zdivočelá smečka bez-
ohledných, nekulturních, nevzdělaných, nesolidních, nepoctivých lidí 
predátorského charakteru, která použila a dodnes používá všech pro-
středků ke zbohatnutí.

Ty šelmy přivedly na svět mimo jiné brutální lichvu ukrytou za úvěro-
vé podnikání a kouzla s dlouhými dobami splatnosti, složenými úroky 
a falešnými pojistkami. Spekulace, podvody, zneužívání naivity či nein-

II. KOMENTÁŘE



Ivo Šebestík: Eseje a komentáře 202 argument!

formovanosti některých lidí, zejména starších, kteří nebyli vůbec při-
praveni na to, že zrušením „zoologické zahrady“ reálného socialismu, 
budou na svobodu vypuštěny také šelmy a hyeny, které se okamžitě 
začnou sápat na ostatní „osvobozené“ bytosti. Zplodily mnohastrán-
kové obchodní smlouvy vytvářené lstivými právníky a tištěné písmem 
velikosti briliant, zcela nečitelným bez lupy. Smlouvy nečitelné, nepo-
ctivé, rafinovaně zákeřné, leč obsahu závazného. I nastalo mnoho pláče 
a bědování mezi podvedenými a okradenými. (Ovšem často v souladu  
s platnými zákony!)

Pod náporem těchto sil, které nový systém nehodlal nijak výrazně 
omezit v jejich „aktivitě“ a nechal je řádit velmi dlouho, neboť predáto-
ři, kteří se zmocnili plodů kupónové privatizace, získali do ekonomické-
ho pronájmu mnohé české podniky nebo se jich zmocnili jinak, se stali 
též a začasto sponzory politických stran či přáteli konkrétních politiků. 
Nebudeme jmenovat. Někdy i záhadnými sponzory mrtvými či jinak 
fyzicky nedoložitelnými.

To všechno ničilo iluze budování nové spravedlivé slušné a solidní spo-
lečnosti založené na vzájemném respektu a toleranci občanů, jak se 
tyto vlastnosti zdánlivě začaly prosazovat na náměstích českých a mo-
ravských měst právě v listopadu a v prosinci 1989, v průběhu takzvané 
„sametové revoluce“.

Vzájemná solidarita a laskavost občanů vzaly rychle zasvé. Na jejich 
místě se rozhořel nelítostný boj o místo na slunci a o úspěch. Před-
stavitelé nových politických reprezentací, které jsme všichni s takovou 
důvěrou, málem láskou, a v plodném očekávání po mnoho dní, týdnů 
a měsíců vítali v obývacích pokojích svých panelových bytů na Husáko-
vých sídlištích, kam tito věrozvěstové přicházeli skrze světlo televiz-
ních obrazovek, postupně ztráceli na přitažlivosti. Měli přinést „dobrou 
zvěst“ (euangelion), ale přinesli jen spory, hádky a potom jistý počet 
stranických koncepcí, které se ukázaly být skoro všechny klamné. Záhy 
se dostavily mezi nimi konflikty, nevraživost, nepřátelství. Pak přišly 
kauzy a s nimi pochyby o morálních kvalitách některých z těchto poslů 
nového jara.

Alespoň částečně, tu a tam (individuálně vzato), autentickou první 
generaci „vůdců“ transformace brzy doplnili politici druhého a třetího 
nálevu (třetí nálev v současné době právě mizí v odpadní jímce). S je-
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jich příchodem se ještě více snížila důvěryhodnost politické scény. Ještě 
nějaký čas existovala pro voliče jistá možnost identifikovat s některým 
politikem či celou politickou stranou. Jen málokterý z politiků si uchoval 
důvěryhodnost až do našich dnů. Ztráta zájmu o stát a o národ nebyla 
ještě patrná na první pohled. Něco ještě zůstávalo.

Přišly ale další kauzy. Na Václava Bendu staršího, jenž se stal obdivu-
jícím hostitelem Pinochetovým (a jeden z jeho stranických kolegů, po-
kud si vzpomínám, tehdy strašil na kterémsi hradě převlečen za maltéz-
ského rytíře), navázal Mirek Topolánek svým oceněním bratří Mašínů. 
K ospravedlnění jakéhokoliv zločinu přece stačí nenávidět komunisty, 
no ne? Mnozí polistopadoví politici ostatně jiný politický program než 
zásadní odpor k nedávné minulosti v sobě neobjevili za celých 28 let. 
Ani současná Hradílkova protestní hladovka proti prezidentu Zemanovi 
nijak nesahá za tento omezený obzor.

Českou politickou scénou prolétli Ivan Pilip, Ivan Langer, Stanislav 
Gross, Jiří Paroubek, a nakonec ji svým neodolatelným úsměvem roz-
zářil i v tomto smyslu od pohledu charismatický Jiří Čunek. Přicházeli 
ale i další. Zářili i na regionální úrovni. Mezi nimi například Robin Hood 
z Čeladné, jehož pravé jméno dnes už nikomu nic neřekne.

Někteří se přišli do politiky ohřát jako jezinky ke Smolíčkovi, jiní his-
toricky znemožnit. Vlasta Parkanová tak učinila rychle a rozhodně svou 
láskou k americkému radaru a svéráznou úpravou písně Gustava Broma  
o Gagarinovi. A její (nikoliv bezprostřední) nástupce na ministerstvu 
obrany, stejně v otázkách vojenství nekompetentní, dříve právem oblíbe-
ný herec Martin Stropnický, asi úplně vším, co kdy a kde veřejně prohlásil. 
Dříve populární novináři, Jana Bobošíková, Radek John či syn Valtra Ko-
márka Martin Komárek, si přišli do politiky definitivně pohřbít novinář-
skou kariéru a s ní i dřívější důvěru diváků či čtenářů. Václav Moravec do 
politiky kupodivu dosud nevstoupil…

České politické jeviště v posledních letech dospělo velice rychle  
k úrovni Absurdistanu či přímo Kocourkova. Asi jedinou omluvou pro 
tuto všestrannou devalvaci je to, že také celé prostředí západní civilizace 
jakoby poněkud vykolejilo. Do Bílého domu usedl na místo paní Clinto-
nové Donald Trump, Rusko se kupodivu a navzdory očekávání nepolo-
žilo pod tíhou spravedlivě uvržených sankcí Západu, a naopak se začíná 
transformovat ve velmoc potravinové produkce. Na USA se provalilo, že 
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válku s terorismem vedly na Blízkém východě jenom na oko a že spolu s 
Izraelem Daeš spíše podporovaly, než že by se jej snažily zničit.

Evropské státy na místo, aby našly společné řešení velké evropské 
migrační krize, tak se navzájem rozhádaly. Proces rozšiřování EU uvízl 
na mrtvém bodě. Srbsko, nucené ke zcela nepřijatelnému uznání sa-
mostatného Kosova, bylo zahnáno k Rusku a Číně a o integraci do EU 
zde téměř nikdo nestojí. Ostatně Bělehrad je plný nápisů po zdech i 
transparentů, které tuto náladu dokládají, což český mainstream pocho-
pitelně nezajímá. Turecko se zcela vymklo jakékoliv západní orientaci a 
řeší si svůj pokus o obnovení dominance alespoň v části bývalé Osman-
ské říše. Kurdy a jejich pokus o vlastní stát hodil Západ přes palubu. O 
Kubě nemá občan Západu přesné instrukce, a tak neví, má-li Kubu ještě 
stále nemít rád nebo by se to s ní už konečně dalo bez Fidela vydržet? 
Ukrajina rovněž padá pod stůl a s ní vlastně i naděje na solidní ukrajin-
skou státnost.

Svět se mění velice rychle a dramaticky, byť současná situace v zemích 
západní demokracie ze všeho nejvíce připomíná velikou a těžkotonáž-
ní loď, která uvízla na mělčině, jak se to přihodilo některým plavidlům 
Wellingtonovy armády, když přistály u vlámských břehů v Ostende, aby 
zde vysadily kavalerii i pěší sbory určené pro bitvu u Waterloo.  Čípak 
Waterloo tohle bude nakonec, se zatím ještě neví.
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„Levicové korporace“ 
aneb Jak se stává Satan 
Hospodinem?
31. 10. 2018

Ivo Šebestík píše o tom, jak dnes nepřátelé levice 
přičítají levicové znaky naprosto nelevicovým subjektům 
a politikám i o tom, co je úkolem pro levici ve 21. století.

Už několik let probíhá ve veřejném prostoru v České republice 
tichý a nenápadný proces, při kterém jsou přisuzovány atributy 
levicovosti silám, strukturám i  jednotlivcům, kteří ve skutečnos-

ti pracují na zvyšování rozdílů mezi nejbohatšími a ostatními, podněcují 
konflikty ve světě, rozšiřují krize, zvyšují příjmy vojenskoprůmyslových 
komplexů Západu, posilují pozici nadnárodních korporací vůči státům, 
devalvují demokracii jako takovou a konečně organizují proces rozře-
dění evropského obyvatelstva neevropským etnikem s cílem oslabit 
pozici Evropanů vzhledem k jejich politickým a občanským právům, 
znejistit je a celkově vyvolat v Evropě chaos.

A přesně těmto degenerativním procesům jsou nyní přisuzovány zna-
ky levicovosti, ať už přímo tímto přívlastkem nebo mírnou oklikou přes 
pojmy (například neomarxismus), u nichž autoři tohoto zákeřného pro-
cesu předpokládají, že nebudou širším vrstvám obyvatelstva dostatečně 
srozumitelné, což je jeden ze základních předpokladů jejich rozšíření. 
Neboť nejvíce se šíří pojmy, které zní odborně, ale jimž by bylo možno 
porozumět pouze na základě důkladného odborného studia, jaké je ale 
málokdo ochoten podstoupit jen proto, aby se náhodou sám nepřipojil 
k šiřitelům nesmyslů.

O co ale jde lidem, strukturám a médiím, které do rybníka vhodily  
sud s jedovatou návnadou, aby pokud možno všechny ryby co nejdříve 
plavaly břichem vzhůru? O nic menšího než o to, aby se negativní dů-
sledky chování velkého kapitálu a s ním propojených establishmentů v 
jednotlivých zemích Západu začaly obecně chápat jako nové důsledky 
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marxistických, „neomarxistických“ a jiných filozofických či politických 
proudů. „Lidé, chraňte se před levicí, neboť pohleďte, co ona dělá, když 
se současný establishment začetl do Marxe!“

Tím se ideologové kapitálu v podstatě snaží odvést pozornost od sebe 
sama a vložit černého Petra do rukou toho času dokonale bezradné ev-
ropské levice. Chtějí obrátit nenávist obyvatelstva směrem, kterým si 
přejí. Je to v podstatě přesná analogie toho, co probíhá v geopolitickém 
prostoru celé planety. Ve skutečnosti jsou to Spojené státy americké, 
kdo je odpovědný za konflikty, krize, války horké, studené i hospodář-
ské, eskalaci terorismu, a obecně za velice nebezpečný vývoj ve světě. 
Nicméně mainstreamová média a další prodloužené ruce korporací se 
snaží přenést obraz nepřítele na Rusko a Čínu. Toto je tak stará taktika, 
že velice překvapuje, že může být účinná i ve světě, který je údajně 
vzdělaný a informovaný. Dějinami prověřené svinstvo, zdá se, zůstává 
dost možná integrální součástí lidské civilizace.

Ojedinělé vize ihned zaplavované vlnami prázdnoty
Soudní a objektivněji informovaní lidé na Západě se pochopitelně nene-
chají touto taktikou, vedenou na frontách vytváření falešných hrozeb či 
snah o zneuctění levice, zmást. Nicméně, celkově se evropské obyva-
telstvo už nejméně tři desetiletí zmítá ve svém prostoru, aniž by mělo 
jasnou vizi dalšího vývoje. Ve veřejném myšlenkovém prostředí vládne 
dokonalý chaos. Miliardy blábolů bičujících dvacet čtyři hodin denně 
tento veřejný prostor ze všech stran postrádají jasný směr, nosnou ideu, 
logiku i smysl. Myšlenky a vize, které by mohly plnit objasňující roli, jsou 
okamžitě převaleny vlnami úplně bezcenných výplodů prázdnoty, mezi 
nimiž nechybí výkřiky do tmy, nadávky, arogance, sebeprezentace vlast-
ní stupidity či dokonce úchylnosti a projevy neuróz naší doby, s jakými 
by si nevěděl rady už ani Freud.

A přesně s těmito faktory počítají síly, které se snaží zdiskreditovat 
levici přesně v epoše, ve které by z logiky vývoje měla mít levice drtivou 
převahu nad každou konkurencí. Tato doba je pro levici patrně jednou  
z nejvhodnějších. Vše, co se děje ve světě, zvyšuje nutnost jejího zása-
hu.  Ale pozor, řeč je pouze a výhradně o autentické levici, která se sku-
tečně snaží prosadit ty cíle, kvůli kterým existuje a díky kterým může 
získat širokou podporu lidí, které zastupuje.
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Současná situace levice je ale o to horší, že nejenom nedokáže praco-
vat ve smyslu svého základního určení, ale ona dokonce neumí ani svůj 
smysl zformulovat tak, aby jí veřejnost rozuměla a nemohlo tudíž do-
cházet k záměně Satana s Hospodinem, což se zatím nepřátelům levice 
daří znamenitě.  Jak mají lidé volit levici, když se levice neumí ani řádně 
představit? Říct, kdo je a co na politické scéně vlastně pohledává? Na-
místo toho se nechává natřít medem a vyválet v peří, což je přesně to, 
co se daří jejím nepřátelům, když svoji vlastní antilevicovou a neoliberál-
ní proradnost zakrývají pojmy jako „levicový“ nebo „neomarxistický“. 
Takto vlk v rouše beránčím otvírá ohrádku s jehňaty.

Je to ostuda levice, že není srozumitelná lidem a že se ani nepokusí 
definovat svoje určení. Pak není divu, že si nechá nasadit oslí hlavu a pa-
sivně hledí na to, jak jsou jejím jménem označovány procesy, které ničí 
bezpečí této planety a směřují k postupnému odbourání demokracie i 
se širokými politickými a občanskými právy obyvatel, která jim vybojo-
vala ještě původní autentická levice 19. a 20. století v tvrdém střetnutí 
právě s kapitálem.

Jaká je tedy úloha autentické levice pro 21. století?
Takže, aby nedocházelo k omylům. Jaká je vlastně hlavní úloha autentic-
ké levice pro 21. století? Je velmi radikální, tak radikální, že to mnohým 
může nahánět strach. Je v jistém smyslu totožná s tradičním bojem za-
městnanců, drobných a středních podnikatelů a obecně řečeno méně 
majetných a neprivilegovaných vrstev (asi 90 procent obyvatelstva)  
s těmi, kteří se snaží využívat a zneužívat jejich situace, za předpokladu, 
že se neprivilegovaní (ve smyslu majetkovém, vlivovém a politickém) 
nedokáží bránit, tedy sdružit se k jednotnému postupu prostřednictvím 
zákonů a demokratických institucí.

V současné době je ale tento úkol levice nesrovnatelně obtížnější, než 
tomu bývalo za časů Marxových nebo i později, koncem 19. a ve 20. 
století, neboť nespojili se proletáři všech zemí, nespojily se ani střední 
vrstvy, ba ani intelektuálové nenašli společnou řeč, zato se spojil kapitál. 
A to doslova a po čertech důkladně! Je dnes nesrovnatelně mocnější, 
nebezpečnější a odhodlanější. Zcela bez skrupulí, naprosto bez mo-
rálky, hladový po ziscích a dominanci, s výsměchem všem zákonům a 
pravidlům užívá si pocitu  božské nadřazenosti nad ostatním lidstvem. 
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Dost možná při vědomí tohoto faktu svůj boj předáci levicových stran 
vzdali už předem a stali se na vlas podobnými svým kolegům jiných ba-
rev politického spektra. Salonní levicový politik se rovná nulový politik. 
Nebo ještě přesněji politik k ničemu! Nebo ještě o něco přesněji…

Takže základní a ničím nezastupitelný úkol současné autentické levice 
v demokratických zemích Evropy je ještě vážnější a obtížnější. Měla by 
jím být snaha dostáhnout prostřednictvím demokratických mechanis-
mů a široké podpory obyvatelstva toho, že demokraticky zvolení zá-
stupci lidu konečně vyvinou všechny síly k tomu, aby obestavěly nadná-
rodní korporace, velký finanční kapitál, vojenskoprůmyslové komplexy 
Západu a další komponenty reálné moci takovou hradbou zákonů a 
právních omezení, díky kterým bude muset kapitál rezignovat na téměř 
již absolutní nadvládu nad demokracií a bude muset stáhnout svou ruku 
opatřenou drápy z hrdla současných demokratických států.

Neúprosné zdanění korporací, žádné daňové ráje, zákony omezující 
nekonečnou kumulaci kapitálu a vyváření sítí, rodin a mafií. Establis-
hment bude křičet, řvát, vyhrožovat i skuhrat a jeho mainstreamová 
média spustí masivní kampaň na ochranu práv svobodného podnikání 
a demokracie! Přidají se některé neziskovky, gayové, lesby, MeToo a 
všichni ti, kteří ještě nemají ujasněno, k jakému pohlaví vlastně patří. 
Kolekce mainstreamových „komentátorů“ s prošlou záruční lhůtou a ve 
zteřelém celofánu a několik postižených parapolitiků budou naříkat, že 
stát namísto toho, aby tiše hynul, ještě drze posiluje.

Jenomže, tato opatření se nedotknou ani v nejmenším 99,9 procenta 
obyvatel západních zemí. Takže žádné restrikce ze strany státu! Tak 
jako v zoologických zahradách jsou velké šelmy odděleny od všeho 
ostatního dvojí mříží nebo vodním příkopem, tak je toto opatření či-
něno s ohledem na životy a na zdraví návštěvníků. A přesně takto je 
třeba obehnat kapitál tisícerou mříží. Přesně z týchž důvodů. Vzhle-
dem k tomu, že velký kapitál nemá volnou přírodu, buš, savanu, step, 
prérii, džungli nebo prales, v níž by se mohl vyběhat a vyřádit, aniž by 
tím ohrozil životy a bezpečí lidí, je nezbytné vybavit jeho prostor elek-
trickým ohradníkem neúprosných a tvrdých zákonů! K čemu jinému 
jsou demokratické systémy, demokratičtí politici, demokratická média, 
demokratické instituce a volby do nich? K tomu, aby zvětšovali prostor 
pro nadnárodní korporace nebo raději pracovali pro blaho a bezpe-
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čí obyvatelstva? Obrovský prostor pro nadnárodní korporace a blaho 
obyvatel planety jsou přímé protiklady!

Toto a především tohle je úkol levice pro 21. století. Toto je její maják, 
který by měli autentičtí levicoví politikové konečně už rozsvítit v tem-
notě současného myšlenkového chaosu Západu, než všechny jeho lodě 
narazí na skaliska nebo vplují přímo na mělčinu. A nikoliv ponechat, 
aby pojem levice byl zneužíván jako označení sil, které ve skutečnosti  
postupují tvrdě proti ní.
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Osobnosti ve vrcholné 
politice jsou pro korporace 
nežádoucí
4. 10. 2018

Ivo Šebestík se ptá po tom, proč vlastně ve vrcholné 
politice chybějí skutečné osobnosti?

K  jevům, které jsou pro současné demokratické země v Evropě a 
v USA charakteristické a stávají se snad už příliš nápadnými, je po-
měrně nízká osobnostní úroveň vrcholných politiků. Tento fakt se 

jeví obzvláště absurdní, když uvážíme potenciální množství vzdělaných, 
charakterově solidních i vysoce kvalifikovaných lidí, které mají hospo-
dářsky vyspělé demokratické země, jak se říká, „doma“ pod střechou.

Nabízí se tudíž úplně triviální otázka: „Proč skutečné osobnosti dis-
ponující odborností, solidní úrovní vzdělání a nadto mající i slušný cha-
rakter zůstávají tak nápadně mimo vyšší patra politiky, tedy stranických 
a státních funkcí s vysokou mírou odpovědnosti a velkým rozsahem 
pravomocí?“

A k této základní otázce se pak ihned druží i několik dalších, s ní úzce 
souvisejících. Například, zda se demokratické státy díky významné-
mu poklesu významu svých demokratických funkcí neocitly v situaci, 
kdy nadnárodní korporace, které si pro sebe uzurpovaly ony skutečné 
rozhodující funkce demokracií, nepotřebují ve stranách, vládách a par-
lamentech spíše pouhé převodové páky svého vlivu než autentické a 
suverénní osobnosti, jaké by měly právo nazývat se politiky? A jaké by 
snad v duchu demokracie z titulu svého původního smyslu a určení pra-
covaly ku prospěchu voličů, tedy občanů, států a civilizace jako takové?

Podle mého mínění je právě toto jednou ze základních příčin, proč 
skutečně výrazné politické osobnosti nacházíme v čele spíše států s jiný-
mi než západními demokratickými systémy, které se již úplně odevzdaly 
pod správu velkého kapitálu a jeho zájmových a vlivových sítí. Zatímco  
v zemích, které nejsou úplnými demokraciemi západního střihu, je 
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osobnost státníka velice důležitá, neboť on sám vládne či nějakým způ-
sobem patří k vládnoucí vrstvě – dá-li se to tak zjednodušeně nazvat – 
tak v demokratických zemích Západu se od něj žádá pouze taková míra 
kvalifikace a taková „výšina jeho osobnosti“, která mu umožní pohotově 
reagovat na (z)vůli korporací a jejich orgánů či institucí. Tedy na místo 
autentické a skoro úplně svéprávné politické osobnosti pouhý triviální 
mechanismus (něco jako mlýnek na kávu) zasazený do rozsáhlejšího 
soustrojí kapitálu a jeho potřeb a zájmů, přesně na to místo, které kor-
porace právě potřebují. (Protože vládnout přímo a transparentně bez 
prostřednictví demokratických institucí si prozatím ještě netroufají.)

Pružnost a ohebnost páně „politikova“ charakteru jsou zde vítaným 
bonusem. Nebo dost možná i základním předpokladem. Neboť člověk, 
který nejedná podle vlastního uvážení, může mít pevné zásady jen stě-
ží. Nejvyšším požadavkem na něj kladeným je pak schopnost lavírovat 
mezi neupřímně míněným programem své strany či hnutí, tužbami vo-
ličů, na kterých už nějaký čas nezáleží, a plněním (z)vůle kapitálu tak, 
aby to vypadalo, že politik do roztrhání těla a podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí slouží zájmům občanů a své země. Nebo dokonce 
„vyšším hodnotám“. Tohle musí být opravdová fuška a prostředí, které 
tahle dřina zplodila, samo o sobě zcela jistě odpuzuje osobnosti, které 
vědí či alespoň tuší, že by tohle lavírování mezi různými tlaky a vlastním 
svědomím neustály nebo by se jim příčilo. A tak tito ve skutečnosti 
vysoce žádoucí lidé do politiky nevstupují nebo z ní – okusivše její ba-
henní leč sotva léčivé mazlavosti – poměrně rychle prchají zpět ke své 
původní profesi.

Umění proplouvání mezi útesy, lavírování, předstírání a uhýbání  
v žádném případě nepodceňuji. Naopak, musí to být nervy drásají-
cí dobrodružství s nejistým výsledkem či nejčastěji s jistou doživotní 
ostudou. Konstatuji pouze, že k němu netřeba charakteru, mravních 
zásad ani výraznějšího vzdělání a odbornosti. Stačí páteř jako luk z toho 
nejohebnějšího dřeva. Tětivu pak dodají korporace. Skutečnost, že se 
charakter člověka – tedy i „politika“ – zpravidla jasně otiskne do výrazu 
jeho tváře, pak vede k zamyšlení nad smyslem tradičně zavedené praxe 
nechávat kandidáty vysokých státních funkcí zobrazovat na billboardech 
či v tisku a zvát je dokonce do televize, v níž může být rychlost historic-
kého znemožnění závratná.
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Kdyby občané dali více na první či druhý dojem z kandidáta, před 
mnohými osobami české (ovšem i evropské a světové) politické scény 
by se dveře vedoucí k nejvyšším státním a politickým funkcím nutně 
zavřely a na věky věků. Ale lidé věří (víra nežádá důkazů), že je zraky 
mohou mýlit a že onen uhýbavý či lstivý pohled jejich kandidáta věstí 
spíše nesprávné nasvícení v televizním studiu či prasklou čočku fotogra-
fického aparátu nežli charakterový znak svého nositele. Nicméně, čest 
budiž vzácným výjimkám, na něž se text tohoto článku nevztahuje. I já 
sám věřím (pochopitelně nežádaje důkazů), že existují.
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Řecké slovo „skepsis“ 
znamená uvažování

Ivo Šebestík skepticky píše o tom, proč jsou lidské dějiny 
v podstatě nekonečně dlouhým příkladem toho, jak by 
se žít nemělo.

31. 8. 1018

Původní významy starých řeckých a latinských slov užívaných v mo-
derních jazycích často nabízejí krásnou možnost, jak vrátit těmto 
slovům jejich dřívější význam, když se význam moderní posunul 

maličko jiným směrem.
Řecké slovo sképsis vplulo do češtiny dost možná i ve svém původním 

významu jako uvažování, přemýšlení či pozorování. Nicméně dost mož-
ná docela brzy začalo být spojováno s uvažováním, jež nese překvapivé 
výsledky, snad můžeme říci i údiv.

V mysli skeptika však dřívější překvapení a údiv rychle vyšuměly a na 
jejich místo přišlo rezignované pokrčení ramen. Vzhledem k původním 
významům onoho hezky znějícího slova můžeme ale konstatovat, že 
skeptikem se člověk stal díky tomu, že se nad věcmi světa, jež ho obklo-
puje, neuváženě zamyslel. Vskutku přemýšlet o světě, ve kterém žijeme 
a o společnosti, kterou jsme si – patrně z důvodu skrytého masochis-
mu (jiný důvod mě nenapadá) – vytvořili, totiž k ničemu jinému než ke 
skepsi vést nemůže.

Na druhé straně nemůžeme ale popřít, že při troše úsilí dokážeme 
objevit racionální základ i myšlení opačného, tedy pozitivního, opti-
mistického a nadějeplného. Tajemství radostného vnímání neradostné 
reality je vcelku prosté. K tomu, aby se člověk díval na svět vesele, sta-
čí, když si každý den velice dobře uvědomí, co je člověk vlastně zač.  
Z hlediska stvoření by se dalo mluvit o velmi nedokonalém, vskutku 
nedotaženém pokusu o pozvednutí všemožně biologicky podmíněného 
tvora na úroveň racionálně uvažující a citově bohaté bytosti, jež bude 
konat v zájmu svém, své rodiny, svého širšího společenství a nakonec i 
v zájmu celého lidstva a světa.
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Tento záměr se v celé šíři nejenom nepodařilo uskutečnit, ale lidské 
dějiny jsou v podstatě nekonečně dlouhým příkladem toho, jak by se žít 
nemělo. Kdyby se tedy trochu více myslelo. Nicméně navzdory tomu 
se během tisíciletí událo s lidstvem něco jako zázrak. Více než devade-
sát procent doby své existence žil totiž člověk pod převisem, v jeskyni, 
chatrči nebo dokonce v hnízdě z listí umístěném v korunách stromů. 
Nemyl se a koupal se jenom, když omylem spadl do řeky. Taktéž nesto-
loval, ale krmil se rukama a maso trhal zuby. Živil se bobulemi, ovocem, 
kořínky, hmyzem, hlodavci a jenom když se hodně zadařilo, pak skolil 
buvola či mamuta. Naproti tomu jiní se živili jím. Například  medvědi.

Jedna tlupa napadala druhou, přičemž vítěz získal nejenom loviště, ale 
i ženy tlupy poražené. (Tehdy bývalo ještě jasné, kdo je muž a kdo žena. 
Třetí a další pohlaví se nepočítala.) Ostatní poražení byli obětováni pří-
rodním silám, ze kterých se později vyklubala božstva. Nosil tento člo-
věk oděv na mnoha místech roztržený, vlasy měl spletené v dredy, tělo 
pokryté tetováním a v nose a v uších kroužky z rybích kostí, později  
z nějakého kovu. A před melodiemi upřednostňoval rytmické bubno-
vání… Zkrátka vypadal i počínal si dost podobně jako současná mládež.

Proto, když si moderní člověk uvědomí všechny tyto skutečnosti a 
pak se rozhlédne kolem sebe, stane se, že dokonce i při pohledu na 
své politické reprezentanty konstatuje s úlevou: „Chvála Bohu. Mohlo 
být hůř.“ Optimismus tedy, zdá se, pochází z uvědomování si (hle, i 
toto je vlastně skepse), že též krajně nedokonalá, nespravedlivá a ne-
smyslnostmi přeplněná přítomnost je výslednicí zázračného působení 
velikého množství okolností a souvislostí, které docela dobře mohly 
zplodit ještě horší výsledek. Je to neuvěřitelné, ale skutečně mohl náš 
svět vypadat i mnohem hůř. V lidských silách je totiž v podstatě tvorba 
světa úplně beznadějně katastrofálního. Takže, buďme optimisty a ra-
dujme se z toho dobrého, co dosud uniklo naší pozornosti a co jsme 
tudíž ještě nestačili pokazit nebo pro to alespoň vymyslet počítačový 
program.
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„Informační společnost“ 
postavená na informacích  
z druhé ruky
5. 4. 2018

Ivo Šebestík píše o tom, že současná informační 
společnost velké míře spoléhá na informace z druhé 
ruky, nepůvodní a přenesené, které jsou vždycky 
problematické. Proč?

Lidé, kteří obdivují současný stav takzvaných vyspělých společností, 
jako jejich velkou přednost zdůrazňují obrovskou spoustu infor-
mací a jejich snadnou dostupnost. Moderní člověk se na základě 

těchto informací cítí být zpraven o všem podstatném, co se děje doma 
i za hranicemi, ba též i všude tam ve světě, kde nikdy nebyl a ani se tam 
vypravit nechystá.

Lidé se stále vyjadřují o všem a mnozí tak činí s pocitem, že o tom,  
o čem si tvoří názor, také vědí vše podstatné, co je pro tvorbu takového 
názoru nezbytné. Tudíž hovoří zasvěceně a neváhají sdělit své mínění 
ani četným agenturám, jež o ně z jakéhosi důvodu stojí. Veškeré infor-
mace moderní doby, nebo alespoň jejich největší díl, mají však jeden 
háček, a to dost podstatný. Dokonce takový, že pokud bychom si jej 
skutečně dobře uvědomovali, neříkali bychom svá mínění kategoricky a 
možná je neříkali vůbec.

Naprostá většina informací, které v éře „informační společnosti“ při-
cházejí k lidem, kteří mají především jiné starosti, než aby sami detailně 
studovali politickou a hospodářskou situaci ve světě, pochází z druhé, 
třetí, čtvrté ba někdy i patnácté ruky. Jsou to informace nepůvodní, 
přenesené, a zdaleka to neplatí jen o informace zpravodajského charak-
teru, ale platí to také pro komentáře a analýzy, a to dokonce i ve větší 
míře než pro samotné zpravodajství.

Moderní člověk sice cestuje mnohem více, častěji a také dál než jeho 
předchůdce v devatenáctém století, ovšem jeho cesty mají jen zříd-
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kakdy charakter reportážní. Lidé cestují za zábavou, odpočinkem nebo 
obchodně. Ale hlavně málokdy cestují do oblastí, ve kterých se děje 
něco aktuálně dramatického nebo které se nacházejí v kritickém hle-
dáčku mainstreamových médií, jimž záleží na tom, aby si lidé o dané 
problematice udělali „politicky korektní“, tedy nesprávný úsudek.

I kdyby neexistovala zlá vůle, jež touží veřejnost šálit, klamat a pod-
vádět, byly by přenesené informace vždy problematické. Ten, kdo in-
formuje, není totiž Bůh vševědoucí a nevznáší se v nějakém objektivním 
a zcela nezávislém prostoru. Bylo by samozřejmě krásné ba nádherné, 
kdyby omyly v informacích pocházely „jen“ z omylů veskrze lidské po-
vahy, jež není neomylná.

Jenže ti, kteří produkují informace, je neprosévají jenom proto, aby 
oddělili podstatné od nepodstatného, a nechybují pouze proto, že ne-
dokážou sami vlastním rozumem správně určit, co je co. Někteří „zpra-
vodajové“ trpí fixní ideou, druzí mají ducha ideologického a stranického 
a jiní jsou rození inkvizitoři, kteří prostě sami hoří touhou podpálit pod 
nějakým nevěřícím psem hranici. A ovšem jsou zde také a především 
dezinformátoři z povolání. Lidé, kteří dobře vědí, že lžou, až se jim od 
úst práší, ale vědí též, že jim to stojí za to. Další lžou, protože pracují 
v médiu, pro něž je lež svatou povinností. A opět jiní lžou proto, aby 
se nevyčlenili z kolektivu a nepřišli o zaměstnání. Jsou pak lháři s dia-
gnózou, jimž se říká lháři chorobní, a též lháři, jejichž jest Království 
nebeské a oni netuší, co činí.

V této záplavě motivů směřujících k dezinformacím, jsou informace, 
komentáře a analýzy pocházející od poctivých autorů docela vzácností. 
Člověk, který je neustále vystaven bičování neúplných, prosévaných i 
zcela nepravdivých informací, může časem docela snadno sám podleh-
nout a ztratit soudnost.

Ve světě, ve kterém si naprostá většina lidí nemůže udělat názor na 
překotně se vyvíjející události a je tudíž odkázána na informace sdě-
lované někým jiným, existuje skutku nekonečný prostor pro manipu-
laci. Tato společnost je informační jenom zdánlivě. Je spíš společností 
dezinformační. Fakt, že o většině věcí a jevů víme jenom to, co nám 
sdělí někdo jiný, je skutečné nefalšované neštěstí moderního světa. Míra 
manipulace s lidmi, jaká existuje v současné době, neměla nikdy v minu-
losti obdoby. Kulhavý ďábel, Pepíček Goebbelsů, by prasknul závistí nad 
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technickými prostředky a neúnavností současné štvavé propagandy, a 
též by se mu velice zamlouval její protiruský směr.

Bylo by nesmírně užitečné, kdyby alespoň parlamenty evropských 
zemí (v USA je už na všechna rozumná opatření dávno pozdě) schválily 
zákon, podle kterého by měla mít, zejména a především mainstreamo-
vá média povinnost uvádět u svých produktů varování ministra kultury, 
které by mohlo znít asi takto: „Informace námi zprostředkované, 
nemusí odpovídat pravdě“. Anebo „Ministr kultury varuje: Nad-
měrné sledování našeho zpravodajství a komentářů může po-
škodit vaše zdraví!“
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Evropská mánie po sdílení a 
vývozu hodnot
30. 8. 2017

Ivo Šebestík ve své eseji ukazuje na to, že Evropané se 
už dlouho a napříč staletími snaží poněkud manicky 
vyvážet svoje hodnoty. Jenže jejich univerzální platnost i 
uplatnění mělo vždy nějaký ten „háček“.

Dějiny se nikdy neopakují v podobě periodických návratů stejných 
událostí. Nicméně, jistá forma „opakování“ se v nich přesto ob-
jevuje. Pochází z určitých modelů, které se „osvědčily“ při ře-

šení jednoho z klíčových faktorů lidské existence, kterým je boj o něco 
či proti něčemu.

Je-li vesmíru vlastní pohyb, při kterém dochází ke srážkám těles, pak 
v případě lidí je tento pohyb veden trajektoriemi, které právě tak smě-
řují ke střetům. Lidé, jako všichni z hlediska nervové soustavy rozvi-
nutější živočichové, myslí především na sebe a na své nejbližší. V tvr-
dých životních podmínkách hledají pro sebe ty nejpříznivější. Proč ne, 
je to docela logické. Jenže potravy, životního prostoru, hodností, poct 
a hierarchických stupňů vedoucích k maximálnímu sebeuspokojení (i 
zvířata si potrpí na hierarchii) bývá na Zemi vždy příliš málo vzhledem 
k množství lidí. A navíc co možná největší míra nerovného rozdělování 
toho všeho, má za následek, že střetů mezi jednotlivci, kmeny, národy, 
rasami a náboženskými skupinami i velkými civilizačními bloky, bylo, je 
a asi ještě hodně dlouho bude nepřeberné množství.

Člověk, na rozdíl od ostatních živočišných druhů, je ovšem fantastic-
ky hypertrofovaný pokrytec první kategorie, obdařený nadto tak vel-
kou fantazií, že s její pomocí dokáže proměnit nejenom vodu ve víno, 
ale v podstatě cokoliv v cokoliv jiného. Zatímco potulný lev-vetřelec 
a bezzemek, vědom si své fyzické převahy nad lvem usedlým, toho 
jednoduše a bez vysvětlování přemůže (nobilis ira leonis)[1], odebere 
mu rajón a harém lvic a zardousí mláďata, člověk pro obdobnou činnost 
vymýšlí vznešená zdůvodnění plná zásad, hodnot, pravd a spravedlnos-

[1] Vznešený hněv lví.
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ti. Člověk je, zdá se, posedlý pravdou a spravedlností. Tento svůj zájem  
o obojí hodnoty však dokáže příležitostně a účelově zmrzačit natolik, 
až zůstává rozum stát. Zejména v tomto „umění“ se přitom stále zdo-
konaluje, když například vojenské agrese zve misemi a podobně.

Nejvyšší pravda, jež má být sdílena pokud 
možno všemi
Tolik ale jen na úvod textu, jehož obsahem je pokus o srovnání ně-
kterých aspektů evropských dějin, které se sice neopakují v bludném 
kruhu, ale přesto si ponechávají cosi, co při bližším ohledání zůstává 
v principu shodné, ať již sestoupíme do časů římského impéria nebo 
zůstaneme ve žhavé současnosti. To trvalé a stále se vracející skutečně 
a asi i překvapivě úzce souvisí s hledáním a uskutečňováním PRAVDY, 
pokud možno jediné pravdy a pravdy nejvyšší, která má být rozvíjena, 
šířena, sdílena v co možná největším okruhu, předávána, exportována, 
vnucována.

Nebudu čtenáře unavovat dlouhými rozbory jednotlivých evropských 
misí či misií. Většina z nich má ale hodně společného se všemi ostatní-
mi. Velké zaujetí, odhodlané hlasatele a misionáře, stejně odhodlané 
válečníky, ale také období vzestupu, stagnace a následného nezadržitel-
ného pádu pod expanzivním tlakem „pravdy“ nové a cizí. Ovšem stejně 
tak pravdy jediné pravé.

Už od starověku se v Evropě usadila potřeba kolonizovat, a tím jaksi 
kulturně a mravně pozvedávat zaostalé oblasti kontinentu. Nejprve to 
byl samotný kontinent, rozvinutý velmi nerovnoměrně, který potře-
boval misionáře a jejich světlo nesené v tmách. Později se evropská 
potřeba misijních cest rozšířila za hranice Evropy.

Šíření evropských hodnot začalo v Řecku
První evropské misionáře zmíníme jen velmi stručně. Někdy v 6. století 
před naším letopočtem se vydali Řekové po Středomoří a kolem břehů 
Pontu Euxeinu (Černého moře), aby zde všude rozeseli četné osady, ze 
kterých časem vyrostla i významná a velká města (například Marseille). 
Řekové, potomci Dórů, Ionů a Achajců, kteříž rozvrátili Tróju, nebyli 
jen filozofové, malíři, sochaři a básníci, ale také velice zdatní obchodníci 
a jejich jazyk měl neobyčejnou přitažlivost pro méně civilizované bar-
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bary (včetně Římanů). Byl melodický, měl bohatou slovní zásobu a svou 
melodikou se tak nějak natrvalo otiskl do většiny jazyků i moderních 
časů, jimiž se mluví v oblastech, kterých se Heléni dotkli svým obchod-
ním a kulturním vlivem.

Řekové vědomě ulehčovali svým přelidněným městům, která vysílala 
osadníky (syny, na které se nedostalo dědictví a hodností), aby zaklá-
dali dceřiné „firmy“. Řečtí obchodníci a osadníci s sebou importovali 
své bohy a hodnoty helénské civilizace, které se u barbarů často zcela 
spontánně uchytily. Z jedné strany Řekové, ze strany druhé Féničané, 
po několika staletích byly břehy Středozemního moře, Černého moře a 
moří, které příroda stvořila coby zátoky velkého moře Středozemního, 
plné řeckých a fénických osad i měst. Takto z vůle Féničanů povstalo i 
Kartágo.

Přibližně vzato, v posledních dvou stoletích před pádem římské re-
publiky vstoupili na „mezinárodní scénu“ Římané. Čas od založení Měs-
ta po fatální srážku s Kartágem využili Římané k tomu, aby se vypořádali 
s Etrusky a podrobili si i další vzpurné kmeny a národy Itálie. Nejprve 
Římané šířili své pojetí státu a práva po Apeninském poloostrově, a 
potom se vydali za Alpy na jihozápad. Zároveň, na samém sklonku re-
publiky, zahořeli touhou importovat své hodnoty také do severní Afriky 
(Egypt a Kleopatra zaujaly Caesara, Marca Antonia, a nakonec (už jen 
Egypt bez Kleopatry) tato bohatá část starověkého světa okouzlila též 
Octaviana (Augusta). Při vývozu římských hodnot do Asie (konkrétně  
v Sýrii) našel smrt Caesarův konkurent boháč Crassus, jenž krátce 
předtím nechal na Via Apia v Římě ukřižovat 6000 Spartakových vojá-
ků, bývalých otroků. Tato část Asie i se svým okolím zůstala vůči Římu 
už jaksi trvale nepřátelskou.

Římský vývoz civilizace a „hodnot“ se od řeckého lišil v několika 
ohledech. Především ale v tom, že byl cíleným, plánovitým a krůček 
za krůčkem uskutečňovaným pokusem dobýt celého tehdy (optikou 
Evropanů) známého světa. Římané mezi své exportované „hodnoty“ 
nezařazovali cíleně jazyk ani svá božstva (převzatá od Řeků). Naopak, 
sami si hojně a rádi doplňovali svůj pantheon výpůjčkami z cizích kultů, 
z Asie i Egypta a Řím byl tak skutečným Babylónem nejenom jazyků a 
ras, ale i božstev a kultů. V jistém smyslu jeho chaos a přelidnění připo-
mínaly velkoměsta současného světa.
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Pokud oslovení (přesněji řečeno podmanění) cizinci přijali něco z la-
tinského jazyka a římských kulturních výdobytků, jednalo se spíše o ne-
plánovaný bonus. Asi jako kdyby se náhodou a úplným nedopatřením 
stalo (dosud se tak ale nestalo), že by se trošičku, maličko, zvýšila život-
ní úroveň obyvatel některých zemí, o které projevily dojemnou starost 
Spojené státy americké.

Římané usilovali o to dát světu římské zákony, organizaci provincií po 
římském vzoru. V zásadě si přáli unifikovat svět tak, aby od Herkulo-
vých sloupů na jihozápadě po Hadriánův val na severozápadě, od Atlan-
tického oceánu až po Persii, a k tomu pokud možno celá severní Afrika, 
byly jednotným územím uctívajícím jednoho císaře a dodávajícím do 
Říma spoustu daní, obilí a vojáků.

Římané měli v paměti své staré dobré mravy a často je vzývali i  
v časech, kdy se praxe dokonale rozešla s teorií a kdy římský princeps 
civitatis (první občan státu alias císař) Augustus musel hledat po Římě 
svíčkou patricie, plebejce či dokonce otroka, jenž by nespal s jeho dce-
rou Julií.[2] Korupce byla ohromná, jak dokládají mimo jiné Ciceronovy 
řeči proti Verrovi, neblaze proslulém to správci na Sicílii, jenž jak by byl 
rodným bratrem a důstojným předchůdcem českých tunelářů vzešlých 
z Klausovy velkoryse bez trapných zákonných omezení zkonstruované 
privatizace.

Přesto se Řím stále cítil povolán k vládě nad světem. Vládnout, 
spravovat, řídit a nikomu se nezodpovídat byly jeho raison d´être. 
Nicméně, k chvále tohoto římského snažení o „integraci“ je třeba 
poznamenat, že se Římané snažili skoro ve všech zemích, které „vo-
jensky navštívili“, a které následně i ovládli, zavádět určitý systém a 
řád. Nepostupovali tedy jako Američané z doby posledních sedmde-
sáti let, kteří do některé země vstoupí, rozvrátí její vnitřní strukturu, 
zničí, co se dá a jejího vládce pak nechají rozsápat v poušti jeho 
osobními nepřáteli, načež zemi v poklidu, ale docela rychle opustí 
ponechávajíce ji dokonale rozvrácenou uprostřed vnitřních konfliktů 
a násilností. Kdyby se nejednalo povětšinou o vyprahlé pouštní kraje, 
řeklo by se, že kam vkročí noha amerického vojáka, tam sto let tráva 
neroste.

Na takovýto postup byli ovšem staří Římané příliš civilizovaní a 
dá se říci, že snad dokonce i trochu odpovědní vůči světu, na němž 

[2] S tou svíčkou je to nadsáz-
ka. Augustus nechodil po měs-
tě jako Diogenes s lampičkou, 
ale – soudě podle Tacita a také 
z jiných pramenů – vyhnanství 
jeho dcery Julie zcela určitě 
souviselo s ostudou, kterou 
vrhal její život na Augustovy 
snahy o obnovení starých řím-
ských mravů. Je dost možné, 
že na tyto souvislosti a na svůj 
vztah k Augustově dceři dopla-
til vyhnanstvím i básník Ovidius 
Naso, jehož milostná poezie 
nezapadala ani trochu do před-
stavy mravně očištěného Říma. 
Ovidius skončil v nevýznamné 
koloniální vesnici na dnešním 
pobřeží Rumunska, odkud se 
nikdy do Říma už nevrátil.
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hodlali hospodařit. Dobrý hospodář si sotva zničí vlastní hospodář-
ství, že? A tak římská „integrace“ měla nakonec i některé světlejší 
stránky.

Evropou se začínají šířit hodnoty křesťanství
Koncem 4. století našeho letopočtu učinil císař Konstantin Veliký z křes-
ťanství státní náboženství. Sám se snad dokonce stal křesťanem na smr-
telné posteli. Sotva možno věřit, že by Konstantina zaplavilo světlo víry. 
Spíše byl prvním z velkých (i menších) vládců v evropském prostoru, 
který usoudil, že z praktických důvodů bude vhodnější opustit staré 
neproduktivní kulty a uchýlit se pod všezahrnující křídla nové víry. Kon-
stantin byl ostatně novátorem velkého formátu. Rozloučil se s Římem, 
takže rozlučka se starým náboženstvím byla v podstatě jen dalším kro-
kem na cestě k hledání nové formy vnitřní stability impéria, které pod 
starými božstvy zažilo už příliš turbulencí.

Je asi ironií dějin, že se opuštěná západní část impéria brzy na to 
zhroutila, dílem samospádem vyvolaným vnitřním rozkladem, a dílem 
pod tlakem zvídavých a učenlivých Germánů. A stejně tak je asi ironií 
historie, že římský biskup, původně jen jeden z mnoha biskupů křesťan-
ské církve, z nichž mnozí (a vlivnější) sídlili i mimo evropskou pevninu, 
se nakonec prosadil jako skutečný nástupce Petrův na jeho stolci, jako 
nejvyšší autorita křesťanské církve na Západě. Řím tedy zůstal Římem 
vlastně jen díky schopnosti římských biskupů vzbudit dojem, že se pá-
dem západořímské světské moci nic zvláštního vlastně ani nestalo a ži-
vot běží dál. Východní Byzance měla ovšem svého vlastního patriarchu, 
který si o novém Římu, Konstantinopoli, myslel přibližně totéž co řím-
ský biskup (papež) o sobě a své moci.

Jen úplně na okraj: Římští papežové, nebo přesněji řečeno jejich práv-
níci, byli ovšem zdatnými falzifikátory prastarých dokumentů, a tak se 
jim poštěstilo vytvořit podvrženou listinu zásadního významu, takzva-
nou Konstantinovu donaci, která obsahovala záruku, podle které měl 
římský papež svoje vlastní království v části Itálie. Papež nebyl tedy král-
-bezzemek, velmi znevýhodněný oproti byzantskému císaři, ale směl 
obhospodařovat své vlastní „království“.

Germáni se od Římanů mnohému naučili. Například stavět a spra-
vovat města, organizovat armádu a sepisovat zákoníky. Mnohá knížata 
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germánských kmenů přijala křesťanství a v jistém smyslu se začínal vra-
cet zpátky sen o univerzální moci, jež by pod svorníkem jednoho vládce 
a římského papeže sjednotila co největší část kontinentu.

Knížata, nejenom germánská ale i slovanská, přijímala křest často prá-
vě z důvodu příslušnosti (dobrovolné nebo vynucené) k onomu uni-
verzu. V sekulárním ohledu se na západě Evropy zformovalo mocné 
království Franků (v jehož čele stanuli Merovejci a po nich Karlovci). 
Franská knížata a králové vedli spory mezi sebou a někdy i války. Spo-
jovali se a zase rozkládali, ale když se konečně zformovaly tři a potom 
dvě franská království, započalo východní z nich, pozdější Německo, 
svůj Drang nach Osten, který Němcům jako národní program vydržel, 
bohužel, hodně dlouho a v jistém smyslu nebyl dosud odložen na sme-
tiště dějin.

Řím a Konstantinopol v konkurenčním boji o 
„svoji“ křesťanskou Evropu
O církevní vládu, která se chtěla šířit společně se světskou moci fran-
ských a pozdějších německých králů saské dynastie Otonů do týchž 
oblastí ve středu a na jihovýchodě Evropy, vedly urputný zápas dvě va-
rianty křesťanské církve – Řím a Konstantinopol. Obě střediska vysílala 
své misionáře, aby horlivě kázali a obraceli tamní pohany na víru, ale 
především připoutali jejich knížata a krále k tomu svému „univerzu“. 
Takto přišli mimo jiné i Řekové slovanského jazyka znalí, Konstantin a 
Metoděj, na Moravu.

Ona knížata – mnohdy slovanského etnika – byla často nejednotná a 
nesvorná, zpravidla se jen s námahou a paradoxně za pomoci Franků 
nebo Němců, jejichž patronát také odmítala, zbavovala parazitující nad-
vlády nomádů přicházejících z turkotatarských oblastí – Skytů, Sarmatů, 
Avarů, Maďarů, původních Bulharů. Přijetí křesťanství, ať už z Východu 
nebo ze Západu pro ně představovalo něco, co by se dalo nazvat „přije-
tím do lepších kruhů“, do vyšší civilizovanější společnosti, příslušnost k 
něčemu většímu a stabilnímu. Zkrátka asi něco jako „vstup do Evropy“.

Konstantinopol se s Římem utkávaly v boji o kdysi mocnou Velkou 
Moravu, o pozdější slovanskou mocnost, Bulharsko, o Chorvaty i  
o Srby. Tyto civilizační „konfesní“ boje úzce spojené s úsilím o světskou 
moc dosaženou formou ovládnutí a „integrace“ nových území, byly tak 
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tuhé a trvaly natolik dlouhou dobu, že do současných dnů vyryly sil-
nou hraniční čáru mezi latinským katolickým Západem a „řeckým“ pra-
voslavným Východem, mezi latinkou a řeckou abecedou, později cyrilicí 
a ještě později azbukou. Tato hraniční čára oddělující na Balkáně napří-
klad Chorvaty od Srbů, vytváří dodnes jeden z rozporů provázejících 
moderní unijní pokusy o evropskou integraci.

Po svém příchodu ze severu na Balkán, Srbové a Chorvati vnímali 
úzkou příbuznost etnickou i jazykovou, nicméně dějiny rozděleného 
Balkánu, na jehož území později ještě návdavkem vtrhl turecký islám, 
tyto tak příbuzné národy rozdělily mnoha cézurami. Diametrálně odliš-
né zájmy evropského Západu a Východu a islamizace části slovanského 
obyvatelstva (výhodná pro uplatnění v turecké říši), spojená s etnikem 
původního ilyrského původu, vytvořily v průběhu staletí směsici nesmír-
ně nesourodou a konfliktní. Aby tento sud prachu explodoval, stačilo do 
něj vhodit zápalku. Poprvé v době ustašovského Chorvatska, podruhé 
s přáním rozložit produkt versaillského systému, federativní Jugoslávii, 
a jednou provždy skoncovat s touhou Srbů po malé lokální hegemonii, 
alespoň trochu nezávislé na velmocech.

Právě na Balkáně, který zažil nejprve konflikt mezi Byzancí a Římem 
a pak dlouhou „integraci“ Slovanů, Albánců a Řeků do osmanského is-
lámského „univerza“, je Evropa nejvíce heterogenní. Další hluboká a 
dlouhá cézura vede středem kontinentu, více na sever, kde od sebe 
odděluje především katolickou a pravoslavnou část Ukrajiny, místo ne-
dávného a stále trvajícího konfliktu mezi Západem a Ruskem. Ukrajina 
byla a zůstává podobným průsečíkem velmocenských střetů, kultur a 
náboženských směrů, jako Balkán. Západní část země, pod vlivem Po-
láků a celá staletí přetahovaná na Západ Římem. Východní část pak pou-
taná pravoslavím a Moskvou, dědičkou Konstantinopole ve východním 
mocenském smyslu, ale i ve smyslu východní pravoslavné církve.

Pokusy o obnovu římské říše pod deštníkem 
křesťanské víry
Německá říše na Západě v součinnosti s Římem se snažily obnovit řím-
ské impérium na půdorysu křesťanských hodnot, jedné říše, jednoho 
císaře, jednoho papeže a jednoho systému práva a daní. Na Východě, 
až do pádu Byzance v roce 1453, existoval týž postup i princip. Kníže 
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Rostislav a bulharský chán Boris a jejich nástupci, stejně jako knížata 
Srbů a do určité doby i knížata Chorvatů v Dalmácii dávali před němec-
kou vládou a vládou Říma přednost Byzanci, jejíž působení jim připadalo 
méně dominantní a ponechávající větší prostor pro autonomii.

V každém případě bylo ale již v období jednoho či dvou století před 
koncem prvního tisíciletí pro knížata (krále) menších nebo nesouro-
dých a mocensky slabších územních útvarů ve střední a v jihovýchodní 
Evropě velmi obtížné, ne-li zcela vyloučené, aby si uchovaly plnou ne-
závislost na šířícím se univerzalismu křesťanství a německého císařství 
(dříve východofranského). Dokonce to bylo v jistém smyslu pro ně i ne-
výhodné zůstávat stranou této formy integrace, neúčastnit se jí. Ocitaly 
by se mimo integrující se celek křesťanského světa, jakoby stály stranou 
a byly méněcenné. Zůstávat stranou a „neúčastnit se“ představovalo 
rovněž riziko cizího vpádu, intervence a násilného podrobení.

Císařská moc nebyla s papežstvím vždy v dokonalé shodě. Stačí vzpo-
menout na boj o investituru, který vyústil pokořením císaře Jindřicha IV., 
který musel putovat v rouše kajícníka před papeže do italské Canossy. 
Dva kohouti na jednom smetišti, to byla vždy riskantní koncepce roz-
dělení politické moci. Nicméně, v případě společného šíření světské 
moci s mocí církevní se obě tendence, ne vždy shodné, dokázaly spojit 
v koncepci jednoho kulturního a hodnotového prostoru. Bylo to sou-
kolí, ve kterém tu a tam zaskřípěla zrnka písku, nicméně kola světské i 
církevní „integrace“ Evropy, v té době ještě stále aktuální dědictví kon-
cepce Karla Velikého, se přece jenom točila.

Toto byla v zásadě druhá velká integrační forma Evropy, postavená 
na základech společné víry, jedné vlády s oporou církve a církev také 
podpírající. V průběhu evropské historie se ale světská vláda různě ště-
pila a vedle německého císaře uplatňujícího Drang nach osten, tedy zá-
jem o východní, jihovýchodní a severovýchodní oblasti kontinentu, se 
prosazovala také jiná mocenská ústředí mající vlastní ambice a zájmy. 
Království Francie, Anglie, Španělska, Portugalska, Spojené provincie 
Nizozemí, na východě ambiciózní Polsko, rozpínající se Rusko, osman-
ské Turecko, na severu Švédsko.

Všechny tyto mocnosti, s výjimkou Turecka, byly křesťanské. Rusko 
v tomto mocenském klání zastupovalo východní církev, pravoslaví, a 
pořád se udržující hranice mezi Evropou (ve smyslu Evropy západní) 
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a Ruskem zůstává stále platná, živá a bolavá. A dokud bude politika 
světových velmocí navzájem tak dokonale nekompatibilní a zájmově 
konfliktní, pak takovou hranicí zůstane i nadále.

Západní světské vlády – království a císařství – šířily svou moc v co 
největší shodě s Římem nebo v souladu s protestantskými církvemi, jež 
se od Říma odklonily, aby městskému stavu (budoucí buržoazii), ale i 
králi a šlechtě ušetřily peníze za příliš nákladné chování římských kato-
líků.[3] Ať tak či onak byly katolická církev a církve protestantské sou-
částmi západního pojetí křesťanství, jež vírou a vlivem na obyvatelstvo 
podporovalo světskou moc králů a císařů.

Soulad mezi církevní mocí a světskými panovníky nebyl pochopitelně 
nijak idylický a jejich symbióze často překážela lidová povstání, hereze 
a stále přežívající pohanské pověry lidu, které se křesťanství nedařilo 
vykořenit ani v moderních časech.

Husité nebyli prvními ozbrojenými nespokojenci 
se stavem hlásaných hodnot na Zemi
České husitství nebylo první ani poslední akcí vzpoury lidu proti har-
monii hlasitě hlásaných univerzálních „hodnot“, které byly při bližším 
zkoumání značně zvětralé, zpuchřelé a zahnívající. Vyrostlo z hnutí 
valdenských a z myšlenkového podhoubí takzvané „drážďanské školy“  
z domu od Černé růže v Praze na dnešních Příkopech, tedy mistrů a 
kazatelů vyhnaných z Drážďan a posléze také kdesi v Německu upále-
ných, stejně jako Mistr Jan Hus. Praha i navzdory Václavem provedené 
reformy hlasů při univerzitě (Dekret kutnohorský z roku 1409) byla 
chápána jako vcelku tolerantní místo, kam se stahovali před inkvizicí 
prchající kazatelé z Flander a různých německých krajů. Paradoxně 
byli právě tito cizinci šiřiteli hereze valdenských a pikartů po českém 
a moravském venkově a úzce spolupracovali s reformou kalicha Mistra 
Jakoubka ze Stříbra (později Jakoubek přešel napravo od radikálů) a 
následně i tvrdým jádrem Táborů.

Husitství sice předcházelo Lutherovu vystoupení, které nesporně (Lu-
ther sám to přiznával) německou reformaci inspirovalo. Samo mělo ale 
své předchůdce ve vystoupení Angličanů Wata Tylera, Johna Balla nebo 
Francouze Étienna Marcela. Tyto vzpoury proti zavedeným pořádkům 
se odehrály přibližně půl století před výbuchem husitské vzpoury.

[3] Anglický král Jindřich VIII. 
se ovšem s Římem rozešel z 
trošičku jiného důvodu. Snad 
dokonce proto, že mu papež 
nechtěl podepsat rozvod s jeho 
první manželkou, Kateřinou 
Aragonskou. Dalších manželek 
se Jindřich VIII. už pro jistotu 
zbavoval jiným způsobem, pa-
peže se netázaje.
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Právě tyto exploze nespokojenosti, které se obvykle skládaly nejméně 
ze tří různorodých složek, dokládají složitost prosazování univerzálního 
a jednotného směřování kontinentu pod vládou jediné církve opírající 
se o moc velkých světských pánů (když se už nedařilo dosáhnout vlády 
jediného „římského“ císaře spravujícího celý kontinent). Alespoň církev 
měla zůstat jedinou a v tomto smyslu skutečnou dědičkou římského 
císařství měla být vlastně ona.

Doposud se stále hrálo o Evropu. Ostatní svět zůstával prozatím stra-
nou exportu evropských receptů na řádný život v pravdě. S rozvojem 
městského stavu, řemesel, obchodu a bank ale začala být Evropa svět-
ské moci a její nebeské ochraně v Římě nakonec malá. Roku 1492 došlo 
k novodobému objevu Ameriky a vedle plaveb na Západ, přes Atlantik, 
se mořeplavci ze Španělska, Portugalska, Nizozemí, Anglie i z Francie 
vydali také do východních moří. Nastala obrovská éra námořních ob-
jevů následovaná velice rychle nápadem podnikavých a kapitalismu již 
oddaných Evropanů, že by se tyto zámořské kraje, obývané vesměs 
politováníhodnými divochy, měly náležitě využít a zpeněžit.

A zatímco králové vysílali na moře koráby plné dobrodruhů a býva-
lých pirátů, církev s nimi na palubu vždy propašovala i několik misionářů 
vyzbrojených Biblí s úkole přivést do Říma nová stáda oveček. A tak 
se evropské hodnoty – víra v jediného a pravého Boha, meč, alkohol 
a nemoci – dočkaly exportu do nových kolonií. Všechny tyto hodnoty 
zapůsobily a přinesly své ovoce. Každá samozřejmě působila po svém 
způsobu a přinesla to, co se od ní očekávalo nebo (viz zavlečené cho-
roby) snad ani nečekalo.

V průběhu několika staletí se zrodily mocné koloniální státy evrop-
ského původu, které s dobytými územími naložily různým způsobem. 
Ne vše, co kolonizátoři v dobytých krajích učinily, bylo zlé, ale zlé 
přesto převažovalo nad dobrým. Lidé v koloniích sice získali něco z ev-
ropských zvyků a pravidel, stali se ale převážně méněcennou pracovní 
silou, byť s Biblí v ruce.

Neblahé důsledky evropského kolonialismu oživené aktuálními vo-
jenskými operacemi Spojených států uskutečňovanými přibližně v týchž 
oblastech znovu přinášejí neblahé výsledky a vracejí do světového pro-
storu staré rozpory a letitou nenávist.
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Nabízeným hodnotám zpravidla nebylo nikdy 
co vytknout
Moderní Evropa a její dosud málo civilizované dítko, Spojené státy,  
v posledních desetiletích znovu usilují o nové univerzalistické pojetí, ni-
koliv již pouhé Evropy, ale pro změnu celého světa. I když křesťanství i 
v tomto „civilizačním“ úsilí sehrává svoji roli, přesto je víceméně nahra-
zeno novými hodnotami, které jsou sice opět vznešené a ušlechtilé, ale 
v praxi se za nimi skrývá jen staré, prastaré, tažení za kořistí a světovlá-
dou. A pokud snad ne JEN, pak docela určitě do značné míry.

Nic nelze vytknout svobodě člověka, dodržování lidských práv, svo-
bodě slova a projevu, demokracii, smyslu pro volnost v podnikání a pro 
život ve společnosti neomezované přílišným množstvím zákazů, a už 
vůbec ne archaickými zákazy vyplývajícími ze stejně archaických výkla-
dů práva a morálky.

Ano, svoboda, rovnost, demokracie a lidská práva – to všechno jsou 
hodnoty, jaké nemá smysl zpochybňovat, byť můžeme mít výhrady na-
příklad k neomezené svobodě také pro lidi, kteří k ní nebyli vychováni, 
nedozráli k ní a nectí ani její nejelementárnější pravidla. Stejně tak jako 
můžeme mít námitky před neomezeným hlásáním bludů, nesmyslů a 
stupidit všeho druhu, které umožňuje rozvoj komunikačních technolo-
gií a dokonalá privatizace žurnalistického prostoru, doposud vyhraze-
ného (tedy ideálně vzato!) jen lidem, kteří mají něco v hlavě. Pokud to 
ovšem není jen alkohol…

Všechny tyto zmíněné hodnoty jsou patrně správné. A to asi stejným 
způsobem, jako byla – po etablování křesťanství – správná a bohulibá 
myšlenka lásky mezi bližními, jež podle evangelií měla představovat jádro 
Kristova učení. A to bez ohledu na to, že Jeho slova, ať už skutečná nebo 
domnělá, učinil základem křesťanské víry Pavel z Tarsu, skutečný zakla-
datel křesťanství.

Jenže jak kázal John Ball a moudře soudil John Wyclif (Viklef) a stejně 
tak mínili Jan Hus, Jeroným Pražský, Jakoubek ze Stříbra, Mikuláš z Dráž-
ďan, Matěj z Janova, Jan Milíč z Kroměříže, Petr Chelčický či Vavřinec z 
Březové a s nimi mnozí jiní, život církevních osobností se s evangelickou 
tradicí Kristovou rozcházel takřka ve všech ohledech. Rozpor mezi obě-
ma křesťanskými hodnotami šel tak daleko, že mnozí reformátoři církve 
označovali církevní předáky za představitele církve Antikristovy.
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Giovanni Boccaccio jako svědek své doby
V Boccacciově Dekameronu je příběh o dvou přátelích, šikovných ob-
chodnících. Jeden z nich byl křesťan a druhý žid. Oba soudili, že jejich 
víra je ta pravá, nicméně křesťan, mysle to se svým přítelem dobře, 
soudil, že by měl žida přesvědčit, aby se vzdal Talmudu a přestoupil na 
jeho, křesťanskou, víru. Moc se to s tou konverzí ale milému židovské-
mu obchodníkovi nedařilo, až jednoho dne sám křesťanovi navrhl, že 
odjede do Říma a tam, v samém centru křesťanské víry, se rozhodne 
definitivně, zda se stane křesťanem či nikoliv.

Křesťan se té myšlenky ovšem zděsil, neboť si byl vědom toho, co zná 
i naše pozdní pokolení, a sice že v centrálních příbytcích jakékoliv víry 
či ideologie může člověk objevit pouze argumenty pro rozhodný odpor 
vůči nim. Byl tedy přesvědčen, že se žid z Říma vrátí jako zapřisáhlý od-
půrce křesťanské víry. Stal se však pravý opak. Jeho přítel se vrátil coby 
horlivý stoupenec víry Kristovy a svoji vnitřní konverzi zdůvodnil slovy, 
že pokud křesťanská víra dokázala přežít i praktiky papežského stolce 
v Římě, pak je nepochybně vírou pravou a on se tedy dá pokřtít a rád.

Giovanni Boccaccio, který žil ve Florencii v letech 1313 až 1375, 
může být považován za věrohodného svědka své doby, byť její příběhy 
zobrazil s básnickou licencí a místy snad až příliš sarkasticky. Tato jeho 
drobná povídka z Dekameronu byla napsána v časech, které předchá-
zely výbuchy lidové nespokojenosti s „hodnotami“, jak je v rozporu  
s jejich podstatou chápala církev.

Výbuchy nespokojenosti
Tak v roce 1359 vzali tkalci a další řemeslníci v Bruggách, s červenými 
klobouky na hlavách, útokem svoji krásnou gotickou radnici, dodnes 
chloubu města. O devět let později se vzbouřila chudina v dalším městě 
Flander, v Ypres. V roce 1377 se v Ciompi ustavila diktatura proletari-
átu jako vystřižená z Robespierra nebo dokonce z Marxe. V Langue-
docku zahájila chudina šestiletou válku proti šlechtě a kněžím, a to pod 
heslem: „Zabijte každého, kdo má hebké ruce“. Námezdní dělníci se 
pak lavinovitě bouřili i na dalších místech západní Evropy. V roce 1380 
ve Štrasburku, o dva roky později v Londýně a v Kolíně nad Rýnem  
v roce 1396. A v Paříži v roce 1382 zabili vzbouřenci královského vý-
běrčího daní.
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V oněch časech, ještě před husitskými bouřemi, které převrátily 
vzhůru nohama téměř celou střední Evropu, měli vysocí církevní hod-
nostáři i světští feudálové starostí až nad hlavu. Aniž bychom chtěli příliš 
zjednodušovat realitu oněch časů, které plodily lidové bouře motivova-
né na jedné straně tíživými podmínkami obyvatelstva a na straně druhé 
herezemi, které propukaly na různých místech Francie, Německa, Špa-
nělska, Anglie, ale také v mimořádné síle a vytrvalosti v českých zemích, 
jedním z aspektů, které stojí za zdůraznění, byl právě zásadní rozpor 
mezi hodnotami, o které se zdánlivě opíralo univerzalistické pojetí států 
a říší, které měly být výsledkem rozumné a odpovědné vlády panovníka 
a oddané službě Bohu.

Císař (král) – říše (stát) – papež, a hlavně Bůh měli pospolu vybudovat 
pevný a bezpečný řád, ve kterém se mělo žít lidem, když už ne dobře, 
tedy aspoň snesitelně. Aby prostě lidé mohli v klidu a bohabojně pra-
covat na vrchnost (i církevní), a též i pro sebe (proč ne?) a nebouřit se. 
Aby je nikdo neohrožoval, nebral jim nic, co by překračovalo feudální 
dávky, nehnal je do zbytečných válek. Tohle byla asi tak v kostce hod-
nota v pořadí druhého velkého univerzálního evropského „sjednocení“.

Rodí se nový „starý“ mýtus rovnosti mezi lidmi, který rovněž zaslu-
hoval export

Církevně světské sjednocení kontinentu skončilo nezdarem. Posluš-
né evropské mozky nemilosrdně rozleptala kritika církve, především 
z dílny anglických a francouzských osvícenců. K nim se později přidali 
i někteří Němci. Postupně se rodily nové představy, jak uspořádat svět 
(zatím stále především jen Evropu) jaksi spravedlivěji a na bázi větší 
rovnosti.

Opět se vrátil před zraky lidu starý mýtus o rovnosti mezi lidmi. Neje-
nom před Bohem, ale pokud možno také na Zemi a před jejími zákony. 
Spartakus obrazně řečeno sestoupil z kříže na Via Apia, aby oživil sen 
chudých lidí o tom, že jednoho krásného dne sejmou svoje okovy a 
budou se mít stejně dobře jako jejich páni.

Zatímco koloniální mocnosti za mořem sdíraly kůži z domorodců a 
španělské lodě zasypávaly přístavy ve Valencii a Barceloně tunami stří-
bra a zlata z latinské Ameriky, čímž ovšem kopaly španělskému hos-
podářství hrob, chudí Evropané se doma zabývali myšlenkou na nové 
uspořádání společnosti. Nizozemské stavy se už v roce 1648 s koneč-
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nou platností vymanily z moci španělských Habsburků a s nově nabytou 
svobodou se Holanďané vrhli do nového kola podnikání. Téměř součas-
ně si Angličané vyzkoušeli nový nebezpečný experiment, když poslali 
na popraviště svého krále.  Vítězný Cromwell se ovšem zachoval jako 
tyran a diktátor nebezpečný zejména svému nejbližšímu okolí. A tak  
z myšlenky na univerzální svobodnou a rovnou společnost sešlo v Anglii 
stejně rychle, jak se k té myšlence někteří Angličané snad na počátku 
upnuli.

O století později dospěla Francie k jakobínské revoluci.  Když jakobíni 
dosáhli vítězství doma, ve své zemi, a rovněž (údajně se Francouzi po 
Angličanech neopičí) si popravili krále i královnu, zahájila „svobodná“ 
a demokratická Francie export svých hodnot do sousedních zemí. Leč 
doba nebyla ještě zralá na to, aby Evropa přijala od Francie tolik dobré-
ho. A tak bylo třeba vyčkat nástupu bývalého republikána, básníka a cti-
tele rovnosti občanů, pozdějšího generála, prvního konzula a nakonec 
císaře Napoleona Bonaparta.

Tento člověk s fenomenální pamětí a schopností diktovat najednou 
šesti písařům šest naprosto odlišných dopisů, a který si většinu svých 
vojáků pamatoval jménem, dost možná skutečně připadl na myšlenku, 
že prostřednictvím krvavých válek nakonec daruje Evropě mír. Velký 
a věčný mír! Proto patrně nelitoval, ani na svaté Heleně, tolika prolité 
krve, neboť měl za to, že účel světí prostředky a jeho cíl – MÍR Evropě 
– se zdál natolik cenný, že jeho dosažení si zasloužilo tolik obětí.

Koncepce „svobodné Evropy“ s maximem lidských práv, s pokusem  
o určitou rovnost občanů, to byla další velká idea, na které se měla sjed-
notit, pokud možno celá Evropa. Jakobínská koncepce již nepočítala 
s církví. V tom ohledu byli jakobíni dědici volteriánství. Naproti tomu 
Napoleon Bonaparte, jako císař „v plném služebním poměru“ nemohl 
církev svatou a její hlavu, papeže, zcela ignorovat. Navíc si byl vědom, 
že musí nějak vycházet „se svými bratranci“, tedy korunovanými hla-
vami Rakouska, Ruska, Pruska a Anglie, a ti všichni se opírali o nějakou 
církevní autoritu, byť ne vždy o Vatikán.

A tak Napoleonův export „hodnot francouzské revoluce“, především 
jejího občanství, svobod a embryonální demokracie, musel být podří-
zen kompromisům. Evropské monarchie nepřijaly ani tak obroušenou 
(nikoliv vybroušenou) demokracii, jakou snad Napoleon měl občas na 
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mysli, že by ji Evropě daroval. Nakonec spojenými silami feudální mo-
narchie a koloniální, dravě kapitalistická Anglie, Bonaparta svrhly a na 
Vídeňském kongresu se pod taktovkou knížete Metternicha, snad mi-
lence vévodkyně Zaháňské, jež si prý tak ráda zvala babičku Boženy 
Němcové i s dětmi na zámek, pokusily otočit kolem dějin zpět. A to co 
možná nejdůkladněji.

Evropská hodnota sjednoceného dělnictva – 
bez pánů, bez hranic i bez Boha
Ale takovéto návraty do historie už nebývají nikdy možné. Pokud ozna-
číme francouzské pokusy osmnáctého a začátku 19. století za třetí vel-
kou vlnu exportu hodnot, pak je třeba se zmínit, alespoň velmi stručně, 
i o vlně čtvrté, kterou byl pokus napříč kontinentem vytvořit sjedno-
cené dělnické hnutí. Lidé pracující za mzdu a mající se většinou docela 
špatně měli představovat evropské obyvatelstvo, homogenní třídu, jaká 
se obejde bez pánů, státních hranic i bez Boha (byť ne vždy).

„Dělník nemá vlast“, patřilo k heslům dělnického revolučního hnutí. 
Ideje čerpalo toto hnutí dílem od Marxe, Engelse a dalších myslitelů 
sociální spravedlnosti, ale k jejich myšlenkám se, asi jako hereze ve stře-
dověku, přidávaly také teze a praktiky anarchistů a nejrůznějších lido-
vých představ o rovnosti, jež nebyly příliš vzdálené představám středo-
věkých chiliastů o návratu bojovného Krista na Zemi, jehož království 
nebeské je ovšem třeba připravit úplnou likvidací všech „nečistých“ 
osob.

Myšlenka panevropského hnutí dělnictva a rolnictva nebyla ničím no-
vým pod sluncem. Byla to opět stará touha lidí po odstranění okovů, 
po vymanění z bídy a po vyšší životní úrovni. V ideové rovině se tyto 
touhy pojily s představou vybudování konečně spravedlivého řádu.  
V základním paradigmatu byly tyto teze rovnosti, svobody a vyšší život-
ní úrovně identické nebo velmi podobné všem starším vzpourám proti 
světu založenému na příkré nerovnosti, hierarchii a nespravedlnosti, 
světu jaký ovšem v základním principu trvá dodnes.

Od valdenských, chiliastů, pikartů, adamitů, táboritů a dalších se tyto 
nové pokusy o svobodu a rovnost pochopitelně lišily v mnoha smě-
rech. Společným rysem ale zůstávala připravenost mas chopit se zbraní 
a spustit vlnu násilí. Za celá staletí integrací do světa vysokých hodnot 
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se nenávist ponížených a uražených vůči pánům a vrchnosti neztratila. 
Zatímco rozzuřený dav Pařížanů – a byla v něm velká spousta žen – 
roztrhal doslova na kusy a před očima královny Marie-Antoinetty její 
dvorní dámu princeznu de Lamballe, nechalo bolševické vedení v Rusku 
chladnokrevně postřílet celou carskou rodinu.

Toto byly některé aspekty čtvrté velké a univerzální vlny nabízející 
svět (Evropu) jako prostor, ve kterém vládnou vysoké a ctěné hodnoty. 
Svět, který je možno sdílet a do kterého je radost se integrovat. Kdo by 
snad popíral ušlechtilost myšlenky sociální rovnosti a právní spravedl-
nosti pro všechny rovnocenné občany? Myšlenky, která se opět obejde 
bez poručnictví kterékoliv ze světových církví a náboženství. Asi nikdo, 
leč cesta k této rovnosti patrně nebyla ještě ta pravá.

K těmto čtyřem velkým pokusům o to zavést na světě pořádek, mír, 
bezpečí, materiální blahobyt a spravedlnost pro všechny, pokud tedy 
nepočítáme raný pokus Řeků kolonizovat kontinent a oblažit jej řeckou 
kulturou a civilizací, pochopitelně nemůžeme počítat některé extrémní 
a od počátku chorobné pokusy o světovládu, například na bázi rasové 
nadřazenosti jednoho etnika nad údajnými rasami méněcennými. Tento 
nacistický pokus, mající oporu i v četných abnormalitách fašistické pro-
venience, můžeme z našeho výčtu o dosažení jednotného a spravedli-
vého kontinentu s klidným svědomím škrtnout.

Zatím poslední pokus o oživení starého mýtu 
svobody a rovnosti
Ovšem po druhé světové válce, která přinesla světu i samotné Evropě 
skutečnou dějinnou tragédii, se na západě Evropy a ve Spojených stá-
tech, které do války vstoupily především proto, aby nezůstaly stranou 
poválečného přebudování planety a zaujaly v ní prvořadé místo, objevila 
myšlenka nového, a ještě spravedlivějšího a blahobytnějšího světa, než 
jaký kdy byl nastolen.

S prosazením a světovým rozšířením této nové vize to nešlo, samo-
zřejmě, tak snadno a rychle. Nesmírně překážel Sovětský svaz, který se 
obklopil satelity jako Saturn svými početnými měsíci. Země, která vyšla 
z druhé světové války s nesrovnatelně většími škodami na životech i 
materiálními než kterýkoliv jiný stát, kupodivu nevykrvácela a nepoloži-
la se k nohám západních spojenců jako dlouhým honem uštvaný lovecký 
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pes. Naopak, i ona paradoxně vyšla z této smrtící války posílena a moc-
ná jako nikdy předtím.

Byla to však mocnost asijského střihu, s velmi deformovaným po-
jetím demokracie. Navíc nucená k nesmírné opatrnosti vůči bývalým 
spojencům, ze kterých se do roka po Hitlerově smrti a německé ka-
pitulaci stali nepřátelé. Sovětský svaz, jeho satelity a strategická území, 
která Rusové ovládali na Blízkém a Středním východě, ale i v některých 
částech latinské Ameriky (především Kuba), nesmírně překážely usku-
tečnění hlavního cíle Západu, jímž mělo být úplné ovládnutí přírodních 
zdrojů, surovin, zemědělské půdy, tranzitních cest, strategicky důle-
žitých míst a hlavně trhů, potenciálních spotřebitelů a pracovních sil. 
Zkrátka konečně kompletní a nikým nerušená vláda nad světem.  Na 
místo papežů, císařů, králů – na Olympu, jejž vyvrásnily geologické síly 
z mincí, bankovek, úvěrů, hypoték a dluhopisů – usedl tentokrát giga-
papež a megacísař v jedné osobě, KAPITÁL. Konečně autentický vládce 
Evropy a světa.

A tak se opět nesmírně ušlechtilá myšlenka naprosté občanské svobo-
dy, volnosti, demokracie, dodržování lidských práv, rovných příležitostí, 
plné zaměstnanosti, rostoucího blahobytu a snad i bezpečí ocitla pod 
těžkým tělem, drtícím této vizi tělo i kosti. Pod tělem tvrdé reality, 
kterou je nesmiřitelný zápas mocností, vedený bez rukavic, bez milosti 
a bez respektu k pravdě a právu.

A tak znovu, i po pádu Sovětského svaz, jímž se mělo světu ulehčit, 
jsou ušlechtilé myšlenky a cíle diskvalifikovány realitou nesmiřitelného 
boje. „Naše současné hodnoty“, stejně jako dřívější víra v Boha a jeho 
spravedlnost jsou nutně poměřovány skutky lidí, kteří je hlásají. Dnes 
jako tehdy a vlastně jako doposud vždy v Evropě, tak lidem zůstává ze 
všeho nejvíce především nedůvěra k hezkým slovům a k těm, kteří je 
mají pořád na rtech.
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Nejvášnivějším sběratelem 
informací je pes
30. 10. 2017

Ivo Šebestík vysvětluje, proč jsou současné pokusy  
o další „reformy“ školství podle pravidel trhu cestou do 
pekel.

Před několika dny jsem na jednom českém mediálním serveru ob-
jevil článek oznamující, že se na jižní Moravě očekává „revoluce na 
gymnáziích“, a to formou „alternativní výuky“. Vzhledem k tomu, 

že už nejméně čtvrtstoletí vím docela spolehlivě, že co novinka ve škol-
ství (a nejenom ve školství) to holé neštěstí, velice snadno jsem potlačil 
ničím neopodstatněný lehounký závan naděje a odhodlal se článek si 
přečíst.

Díky tomu jsem se dozvěděl to, co se již ohlašovalo v pojmu „alterna-
tivní výuka“. Vznikne-li vůči něčemu standardnímu cosi alternativního, 
svědčí to o slepé uličce a o zoufalství z bezradnosti. Ostatně, viz politic-
ká realita naší současnosti, v níž jsou „alternativy“ rovněž symptomem 
úpadku a nemocné společnosti.

Evropské školství – nejde pochopitelně ani zdaleka jenom o jev čes-
ký – prodělává velmi těžké časy. Z žáka a studenta se stal zákazník, a 
to zákazník náročný a sebevědomý, „vychovaný“ moderní společností 
k vášnivému spotřebitelství, k rychlému obměňování věcí, k těkavosti 
a nestálosti, jež se omylem zve flexibilitou, ovšem též i k netrpělivosti, 
jež nechce čekat na výsledky, ale dožaduje se jich ihned. Onen „zá-
kazník“ moderního školství se dost často nezajímá o vědní obory, ale  
o certifikáty, diplomy a s nimi spojené tituly, jež nepotřebuje pro růst 
své osobnosti, ale pro „cívíčko“, aby s nimi okouzlil pracovní trh, na 
kterém je obdobných cívíček ovšem již tolik co zrnek písku na poušti.

Všichni mladí absolvovali spousty stáží a neexistuje světová instituce, 
jejíž zvuk by vyrazil pracovnímu trhu dech. Všichni mladí adepti někte-
rého povolání disponují spoustou kompetencí a dovedností. Slovo skills 
je v evropském unijním slovníku jedním z nejpoužívanějších. Žádný ev-
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ropský politik, rozhovoří-li se o mladých lidech (což činí velmi rád, ne-
boť hovořit znamená nic nedělat), neopomene ono slovo zmínit aspoň 
desetkrát. Moderní svět, jenž nahradil hloubku odborných znalostí a 
výšiny rozumného uvažování plošinou povrchních prezentací, přivádí 
do škol každým rokem nové a nové zákazníky (dříve žáky a studenty), 
kteří žádají (někdy i za své peníze) pouze soubor praktických doved-
ností umožňujících rychlý úspěch na přeplněném trhu práce a pozdvi-
žení společenského statutu nad šedivý průměr, nikoliv OBOR a s kolem 
něj se nádherně rozprostírající krajinu širokého kulturního rozhledu. 
Ten nechť si archaicky vedené školy a jejich staromilní učitelé ráčí strčit 
za klobouk.

Ze studenta zákazník a ze škol pouhá zrcadla 
špatně se vyvíjejícího světa
Školské orgány, které neustále hledají způsob, jak „modernizovat“ (ro-
zumějme zničit!) výuku, vybírají si přitom právě tu cestu, která učení či 
studium přizpůsobuje „zákazníkům“, kteří v podstatě o studijní obory 
nějaký větší zájem nejeví, ale chtějí jít prostě s dobou. Být „kompetent-
ní“. Pro tyto „zákazníky“ není obor cílem a vzdělání předmětem jejich 
zájmu. Jsou pouze prostředkem ke společenskému uplatnění a velmi 
často ničím víc. Vizuálně koncipovaná společnost, ve které jedinec žije, 
pracuje, odpočívá, ba i přemýšlí a „studuje“ jenom nebo především skr-
ze internet a moderní počítačovou techniku, není společností myšlení, 
knihy, kultury a vědění. Je vlastně přípravkou pro návrat na strom.

Ona „revoluce“ na gymnáziích ohlašovaná na jižní Moravě, se má nést 
ve jménu naprostého nepochopení toho, co škodí a co naopak prospí-
vá skutečnému vzdělání. Pokud autoři článku pochopili téma, o kte-
rém píší (u mainstreamu to není vždy jisté), pak reforma má „děti vést  
k dovednostem, nejenom k tvrdým datům“ a namísto „biflování“ mají 
žáci více hledat informace na internetu. Tato ohlašovaná „revoluce“ má 
znamenat „konec opisování z tabule do sešitu“ a studenti mají více „stu-
dovat v terénu“, pracovat na konkrétním projektu, a hlavně svoji práci 
pak „odprezentovat“ před ostatními.

Právě tyto zmíněné preference jsou všechny do jednoho postaveny 
na pouhých doplňcích studia, zatímco nejpodstatnější složky výuky a 
vzdělávání zde nejsou ani naznačeny. Takováto reforma připomíná roz-
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hodnutí kapitána, jehož loď jde ke dnu, díru v jejím trupu ještě zdvojná-
sobit, a nikoliv se ji pokusit ucpat. Metodika planého biflování dat patří 
do středověku, a pokud ji někteří učitelé a profesoři vyžadují, postu-
pují špatně. Na místo biflování ale patří probouzení zájmu o studované 
obory (koho studium vůbec nezajímá, ten studovat nemá), zasazování 
probírané látky do širšího kontextu, přemýšlení o tématech, studium 
odborné literatury, která je sama o sobě zdrojem dalších pramenů. Pla-
né vyhledávání střepin dat na internetových vyhledávačích představuje 
nebezpečnou zkratku k informacím, které se stávají efemérními, plují 
osamoceně bez jakýchkoliv vazeb virtuálním éterem. Pokud si student 
za pomoci učitele, ale hlavně sám, nebuduje pevnou konstrukci své-
ho vědění od základů a nezasazuje si svůj obor do širokého vědního, 
společenského, kulturního a historického kontextu, jsou „vygúglované“ 
informace vhodné opravdu jen k povrchní prezentaci nějakého úkolu a 
k sebeprezentaci před spolužáky. Pak mohou tyto informace okamžitě 
zaniknout.

Čeho více, toho raději méně!                
Ne více internetu, ale mnohem méně internetu! Ne více prezentací, 
ale více vlastního zájmu o obor, více hloubky, porozumění a více sou-
vislostí. Více osobního kontaktu s učitelem, mnohem méně testů kon-
cipovaných po vzoru autoškol. Více tichého přemýšlení a méně sběru 
střepinových informací. A také, je už třeba konečně zastavit vzdělávání 
zaměřené JENOM a výhradně na praktické využití. Vzdělání má ve sku-
tečnosti tu exkluzívní výhodu před mnohými jinými lidskými aktivitami, 
a sice že si může dovolit být víc než jen praktickou komoditou pro trh. 
A proto více četby, více knih, více studia, více divadla a více galerií, více 
koncertů, více historie vlastního národa a celé Evropy. Nebo se toto 
všechno jednoho dne ztratí. A ztratí se to tak, že to sice zůstane někde 
zakonzervováno a pro hrstku staromilných jedinců, ale skoro nikdo to 
nebude postrádat.

Omlouvám se za to přirovnání, ale permanentní sběrači informací, 
napojení od rána do večera na mobilní telefon nebo na nějaký jiný pře-
vaděč reálných životů do virtuální existence, v podstatě připomínají psy. 
Kdo má rád tato zvířátka, ví, že zdravý a zvědavý pejsek, zejména je-li 
ještě mladý, běhá od rána do večera po parku, po ulici, zahradě nebo 
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po lesní cestě a s čenichem u země vytrvale sbírá informace. Ty infor-
mace okamžitě vyhodnocuje a vzápětí zapomíná ve prospěch nových 
informací. Pachové stopy a moč jiných zvířátek jsou jeho „interneto-
vým vyhledávačem“. Dovede z každé takové informace vyčíst pohlaví 
jiného tvora, věk, zdravotní stav a spoustu jiných věcí, které on, pan 
pejsek, potřebuje pro praktický život, pro své praktické uplatnění „na 
psím trhu práce“. Rembrandtovy obrazy, Beethovenovy symfonie a 
Balzacovy romány pejsek jako horlivý sběratel praktických informací 
z pachových žláz a moče opravdu nepotřebuje! A školství se pomocí 
neustálých děsivých reforem patrně snaží dosáhnout toho, aby se bez 
těchto kulturních statků jednou (docela brzy) obešel i člověk!

Zaměření škol na takzvané kompetence a „skills“, na power-pointové 
prezentace povrchností, na nekonečný sběr navzájem nesouvisejících 
efemérních střepin informací a další podobné metody jsou v zásadě 
jen ústupkem obecné nechuti číst, studovat a skutečně se vzdělávat  
v oborech do hloubky. Školství poskytující vzdělání se tak přizpůsobuje 
zákazníkovi, který vzdělání ve skutečnosti nechce a myslí si, že je nepo-
třebuje, neboť takový je trend jeho doby.

III. NOVÉ TECHNOLOGIE 
VERSUS VZDĚLÁNÍ A KULTURA



Ivo Šebestík: Eseje a komentáře 240 argument!

Nepoznaná kultura nechybí
5. 5. 2017

Esej Ivo Šebestíka o tom, proč společnost potřebuje 
kontinuitu a proč právě ta z té dnešní, digitální, pomalu 
mizí.

Náš hospodářsko-politický (dříve i kulturní) okruh, rozkládající se 
především po obou březích severní části Atlantického oceánu, 
miluje, ba přímo zbožňuje novinky a inovace.

Málokterá novinka přitom zpříjemňuje lidský život, činí jej dokonalej-
ším nebo dokonce kulturnějším. Novinky vznikají proto, aby vytlačovaly 
věci starší. Ne vždy staré, prostě jen o něco déle existující. Novinky 
prší do našeho světa proto, aby jejich déšť neustále čeřil jinak poklidnou 
hladinu našich životů.

Novinky vytlačují věci starší ne proto, že jsou lepší a kvalitnější, ale 
prostě proto, že MUSÍ BÝT! Kdyby novinek nebylo, hrozilo by, že by 
naše životy pojaly do sebe cosi fádně statického, ne-li snad dokonce 
(chraň Bůh!) stabilního a bezpečného. Lidé by pořád chodili k jednomu 
pekaři pro jeho bezinvenčně a neflexibilně, stále dokola jednotvárně 
pečené výtečné housky. Sedávali u svého neinovovaného, a proto neky-
mácejícího se stolu ve své nerekonstruované a nikam nepřestěhované, 
nudně na jednom místě setrvávající kavárně. Četli své noviny, jejichž 
úroveň by „nekolísala“ ve směru pozvolného, leč nezadržitelného in-
telektuálního pádu, ale byla stabilně jednotvárně a nudně solidní. Svou 
poštu by potkávali na stejném rohu stejné ulice a v ní i stejného úřední-
ka za nijak flexibilně neinovovanou přepážkou.

Do práce by lidé jezdili svou tramvají, po své trase a v práci by pro-
váděli své povinnosti svým starým osvědčeným, nových inovativních 
„zlepšení“ prostým způsobem, aniž by jim místní horlivý „ajťák“ každé 
tři měsíce měnil vzhled obrazovky počítače tím, že data jakžtakž pře-
hledně uložená v jedné složce posléze najdou méně přehledně uložená 
ve složce jiné, na jiném místě monitoru, k jejímž inovativním výhodám 
patří, že ji nelze otevřít bez nové aplikace v počítači. Pracovali by, aniž 
by stejně horlivý vedoucí každého půl roku měnil starší firemní pravidla 
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za nová. Existovali by bez toho, že by si museli každý rok kupovat nový 
mobilní telefon, aby mohli s pomocí nových, po čertech chytrých apli-
kací komunikovat se svými pohotově inovovanými daty ve firmě.

Lidé by měli doma pořád týž gramofon, magnetofon nebo cd či video 
přehrávač a dívali by se stále na tutéž televizi. Chodili by třeba i rok  
v jedněch botách, neboť ty by byly šity za účelem brzkého neobnošení. 
Taktéž by se lidé nemuseli obávat, že si jednoho krásného dne bez nové 
aplikace v novém ukrutně chytrém smartfonu nekoupí jízdenku na me-
tro, nedostanou vstupenku do kina a neobjednají si v restauraci večeři.

Novinky se řítí jedna za druhou, aplikace za aplikací, produkt za pro-
duktem, nabídka za nabídkou, bonus za bonusem a chytráctví za chyt-
ráctvím. Zemský inovační ráj to na pohled! Takhle rychle neplavou ani 
hejna sardinek v moři, jak plují světem, od severu k jihu, ze západu na 
východ, hejna novinek a inovací.

Nebýt novinek, jež ustavičně a nepřetržitě střídají věci „staré“, obno-
šené (a osoby staré a obnošené s nimi), mohli by si lidé ke svému okolí 
utvořit snad dokonce i citový vztah. Nakonec by měli své věci doma tak 
dlouho, že by je začali mít rádi, přilnuli by k nim, dali by jim jména a bylo 
by jim líto je vyhodit.

Měli by rádi svůj obchod, svého holiče a listonoše, svou kavárnu a 
svého číšníka. A měli by rádi i svůj starý mobilní telefon, který využívají 
proto, aby si v případě nutnosti zatelefonovali nebo přijali hovor ně-
koho, kdo jim – rovněž veden jistou nezbytností – telefonuje. Kdyby 
ovšem do toho svého starého přístroje po čase sehnali náhradní díly 
a nemuseli před mladým flexibilním prodavačem v magacínu žhavých 
novinek vypadat jako Petr Chelčický, momentálně na propustce ze slo-
vanského nebe.

Pohled na neurotika není vůbec k smíchu
Svět, ve kterém zůstávají dobře fungující věci poměrně dlouho na svém 
místě, aniž by je neurotická společnost stále nenahrazovala jinými, vět-
šinou o nic lepšími nebo dokonce horšími, je světem určité stability. Sta-
bilita s sebou přináší jistý pocit bezpečí a klidu. Naproti tomu neurózy 
se často projevují tím, že neurotik jaksi pořád neví, kam s rukama. Tu se 
škrábe za uchem, tu si zapaluje cigaretu, aby ji nedokouřenou vzápětí 
zamáčknul v popelníku. Přechází z místa na místo, protože si nedokáže 
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najít židli, na kterou by se posadil. A když si neurotik konečně sedne, 
pak si hned přehazuje jednu nohu přes druhou a potom zase tu druhou 
přes první. A už má zase v ruce zapalovač a po kapsách hledá cigarety, 
které se mu ale vzápětí po nalezení vysypou na zem.

Pozorovat vskutku dobře vyprofilovaného neurotika v akci může být 
pro někoho zábavné, nicméně k smíchu to vůbec není. Celý náš hospo-
dářsko-politický (dříve i kulturní) okruh právě v našich časech prožívá 
velmi intenzívní neurózu. Její příčinou je mimo jiné ztráta pevných kon-
tur. Archimedes údajně kdysi zvolal: „Dejte mi pevný bod ve vesmíru a 
já pohnu Zemí.“ Onen pozoruhodný Řek, který se mimo jiné rád kou-
pal a příležitostně vyskakoval z vany, měl na mysli teoreticky nekonečný 
komplex kladek, které by měly schopnost vyvinout takovou sílu, aby 
pohnuly celou planetou.

Lidstvo, k tomu, aby mohlo pokračovat v mírové existenci a vyvíjet se 
směrem k zachování sebe sama a ochraně svých dlouhodobě pečlivě a 
s velkou pílí pěstovaných kultur, potřebuje také pevný bod. Potřebuje 
prostor stability, ve kterém je zachována kontinuita toho dobrého, co 
bylo vytvořeno planetárními kulturami za celá tisíciletí.

Právo nosit tógu svého otce bývala pro chlapce čest
Po celé dějiny lidského rodu bývalo zvykem to, co v posledních dvou de-
setiletích rychle a velmi bezstarostně opouštíme a nahrazujeme něčím dost 
nevyzkoušeným, kuriózním a možná i potenciálně, výhledově nebezpečným.

Všechny generace minulosti předávaly svou kulturu, zvyky, pravidla, tradi-
ce, vychování, vzory a hodnoty dále, těm, kteří přicházeli po nich. Bylo to jistě 
až nudně monotónní. Vždycky se ti starší nebo dokonce staří domnívali, že 
jsou to oni, kdo bdí nad vším, co utvořilo hodnotu jejich rodu, kmene či náro-
da. Oni byli strážci těchto hodnot a prostřednictvím neochvějné a dost často 
i zasloužené autority pomalu, krůček za krůčkem, dovolovali těm mladším, 
aby s úctou vstupovali do posvátného chrámu, jenžvystavěly generace otců, 
dědů a pradědů.

Právo vstoupit mezi válečníky bylo snem všech chlapců a jeho naplnění 
přicházelo prostřednictvím iniciačních obřadů. Svět byl dílem starších gene-
rací a mladé generace toužily po účasti v něm. Tato účast jim byla odměnou. 
Římský chlapec jednoho dne obdržel právo nosit tógu svého otce. To byla 
ohromná čest.
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Posvátnost „starého“ a úcta jemu prokazovaná postupem staletí mě-
nily formu, nicméně ve všech dobách a u všech evropských národů 
(jinde na světě to bylo obdobné) základní model, podle kterého starší 
generace předávaly svou kulturu generacím mladším, zůstal zachován. 
Zůstal v platnosti i po vnitřní „demokratizaci“ rodin, která se velmi po-
malu začíná projevovat přibližně na přelomu 19. a 20. století (děti začí-
nají rodičům tykat a nevyžadují souhlas ke svatbě) a v již velmi oslabené 
podobě dosáhl na práh plně rozvinuté digitální éry.

Tady se tento prastarý model, nutno připustit i velmi pomalý a sotva 
dynamický, zastavil a pomalu se rozpadá. Současné asi tak dvě nejmladší 
generace jsou prvními generacemi lidstva, které již nepřijímají široký 
kulturní soubor svých předků, tedy stará pravidla, zvyky, tradice, způ-
sob chování, hodnoty a jiné součásti kulturního dědictví.

Není to projevem vědomé revolty mládeže vůči světu „dospělých“ 
(taková revolta bývala vždy), ale prostě fakt, že v důsledku obrovité-
ho vpádu digitálních technologií a nástupu jejich virtuálního světa došlo  
k přerušení komunikace mezi generacemi. Starší generace nemají, jak 
své kulturní poselství předat dále. Nemají k tomu dokonce ani čas a 
nedostává se jim dostatečné pozornosti. Aby mohlo být něco pocho-
peno, musí mít chápající dost času na to, aby se nabízeným jevům mohl 
věnovat. Jinak nepochopí nic. A právě tento čas ve zrychleném tempu 
života a v opuštění trvalosti ve prospěch efemérnosti, nebezpečně mizí.

Malé děti v péči digitálního prostředí
Malé děti jsou velmi rychle předávány do „péče“ digitálního prostředí, kte-
ré je dílem komerční, tedy zcela bez zájmu o předávání jakýchkoliv hodnot, 
natož kulturních, a dílem je produktem jen o málo starších „vrstevníků“, 
kteří žádné kulturní hodnoty nikomu předávat nemohou, neboť je sami 
nemají. Navíc, komerční prostředí se nadšeně zmocňuje lidí, kterým chybí 
možnost srovnání. Nekulturní prostředí, zůstává-li osamoceno, je považo-
váno za jediné a jedinečné. Kdo nikdy nepozná kulturní prostředí, nemá ani 
tušení, že kýč může být nahrazen hodnotou.  Na svět tak přicházejí gene-
race, kterým úpadek evropské kultury, respektive její přesun do muzea, 
nebude nápadný. Nevšimnou si toho. Nebudou ji postrádat!

Takto se děti a mládež stávají „autodidakty“ v tom nejsmutnějším 
smyslu toho slova. Vychovávají se a vzdělávají sami z toho materiálu, 
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který si sami vyhledávají na komerčně zaměřených vyhledávačích, které 
pracují s nevkusem a nízkým stupněm kulturnosti. A toto své „pozná-
ní“ si pak navzájem sdělují prostřednictvím sociálních sítí. Obohacují se 
sdílenou chudobou. Vzhledem k tomu, že v tomto prostoru dominuje 
prázdnota, je pochopitelné, že neustálé novinky budí dojem, že onu 
prázdnotu vyplňují. Vyplňují ji ovšem efemérním způsobem. Nevzniká 
nic trvalého a nic se neukládá do paměti, aby mohlo být použito coby 
stavební kámen k tvorbě něčeho většího a trvalého.

Je pochopitelné, že proces „samovzdělávání“ probíhá kontinuálně a 
že generace, jejichž obzor se plnil „svépomocí“ bez vlivu kulturních 
generací, vychovávají nebo budou vychovávat své děti obdobně, jak byli 
vychováni oni sami jen s tím rozdílem, že při vzácných chvílích me-
zigenerační komunikace jim budou moci předat ještě mnohem méně  
z kulturního dědictví minulosti, než kolik se ho dostalo jim.

Dva docela běžné příklady za všechny
Tento fenomén je asi jednou z příčin toho, že se současný svět vyvíjí od 
trvalosti a stability k roztříštěnosti a efemérnosti, a že se velmi rychle 
vytrácí širší kulturní povědomí, a to i u absolventů vysokých škol. Mění 
se chování lidí, vytrácí se respekt ke kulturním vzorům i tolerance vůči 
soukromí druhých osob. Ztrácí se pocit studu za nedostatečně kulturní 
chování a za celou sérií projevů, které v minulosti u provinilce vyvolá-
valy pocit zahanbení. Aby se někdo mohl cítit zahanben za své nevhod-
né chování, musí být obeznámen s obecně uznávanou normou chování 
kulturnějšího, v jehož světle se jeho chování jeví být méně kulturní a 
tedy zahanbující. A rovněž musí rozdíl obou norem sám uznávat.

Dva drobné příklady za všechny: Do ostravské tramvaje nastoupí 
mladý muž, příslušník většinové populace, něco málo pod třicet let. 
Nastupuje do vcelku plného vozu s telefonem u ucha, uprostřed hovo-
ru. Postaví se zády ke kabince řidiče a pokračuje v řeči, přičemž igno-
ruje přítomnost ostatních cestujících. Rozkročen jako Napoleon před 
bitvou u Slavkova mluví do telefonu velmi nahlas, takže s obsahem jeho 
hovoru může být detailně obeznámen každý z přítomných cestujících 
včetně řidičky tramvaje. Na následujících zastávkách tento horlivý mo-
bilní zpravodaj neopomene informovat též osazenstvo příslušných ná-
stupních můstků.

III. NOVÉ TECHNOLOGIE 
VERSUS VZDĚLÁNÍ A KULTURA



Ivo Šebestík: Eseje a komentáře 245 argument!

Mladík telefonuje dlouho a jeho hovor je něčím, co by se dalo nazvat 
obchodním jednáním. Firma, pro kterou dotyčný pracuje, se zabývá vý-
vozem zájemců do zahraničí. Patrně za prací. Tedy alespoň doufejme. 
Mladík v této společnosti, pohybující se dost možná na hraně zákona, 
asi zastává významné místo. Mimo jiné totiž říká bez výjimky všem ces-
tujícím tramvaje číslo jedna, že zákazník, který se u nich zaregistroval 
před třemi dny, „je už dneska na Maltě“. Mladík je se svou prací spo-
kojen a září na celou tramvaj. Veškerému osazenstvu tohoto vozu se 
zřejmě dostalo cti cestovat s úspěšným novodobým podnikatelem.

A jiný příklad, tentokrát z Brna: Tříčlenná skupinka asi tak třinácti-
letých Romů rovněž zatoužila po cestování městskou hromadnou do-
pravou. Děvče a dva kluci se vydali na docela hustě zalidněný nástup-
ní můstek na tramvaj. Jeden z chlapců ovšem se zapálenou cigaretou  
v ruce, vybaven chlapácko klackovitými gesty a kuřáckými pohyby do-
konale odpozorovanými od svých starších vzorů. Tu jedna starší paní o 
francouzských holích nevydržela podívanou na úpadek mravů mládeže, 
nadto nejenom neskrývaný, ale dokonce i vystavovaný na odiv, a takto 
k chlapci pohovořila: „Proč kouříš? Dostaneš rakovinu.“ A na ta slova 
chlapec děl: „Co se staráte? Nejsem váš syn!“ Paní, evidentně ze staré 
školy, se pokusila ve výchovném působení na chlapce pokračovat, ale 
přijela tramvaj, výrostek hodil ještě hořící zbytek cigarety staré paní 
pod nohy, spolu s oběma dalšími nastoupil a takto všichni tři zmizeli oné 
staré paní s francouzskými holemi z očí.

Aby se nevychovanost nestala normou a 
slušnost anomálií
Nevychovaných lidí či lidí nedostatečně obeznámených se základy 
společenského vystupování obecně, bylo vždy a všude dost. Z toho 
pohledu zmíněné příklady jistě nepředstavují revoluci v mezilidských 
vztazích. Co je ale v současné době nepochybně nové, je skutečnost, 
že nespolečenské, neslušné, abnormální, drzé či prostě hloupé chová-
ní dnes naráží mnohem méně na pevně ustavenou normu, a tudíž se 
samo necítí být nijak diskvalifikováno. Nevyvolává stud. Nenutí provi-
nilce, aby se se svou nedostatečností raději před zraky veřejnosti skryl. 
Ostatně, veřejně vyprofilovaný prostor, sdělovaný prostřednictvím mé-
dií i reklamy, je vulgárností a nekulturními projevy přeplněn. Zdají se být 

III. NOVÉ TECHNOLOGIE 
VERSUS VZDĚLÁNÍ A KULTURA



Ivo Šebestík: Eseje a komentáře 246 argument!

proto normální a jejich nositelé tím pádem také. Co může být časem 
pociťováno jako neobvyklé a nenormální, to mohou být právě projevy 
původní tradiční kultury v celém jejím mnohovrstevném komplexu, do 
kterého patří mimo jiné i solidní společenské vystupování.

Digitální novinky jsou velkým požíračem času i 
pozornosti
Digitální sféra a její virtuální prostor vytvořily druhý prostor, nový roz-
měr reality a stáhly do něj vše, nač dosahují. Také velký díl času pohl-
til tento paralelní svět s vlastními pravidly a vzory. S vlastní kulturou a 
vlastní úrovní této kultury. Čím více ustupují reálný svět a jeho tradiční 
kultura do stínu, tím znatelněji září náhradní prostor nových technolo-
gií, který polyká jednu generaci za druhou a vyplivuje bytosti dokonale 
integrované v rámci tohoto svého prostředí, stejně dokonale izolované 
uvnitř zcela roztříštěné existence, která se nemá oč opřít, neboť celou 
soustavu kulturních pilířů přehlédla. Prostě si jí nevšimla. Neví o její 
existenci a ty, kteří se pokusili na tradiční kulturu upozornit, neměla čas 
ani chuť poslouchat.

Novinky jsou velkým požíračem času a pozornosti. Některému čte-
náři těchto řádků se může zdát, že velmi přeháním nebo slyším trávu 
růst, zatímco skutečnost ještě zdaleka není tak špatná. Jistě, zatím ještě 
evropská kultura žije. Zatím se ještě daří bohaté soubory tradičních 
kulturních obsahů mezi generacemi předávat. Jde to ale stále hůř. Pe-
dagogové na vysokých školách vědí, že notebooky, za nimiž se v poslu-
chárnách skrývají tváře studentů, poutají jejich pozornost nesrovnatel-
ně více než výklad přednášejícího, jakkoliv by byl moudrý, vyvážený i 
vtipný. A že obsah toho, čím se studenti zabývají, se v dané chvíli může 
velmi lišit od obsahu přednášky.

Na středních i v základních školách je údajná kvalita výuky velmi silně 
poměřována takzvaným zapojením digitálních technologií do procesu 
vyučování, což v praxi ovšem nejčastěji znamená jeho kvalitativní de-
gradaci. Pedagog, který nepracuje s novými digitálními technologiemi, 
jak by zaspal dobu, a v konečném důsledku se žákům a studentům jeví 
jako podivín, který by snad chtěl učit formou verbálního výkladu učiva, 
a zkoušet jinak, než na počítači vyplněnými testy. Třeba v ústní komuni-
kaci se studentem. Skutečná vykopávka z druhohor!
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Školy za starého Rakouska-Uherska nebo za první republiky česko-
slovenské sice obsahovaly spoustu drilu a memorování látky, o jejímž 
praktickém využití mohl mít nejeden student oprávněné pochybnosti. A 
rovněž tak bývala autorita profesorských sborů přílišná a možná někdy 
i absurdní. To nepochybně ano. Na druhé straně byla ale forma výu-
ky vizitkou profesora, který ji poskytoval. Byla individuálním vztahem 
mezi učitelem a studentem a nejlepší učitelé znali cenu VYPRÁVĚNÍ. 
Místo toho, aby se na plátně nebo na interaktivních tabulích promítaly 
obrázky, titulky, grafy a tabulky převzaté z počítače, které učitel ná-
sledně předčítá studentům nebo někdy snad i komentuje, vedl před-
nášející souvislý výklad, který byl řekou se spoustou přítoků. Student 
mohl sledovat nejenom výsledek úvahy, ale také se mohl účastnit celého 
procesu myšlení učitele. Výuka měla do jisté míry mimetický charakter 
ve smyslu zobrazení, zrcadlení a nápodoby toho, co v nejširším slova 
smyslu nabízela.

Myslel přitom i student, žák, posluchač, neboť slova učitele musel ve 
vlastním myšlení přetvářet v obrazy. Ve své vlastní autentické obrazy. 
Sám tvořil, nebyl jen pasivním příjemcem obrazů cizích. Tento způsob 
výuky, vedený často formou dialogu, býval dědictvím platónské Aka-
demie i Aristotelovy Peripatetické školy. Současné učebnice, i pro do-
spělé studenty, jsou přeplněné obrázky, fotografiemi, grafickými prvky, 
bublinami a vším možným. Jak by se bály nabídnout žáku i studentovi 
souvislejší text delší než dva tři řádky. Jak býval ve středověku strach  
z prázdnoty (horror vacui), tak u autorů textů pro mládež jako by vlá-
dl strach z delšího textu. Jak by autoři těchto obrázkových „slabikářů“ 
pro dospělé nedůvěřovali schopnosti studentů vytvořit si v mysli vlastní 
obraz skutečnosti na základě schopnosti tvořivě pracovat se slovy VY-
PRÁVĚNÍ v jejich zvukové či tištěné podobě.

Na závěr
V tomto textu je téma zásadní změny při předávání komplexu národní a ev-
ropské kultury z generace na generaci pouze lehounce načrtnuto. Součas-
ná situace není ještě tak hrozivá, jak by se mohlo stát v blízké budoucnosti, 
pokud ve způsobu našich životů nedojde k významnější pozitivní změně.

Tím, co by mělo být předáváno, není jenom respekt k tisícileté národ-
ní a evropské kultuře, k literatuře, divadlu, hudbě, výtvarnému umění,  
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k významným osobnostem, k dějinám národního a evropského myšle-
ní. Je to ještě mnohem více. Patří sem vědomí kontinuity společnosti, 
která nemůže obstát, pokud ztratí vazbu na vlastní minulost a zůstane 
vězet ve vzduchoprázdnu, zcela bez kořenů, zaměřena jen na tu jednu 
jedinou chvíli, kterou právě prožívá.

Je zde také důraz na trvalou hodnotu v konfrontaci s pomíjivým ký-
čem a na určitá pravidla dobrého vychování, ke kterému patří respekt 
ke druhým lidem a vnímání jejich práva na soukromí. Zkrátka, stále by 
mělo platit to, co říkávaly babičky svým vnoučatům ještě tak před ně-
jakými třiceti lety: „Tohle se prostě, Pepíčku nebo Mařenko, nedělá!“
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Rozdíl mezi mravencem  
a kreativní myslící lidskou 
bytostí
6. 3. 2017

O rozdílu mezi vzděláním, vzdělaností a dovednostmi 
v podmínkách dnešní tržní společnosti píše ve svém 
komentáři Ivo Šebestík.

K  dlouhodobě nejoblíbenějším tématům Evropské unie, ať už v 
Komisi nebo v Evropském parlamentu, patří to, čemu se s oblibou 
říká kompetence a dovednosti (skills), přičemž obojí zastupuje 

tradiční pojem vzdělání a vzdělanosti, aniž by ve většině případů bylo 
ovšem přihlédnuto k významným rozdílům mezi všemi těmito pojmy.

Každý, kdo se v pozici pedagoga někdy setkal s výukou žáků a studen-
tů, si je rozdílů mezi „kompetencemi“ (dovednostmi) a vzděláním velmi 
dobře vědom. A podobně také každý člověk, který se problematikou 
vzdělání jakkoliv zabývá nebo o ní alespoň občas přemýšlí. Důsledky 
záměny „kompetencí“ se vzděláním se navíc již delší dobu v evropské 
společnosti (o americké ani nemluvě) projevují na každém kroku, a po-
kud odpovědní lidé nezískají schopnost mezi kompetencemi a vzdělá-
ním důsledně rozlišovat, pak se v brzké době dost možná rozloučíme  
s tradiční evropskou vzdělaností docela.

Celá naše současná existence je dominantně ovládaná ekonomikou. 
Tedy i tím, co nazýváme trhem. Vzhledem k tomu, že téměř vše s tr-
hem už dlouhodobě nějak souvisí, získává i samotný člověk v podstatě 
atributy „součásti trhu“, což je asi eufemistické označení pro zboží. Aby 
byl člověk schopen obstát na trhu práce, musí se umět prodat. Aby 
představoval atraktivní nabídku, je mu souzeno stát se „produktem“, 
po jakém je na trhu poptávka. A jak jsme si mohli všimnout, za našich 
časů se mnohdy žádá zboží, které je možno rychle spotřebovat, zahodit 
a nahradit novým, tedy zpravidla horším, leč s lepší reklamou v televizi, 
na internetu a na billboardech.
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Víme z osobní zkušenosti, že mnohé zboží vyhlíží atraktivně, má skvě-
lý obal a ještě lepší reklamu, přesto po rozbalení zjišťujeme, že nestojí 
za nic. Jestliže člověk přistoupí na to, že se nechá redukovat na pouhé 
zboží, jehož kvalita, obsah i vzhled a reklama odpovídají poptávce, tedy 
momentálním módním požadavkům doby, pak je s jeho svobodnou in-
dividualitou konec.

I mravenec má své „skills“
Akcent na kompetence a dovednosti (skills), který již zcela nahradil dů-
raz na rozvoj svobodného a nezávislého myšlení, je jedním ze sympto-
mů pozvolné proměny člověka v „produkt úspěšný (nebo neúspěšný) 
na trhu“. Kompetencemi a dovednostmi je ovšem vybaven i mravenec. 
Položíme-li tomuto tvoru do cesty kousíček suché větvičky, mravenec 
disponuje dostatečnou kompetencí i dovednostmi k tomu, aby překáž-
ku během několika sekund prozkoumal a následně překážející větvičku 
obešel. Naproti tomu, pokusíme-li se zavést s mravencem řeč na téma 
originální kompozice posledních Beethovenových smyčcových kvar-
tetů, nebudou mu jeho „kompetence“ určené a pěstované výhradně  
k praktické orientaci v jeho prostředí k ničemu.

Tento příklad je jako srovnání jistě poněkud krutý. Nicméně vybavo-
vat děti a studenty pouze znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, 
které jim umožní uspět ve tvrdé konkurenci na trzích práce, a ponechat 
ladem celou širokou a vznešenou oblast pro trh „nadbytečného“ kul-
turního vzdělání, jehož obsah je nejenom nekonečný, ale také nesmírně 
bohatý a tvořivý, je mírně řečeno krátkozraké.

Pokud k tomu připočteme také moderní, trvalý, tvrdošíjný a málem 
až hysterický důraz na digitální technologie, coby neodmyslitelné „po-
mocníky“ při studiu, pak se tristní obraz současného „vzdělávání“ ještě 
prohloubí. Je totiž prokázáno, že internet a další takzvané inteligent-
ní digitální komunikační technologie, pokud jsou výrazně nadužívány a 
jsou jim napospas ponechány už i malé děti, pak mají na rozvoj myšlení, 
na sociální chování, a také na samotnou citovou stránku uživatelů velice 
negativní vliv.

Pokud se člověk naučí pouze vědět, kde se která informace nachází, 
pak není nijak nucen si ji i zapamatovat. Tudíž nemá možnost dále pra-
covat s něčím, co nemá v hlavě, ale co se nachází někde v digitálním 
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virtuálním prostoru. Vědět, kde to je, samo o sobě nestačí. Tvořivě 
pracovat je možné pouze s informacemi, které jsou uloženy ve vlastní 
paměti, ve které se druží s informacemi dříve nabytými a kde čekají 
na informace nové. Jenom takovéto vědění nabízí materiál k myšlení a 
představuje jakési vědomostní bohatství.

Přesto, pokud někdo nacházející se v odpovědné politické funkci  
v současné době žehrá na nedostatky v procesu vzdělávání, nejčastěji 
si naříká nad tím, že se investuje málo peněz do počítačového vybavení 
škol. Do všech těch interaktivních tabulí a do počítačů už pro batolata 
v jeslích a předškolní děti. Pokud je tomu tak, pak snad jedině v tomto 
konkrétním případě můžeme za nedostatek peněz říci chvála bohu!

Mánie po kompetencích obsahuje i devalvační prvek
Krásnou a vznešenou vlastností skutečného vzdělání člověka jsou jeho 
svoboda a nezávislost. Tedy i nezávislost vůči momentálně existujícímu 
trhu a jeho poptávce a módě. Vzdělání sice vždy sloužilo také k praktic-
kým cílům a napomáhalo člověku získat společenské uplatnění. Větši-
nou vzdělaného člověka zvýhodňovalo před tím, kdo takového stupně 
vzdělání nedosáhl.

Nikdy v minulosti se však nestalo, aby vzdělání bylo konstruováno 
výhradně a jedině za účelem získání takového množství kompetencí a 
dovedností, které žádá trh, a ocitlo se tak ve veliké vzdálenosti od ši-
rokého kulturního vzdělání, jehož primárním cílem je rozvoj osobnos-
ti jako takové. Nikoliv příprava „produktu“ pro trh a následnou jeho 
„spotřebu“ v rámci některého zaměstnání, ale vzdělání proto, aby jeho 
nositel dokázal přemýšlet o světě a dával si věci do souvislostí. Aby měl 
přehled o kultuře své země, kontinentu a snad i jisté části světa. Zkrát-
ka, aby byl VZDĚLANÝ, ne jen „kompetentní“ a „dovedný“ v rámci 
svého očekávaného či již uskutečněného praktického umístění na trhu 
práce. A když se požadavky trhy změní, aby se s nimi změnil i on. Aby 
byl jednou modrý a podruhé zelený, aby byl jednou do krychle a jindy 
byl z něho úhledný váleček, třeba na nudle.

Tato mánie po kompetencích a dovednostech pochopitelně obsahuje 
devalvační prvek. Jednotlivé státy živě sledují počty studentů a absol-
ventů vysokých škol a od toho prostého statistického údaje pak odvíjejí 
svůj pocit vzdělanosti. Horlivý sběr vysokoškolských diplomů, certifiká-
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tů a zahraničních stáží plní životopisy mladých uchazečů o zaměstnání, 
kteří krátce po ukončení studia vstupují na přeplněný pracovní trh, na 
kterém pak bojují o svoje místo na slunci s ostatními sběrateli.

U mladých lidí množství těchto „absolutorií“ působí dobře, aniž 
by kdokoliv pátral po tom, kolik bakalářských, inženýrských, magis-
terských či doktorských prací bylo získáno „vygůglováním“ nebo vy-
robeno na zakázku jednotlivci a agenturami, které se tím živí, a kolik  
z nich obsahuje skutečně vlastní a originální myšlení svých autorů. Kolik 
certifikátů, osvědčení, diplomů a stáží vzniklo díky skutečnému zájmu 
absolventů o dané obory a kolik z nich přišlo na svět jen jako důsledek 
sběru potřebných bonusů pro trh.

Sběr titulů, osvědčení či identifikačních kódů (například v rámci eu-
ropassu) vede pochopitelně k jejich devalvaci a už dávno si neplní roli, 
která jim původně náležela. Rozeznat jen na základě strukturovaných 
životopisů v písemné podobě skutečného vzdělance vybaveného širo-
kou škálou vědomostí, všeobecným kulturním a společenským přehle-
dem a schopného tvořivého a kritického myšlení od pouhého sběratele 
bonusů pro trh, není dost dobře možné. Přesto právě tohle trh vyžadu-
je a uznává. Bohužel!
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Psychiatr varuje před 
„digitální demencí“
14. 3. 2017

Ivo Šebestík se věnuje nově vydané knize německého 
psychiatra Manfreda Spitzera o digitální demenci a 
důsledcích nadužívání počítačů pro lidský mozek a 
myšlení.

Manfred Spitzer, dříve hostující profesor na Harvardské uni-
verzitě, nyní šéf univerzitní psychiatrické kliniky v Ulmu a Cen-
tra pro výzkum učení a neurologie, vážně varuje před důsledky 
nadužívání digitálních médií na výkon lidského mozku a průběh 
duševní činnosti. 

Výsledky svých dlouholetých výzkumů a odborných studií jiných 
odborníků zabývajících se obdobnými tématy shrnul Spitzer do 
populárně koncipované práce nazvané Digitale Demenz. Wie-

wirunsundunsere Kinder um den Verstandbringen. Kniha byla vydána 
letos v brněnském nakladatelství Host pod stejným názvem, tedy Digi-
tální demence – jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum.

Domnívám se, že bude velmi užitečné, právě v současné době, kdy 
je snad ještě čas, nešťastný vývoj v nadměrném užívání stále nových 
a spotřebitelsky i komerčně „atraktivnějších“, digitálních technologií, 
korigovat. Alespoň trochu, zejména u malých dětí, v zájmu zachování 
schopnosti myslet.

Většina následujícího textu obsahuje doslovné citace z českého vy-
dání Spitzerovy knihy, což se ve většině případů obejde bez komen-
táře. Sám za sebe si zde dovolím dodat pouze to, že naše „ekono-
mické“ myšlení nám poskytuje sice dostatek varování, pokud se jedná  
o hrozby, jaké v současné době vyplývají z chyb, kterých se dopouštíme  
v globální ekonomice. Nicméně, paralelně  alespoň s relativní mírou 
materiálního blahobytu v naší části planety, jsou z různých stran sou-
stavně ohrožovány i hodnoty, které mají právo být považovány dost 
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možná za nadřazené všemu ostatnímu. Mám zde na mysli především 
naše myšlení a schopnost citu a soužití s ostatními lidmi.

Zdá se být nesporné, že zejména obyvatelstvu žijícímu v hospodářsky 
vyspělých a bohatých zemích Severní Ameriky a části Evropy, hrozí těž-
ké civilizační choroby pocházející – jak mimo jiné vyplývá i ze zmíněné 
knihy profesora Spitzera – ze změn ve způsobu myšlení, které úzce 
souvisejí se změnami – řečeno s Flaubertem – v citové výchově součas-
ných a budoucích mladých generací.

Je evidentní, že se mění vztahy mezi lidmi a ve vzájemném vnímání 
nabývá vrchu konkurenční soutěžení a odcizování (proměna rodinného 
prostředí je kniha sama o sobě??). Snižuje se míra empatie, ohledů a 
respektu k soukromí ostatních lidí, ale i ke svému vlastnímu. Virtuální 
internetové „přátelství“, které je v podstatě zmnohonásobením vlastní 
deprimující samoty, nahrazuje skutečné blízké vztahy a absence reál-
ného sociálního prostředí (mimo počítač, mobil a televizní obrazovku) 
dost dobře neumožňuje dětem a mladým lidem osvojit si dříve běžné 
sociální zvyky. Evropská kultura, vzdělanost a myšlení – výdobytek ně-
kolika tisíciletí evropských dějin (od staré Kréty je to už pět tisíc let!) se 
tak může během několika generací zcela vytratit a být nahrazena něčím, 
v čem – a tím jsem si jist – by asi nikdo z nás současných žít nechtěl.

Malý Američan žije vlastně jen pět hodin denně
Ale dejme nyní, v několika citacích, slovo autoru knihy o „digitální de-
menci“, profesoru Spitzerovi:

„Moderní výzkumy mozku totiž naznačují, že při užívání digitálních 
médií máme veškeré důvody k šířeji pojatým obavám. Náš mozek totiž 
prochází procesem neustálých změn, z čehož nutně vyplývá, že není 
možné, aby nás uživatele každodenní kontakt s digitálními médii nijak 
neovlivnil.“

Z výzkumů provedených v roce 2009 ve Spojených státech americ-
kých a v Německu (na vzorku 43 500 školáků) vyplynulo, že v USA 
stráví děti denně s nějakými médii celkem 10.45 hodiny a v Německu  
o něco méně, tedy 7.14 hodiny. Vezmeme-li v úvahu, že den má 24 ho-
din a že děti by z toho počtu hodin měly spát aspoň osm hodin, pak se 
čas průměrného amerického školáka věnovaný reálnému světu scvrkne 
na nějakým pět hodin denně. 
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Během těchto pěti hodin ovšem školák snad také snídá, svačí, obědvá, 
večeří (patrně vše při sledování počítače), koupe se a chodí na toaletu 
(možná také s nějakým digitálním médiem v ruce). Skoro by se chtě-
lo konstatovat, že děti „postižené“ nadměrnou mírou digitalizace, mají 
vskutku hodně krátké dětství. 

„Publicista Nicholas Carr popisuje svou vlastní zkušenost s užíváním 
internetu takto: ,Jakoby mi síť ničila schopnost soustředění a nerušené-
ho uvažování. Mé vědomí nyní čeká, až bude moci zaznamenávat infor-
mace přesně tak, jak jsou nabízeny na síti: v podobě rychlého proudu 
malých částic (…) Moji přátelé říkají totéž: čím více používají síť, tím 
namáhavěji se soustřeďují na psaní delších úseků textu.“

„Stejně jako se horolezectví nedá naučit tím, že někoho na vrchol 
vynesete, tak se mladý člověk nestane expertem (v jakémkoliv oboru), 
pokud se zeptá experta. Osvojit si vědomosti z pramenů sám, kriticky 
je ověřovat, zvažovat, ověřovat prameny, skládat jednotlivé dílky do 
smysluplného celku – aby se člověk všechno tohle naučil, musí to dělat 
samostatně…

Demence je více než jen zapomětlivost. A v případě digitální demen-
ce mi proto jde o více než jen o fakt, že se zejména mladí lidé zdají 
být stále zapomětlivější, na což poprvé poukázali korejští vědci v roce 
2007. Jedná se víceméně o duševní výkonnost, myšlení, schopnost kri-
tiky, o orientaci v houštině informační záplavy.“

Nová média vyvolávají závislost jako alkohol, 
nikotin a jiné drogy
Říká se, že nová média dnes patří ke každodennímu životu, a proto si na 
ně děti musí zvykat. Tomu musím odporovat: nová média mají potenciál 
vyvolávat závislost stejně jako alkohol, nikotin a jiné drogy. Závislost 
na počítačích a internetu se v naší zemi (míněno Německo – pozn. iš) 
začaly houfně vyskytovat a pro postižené mají ničivé důsledky. Stejně 
tak by se mohlo tvrdit: „Pivo a víno jsou součástí naší společnosti a kul-
tury. Proto musíme už děti ve školce vést k tomu, aby se s nimi naučily 
vhodně zacházet. Proto alkohol do školky patří. Celé jedno průmyslové 
odvětví by mělo z takových doporučení velkou radost.“

Spitzer má zde na mysli celý mnohovrstevný digitální průmysl, který 
patří k velmi bohatým a vlivným v celosvětovém měřítku, a který smě-
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řuje svou reklamu cíleně a stále ve větší míře na co nejmladší spotřebi-
tele, tedy na děti, kterým velmi zaměstnaní rodiče poskytují nejnovější 
technologie nejenom na jejich výslovné přání (ovlivněné reklamou), ale 
i jako náhradu za vlastní čas. Tedy často za tradiční citovou výchovu  
v rodině. 

Ostatně nové technologie už nabízejí i dovedně zkonstruované a 
skvěle naprogramované roboty nahrazující živého kamaráda, domácí 
zvířátko nebo dokonce i bratříčka nebo sestřičku. Viz robot od japon-
ské firmy NEC, který slouží jako chůva dětí. A dále opět profesor Spit-
zer:

„… sprosté na všem tom tržním humbuku kolem počítačů ve školách 
je, že to, co rodiče dělají – kupují pro své páťáky počítač – vede přesně 
k tomu, co nechtějí a čeho se obávají… Počítač doma vede k horším 
výkonům ve škole. To se projevuje jak u počítání, tak u čtení. Autoři (vý-
zkumníci Thomas Fuchs a Ludger Wössman – poznámka iš) své výsled-
ky komentují takto: „Pouhá dostupnost počítačů doma vede nejprve k 
tomu, že děti hrají počítačové hry. To je odvádí od učení a projevuje se 
negativně na jejich úspěšnosti ve škole.“

„Používání počítače v raném dětství může vést k poruchám pozor-
nosti a v předškolním věku pak k poruchám čtení. Ve školním věku se 
navíc v rostoucí míře objevuje sociální izolace, jak prokazují americké a 
dnes už i německé studie… K tomu je třeba podotknout, že právě di-
gitální sociální sítě rozhodně nevedou k četnějším a lepším kontaktům, 
nýbrž k sociální izolaci a ke kontaktům povrchním. Jen nepatrné množ-
ství dívek si své online přátele spojuje s pozitivními pocity. Ty zažívají 
víceméně především s osobními přáteli. Proto v následujících kapito-
lách zevrubně doložím, jak a do jaké míry činí digitální sítě naše děti a 
mladistvé osamělými a nešťastnými.“

„Samozřejmě se naskýtá otázka, proč – když je tomu tak – se nic 
neděje. Proč se nikdo tomu každodennímu ohlupování nebrání? Jakož-
to psychiatr nedám na konspirační teorie, jež nějaké zlé moci přisu-
zují úmysl způsobit rozšiřováním digitálních médií postupnou demenci 
obyvatelstva, aby se dalo snáze ovládat. Ne, jsem přesvědčen, že věc 
je mnohem prostší. Existuje mnoho lidí, kteří digitálními produkty vy-
dělávají spoustu peněz a kterým je osud druhých, obzvláště dětí, zcela 
lhostejný.“
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Tady Spitzer jmenuje výrobce a obchodníky se zbraněmi, jakož i ta-
bákový průmysl nebo producenty evidentně nezdravých nebo dokon-
ce škodlivých potravin, jejichž reklama ovšem rovněž míří na dětské-
ho spotřebitele, respektive skrze něj na jeho rodiče. Tato reklama je 
v současné době zakázána pouze ve Švédsku a v Jižní Koreji. Jinde na 
světě vlády nijak nebrání „trávení“ svých dětí nevhodnými potravinami. 
V dalším textu Spitzer zmiňuje moderní závislost majitelů různých navi-
gačních systémů na jejich aplikacích:

Nenaviguji, nechávám se navigovat. To je velký 
rozdíl!
„Bylo by však naprosto mylné domnívat se, že by se s nimi lidé naučili 
lépe navigovat. Právě naopak!  Kdo má v autě satelitní navigační systém, 
ten se nechává navigovat, ovšem sám nenaviguje. Jeho schopnost pro-
storové orientace upadá. Tato schopnost souvisí s jistou konkrétní částí 
mozku, hipokampem. V něm se nacházejí buňky, vztahující se k určitým 
místům, protože se jim naučily… Od konce minulého století víme, že 
lidé, kteří se potřebují vyznat v neznámém terénu, to dovedou pomocí 
hipokampu.“

„Kdo se učí žonglovat, tomu měřitelně narůstá objem těch oblastí 
mozku, jež odpovídají za zpracování očních pohybů… Kdo se učí hrát 
na housle nebo na kytaru, zvětšuje si v mozku oblast zodpovídající za 
prsty levé ruky. Hudebníci hrající v orchestru mají vesměs větší oblast 
pro sluch… Třebaže hipokampus představuje v mozku poměrně malou 
strukturu, je pro fungování celého mozku velmi podstatný. Nevytváří 
jen propojené (reálné) místní znalosti, nýbrž také místa /adresy) v kůře 
velkého mozku, kde jsou zakódovány jisté vlastnosti nebo atributy. Je-
jich provázanost tvoří to, co nazýváme zážitkem…“

„Na rozdíl od kůry mozkové, která ve svých mnohých modulech vy-
tváří pomalým učením uspořádané mapy atributů, hipokampus je trva-
le zaměstnán tím, že věci propojuje a z četných vzruchů probíhajících 
v kůře velkého mozku formuje události, zážitky a obsahy dlouhodobé 
paměti… Už delší dobu existuje domněnka, že jsou-li nervové buňky  
v hipokampu vystaveny nadměrnému přetížení, stresu, hrozí jim 
odumírání… Výzkumy frankfurtského anatoma Heika Braaka navíc už 
před delší dobou prokázaly, že Alzheimerova choroba má svůj původ 
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v oblasti hipokampu, odkud se pak šíří četnými spoji do dalších oblastí 
areálů kůry velkého mozku.“

Celou tuto část svého pojednání nakonec Manfred Spitzer shrnuje 
do následujících vět: „Náš mozek tedy funguje do jisté míry podobně 
jako sval: je-li využíván, roste; není-li využíván, zakrňuje.“ O něco dále 
pak vysvětluje samotný původ z latiny pocházejícího slova „demence“. 
Jeho výklad je velice jednoduchý. Vzniklo ze dvou slov, „de“ ve významu 
„dolů“ a „mens“ coby „mysl“. Je to tedy v podstatě „duševní pokles“. 

Demence je duševní pokles. Trvá déle, 
klesáme-li z větší výšky
„Demence je duševní pokles. Jako každý pokles i ona trvá déle, klesá-
me-li z větší výšky. A tato výška, duševní výkonnost, závisí stejně jako 
svalová výkonnost na tréninku. Duševní trénink – učení – probíhá stejně 
jako u svalů automaticky při duševní a fyzické námaze. Duševně se na-
máháme, pokud se aktivně vypořádáváme se světem.“

„… čím povrchněji se nějakým věcným obsahem zabývám, tím méně 
synapsí se mi v mozku aktivuje, což má za následek, že se méně naučím. 
Toto poznání je tak důležité proto, že digitální média a internet muse-
jí působit na učení negativně právě z tohoto důvodu. Zaprvé vedou  
k větší povrchnosti, což lze poznat už jen z používaných jazykových po-
jmů: dříve se texty četly, dnes se ,skimují´ (tj. povrchně přeletí očima). 
Dříve se do látky pronikalo, dnes se namísto toho po síti ,surfuje´ (tedy 
klouže po obsahovém povrchu)…“

„Pokud na dotykové interaktivní tabuli (smart boardu) rukou přeta-
huji slovo z bodu A do bodu B (přesouvám je na jinou část monitoru), 
pak provádím jen to nejpovrchnější, co se slovem provést lze – po-
vrchnější by bylo jen ještě méně pohybově náročné zmáčknutí kláves 
Ctrl+C a Ctrl+V nebo kliknutí myší. Přečíst slovo nebo ho dokonce 
přepsat, abych se jím přitom musel myšlenkově zabývat, by byly kroky 
hlubšího zpracování, jež elektronická média oslabují, nebo ho dokonce 
úplně odstraňují.“

Počítače dětem chudých zemí!
Na jiném místě knihy se Spitzer zabývá nejrůznějšími velkými, zdánli-
vě humanitárně zaměřenými akcemi majícími za cíl vybavit školáky v 
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rozvojových zemích co největším počtem počítačů, laptopů a dalších 
digitálních zařízení. Pod „lidskou tváří“ projektu se ovšem skrýval pře-
devším byznys a jejich „bonusem“ byla nejčastěji jejich nedomyšlenost a  
v posledku malá efektivita z hlediska proklamovaného cíle. Tak napří-
klad v roce 2009 bylo dodáno do Peru 290 tisíc laptopů určených do 
škol. Na toto místo určení ovšem doputovala jen něco málo více než 
jedna třetina. Zbytek zůstal ve skladištích bez využití. Především proto, 
že ve školách chyběla elektřina nebo byly počítače prostě vadné.

Ještě hůře dopadla dodávka laptopů do Rwandy, v níž má jen pět pro-
cent škol připojení k elektrickému zdroji. Následné výsledky zkoumá-
ní úspěšnosti zavádění digitálních technologií do výuky dětí v Peru a 
v Uruguayi navíc potvrdily výsledky výzkumů prováděných i v boha-
tých zemích světa. Výsledky žáků tato technika spíše zhoršila, než aby 
je vylepšila. Nigerijští školáci navíc na svých laptopech, zřejmě doma i 
ve škole, docela shodně surfovali nejvíce na pornografických stranách. 
Také v Thajsku došlo díky dodávkám nových technologií do škol k ná-
růstu dětské pornografie. Oblibě se zde těšily rovněž i násilné videohry. 

Tyto počítače někdo u výrobců a distributorů technologií objednal a 
odkoupil. Možná některá vláda nebo charitativní organizace, která zís-
kala peníze ze sbírek. Každopádně, alespoň z hlediska zisku z prodeje, 
splnily laptopy svůj účel. 

„Skoro všechny studie týkající se úspěšnosti učení při využití počítačů 
ve škole iniciovaly a sponzorovaly takřka bez výjimky počítačové firmy 
a telefonní společnosti,“ konstatuje zasvěcenec Uwe Afemann. Dodnes 
skutečně neexistuje žádná nezávislá studie, která by nepochybně do-
kazovala, že pouhým zavedením počítačů a monitorů do tříd se učení 
stává efektivnějším… Studie, které prokazují opak, tedy že informační 
technologie mají na vzdělání negativní účinky, oproti tomu existují.“

Mimo jiné zde funguje také sociální rozměr celého problému. Stu-
die prokazují, že zavádění digitálních technologií do škol má výrazně 
negativnější důsledky především v takzvaných „horších“ školách, což 
jsou pochopitelně školy „pro chudé“.  „Tím mají autoři (studií – po-
známka iš) na mysli skutečnost, že nerovnoměrnost přístupu k síti mezi 
chudobou a bohatstvím se prostřednictvím připojení škol k internetu 
nezmenšuje, nýbrž narůstá.“
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Když někde něco je, tak si s tím už nelámeme 
hlavu
Kdo přesouvá duševní práci na digitální nosiče dat nebo do mraků, má 
kromě menšího bezprostředního vytížení mozku ještě další problém. 
Stav motivace ke vštípení si nových věcných obsahů se mění. Když 
víme, že je něco někde uchováno, už si tím ,nelámeme hlavu´… Kdo 
tedy po vykonané práci stiskne na počítači tlačítko save, nemůže se 
divit, že na druhý den si toho už tolik nepamatuje… Novější experi-
menty ovšem ukazují, jak výrazně se tento efekt projevuje právě při 
používání digitálních médií. Vedou nás k bezstarostnosti vůči vštěpování 
si vědomostí, protože  přece můžeme vše (znovu) najít na síti. Tím se  
v dlouhodobém horizontu vytrácejí odborné znalosti, které ovšem nut-
ně potřebuji, pokud chci s internetem smysluplně pracovat. Dále tím 
redukuji své budoucí možnosti samostatné duševní práce a využití své 
vlastní paměti, neboť dospělí se učí především tím, že připojují nové 
informace k těm stávajícím.“

Závěr aneb Neškodí digitální technologie jako 
takové, ale jejich nadužívání
Celou knihou Manfreda Spitzera procházejí detailní popisy odbor-
ných výzkumů prováděných všude po světě a zabývajících se vlivem 
digitálních technologií na rozvoj (spíše úpadek) myšlení – u dětí, mlá-
deže i u dospělých uživatelů. Stejně tak jeho práce obsahuje grafy a 
nákresy zobrazující funkce lidského mozku, které v užší míře souvi-
sejí s učením nebo motorikou.

Profesor Spitzer není odpůrcem digitálních technologií, jak mu 
to vytýkají jeho odpůrci nebo čtenáři, kteří jeho práce dost dobře 
nepochopili. Argumentuje proti NADUŽÍVÁNÍ těchto technologií 
a proti tomu, aby jejich aplikace nahrazovaly klasické formy učení, 
vštěpování, studia i sociálního chování a citového prožívání člověka. 
Upozorňuje na to, že „klasické“ formy učení a vštepování se vyví-
jely milióny let (už od biologických předků současného člověka) a 
v evoluci se ukázaly být úspěšné a funkční, zatímco nadměrné užití 
digitálních technologií a zejména fakt, že ony NAHRAZUJÍ původní 
způsoby učení, paměti a vštěpování informací, mohou mít velmi ne-
bezpečné následky.
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A zde se vracím k tomu, co jsem uvedl či naznačil na začátku toho-
to textu. Vlády většiny zemí takzvaného vyspělého světa svými zákony 
brání produkci a šíření zdraví poškozujících látek, zejména drog. Nebo 
je (alkohol a tabák) aspoň nedoporučují dětem a mládeži ke konzuma-
ci. Stejně jako „nedoporučují“ nosit při sobě střelné zbraně a graná-
ty. Špatně, respektive nadměrně a předčasně „konzumované“ digitální 
technologie primárně určené ke komunikaci či sběru dat a manipulaci 
s nimi, jsou rovněž silnou návykovou látkou. A podobně jako droga, i  
v raném dětství aplikovaná pravidelná několikahodinová (mnohahodi-
nová) dávka „digitální návykové látky“ poškozuje mozek člověka. Pře-
devším dítěte!

Spitzer v té souvislosti připomíná skutečnost, se kterou pracuje ze-
jména reklama, kterou si výrobci a distributoři digitálních technologií 
promyšleně zadávají. Je to fakt, že děti a mládež milují nové věci. Zají-
má je vše, co je nové. (Asi proto je tak málo zajímají tradiční evropská 
kultura a vzdělanost.) Zářící barevná, někdy blikající, vždy proměnlivá, 
hrající, vrnící, bzučící, šelestící, zpívající a kňučící infantilní obrazovka 
některého laptopu, smartfonu či něčeho podobného je pro ně přede-
vším hračka. Hračka přizpůsobená jejich věku, tedy s obrázky, postavič-
kami, se zvířátky. Je to návyková hračka.

Když James Cook na svých cestách světem navštěvoval osady „divo-
chů“, obdarovával je barevnými sklíčky, korálky, zrcadélky, prostě cet-
kami, jaké zaujmou i roztomilého ptáčka zvaného straka. Co se třpy-
tí, co září a bliká, to všechno láká dětskou mysl, stejně jako to lákalo 
těchto laciných cetek dosud neznalou mysl necivilizovaných lidí. Jenže 
dětství by mělo přejít v dospělost a necivilizovaný stav se může dočkat 
civilizace. Tedy, za normálních okolností a za předpokladu, že dospělost 
dojde zralosti a civilizace kulturnosti.

Co když ale plně dospělý, tedy soudný člověk není právě nejvášnivěj-
ším, skoro slepým konzumentem nepřetržitě na trh dodávaného zboží? 
Dětská mysl představuje lepšího konzumenta. Dítě chce všechno, co 
vidí. A hned!

Aniž bych chtěl komukoliv podsouvat jiný zlý úmysl, než „pouhý“ 
byznys, výsledkem aplikace těchto hraček do života (především jejich 
ohromné nadužívání) může v konečném důsledku vést k vytvoření  
v podstatě nového druhu člověka. Tento „nový“ člověk je pro nás zatím 

III. NOVÉ TECHNOLOGIE 
VERSUS VZDĚLÁNÍ A KULTURA



Ivo Šebestík: Eseje a komentáře 262 argument!

velkou neznámou. (Homo non sapiens, infans et puerilis?) Nevíme nic 
především o jeho citových vlastnostech a o tom, jak se bude chovat ve 
společnosti, pokud se s ní bude od narození seznamovat téměř výhrad-
ně jenom přes internet a přestane o ní přemýšlet.
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Válka všech proti jednomu. 
Jak světu zbavenému 
bezpečí hrozí, že bude opět 
hledána oběť
4. 4. 2017

Ivo Šebestík píše o tom, jak společnosti čelící nejistotě a 
vnitřnímu rozkladu hledají obětní beránky a viníky jako 
nástroj ustavení nové stability.

Každý Evropan, který se zajímá o dění doma i ve světě, už po léta 
sbírá z médií i atmosféry, která ho obklopuje, střepiny informací, 
ze kterých se dá jen obtížně sestavit nějaký optimistický obraz 
světa.

Přesto je velice žádoucí ony střepy v něco celistvějšího složit, neboť 
většina fatálních chyb, které byly v dějinách uskutečněny – dvacáté 
století je jimi přeplněno – povstala z absence celistvých obrazů 

přítomnosti a nedávné minulosti.
Ani mnohé odpovědné osoby umístěné na samém vrcholu státních 

struktur nebývají schopné reflektovat svou přítomnost komplexněji. 
Mainstreamová média v současné době tuto schopnost ztratila absolut-
ně, dokonce na ni i vědomě rezignovala. Kostel také svým věřícím ne-
sdělí celou pravdu a političtí avanturisté si realitu uzpůsobují ke svému 
prospěchu, a nic jiného než vlastní zisk nežádají.

Plný pytel střepů, který tvoří náš současný politický a hospodářský 
prostor, zahrnuje desítky jednotlivin majících platnost symptomů. Bylo 
by velmi užitečné tyto příznaky nejenom správně rozšifrovat, ale z ana-
lýz sestavit i syntézu a předložit ji co nejširší veřejnosti v podobě srozu-
mitelné, nikoliv však účelově a stranicky deformované. Pak by se mohla 
veřejnost v demokratických zemích euroatlantického světa (ale i jinde) 
stát poprvé v moderních dějinách hrází proti nebezpečným, neodpo-
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vědným, nedomyšleným nebo dokonce zištným a zlovolným tendencím 
vládnoucích vrstev, obcházejících, nerespektujících nebo podvádějících 
demokratické struktury moderních států.

Hlasy volajících na poušti
V minulosti, před oběma světovými válkami dvacátého století, někteří 
evropští intelektuálové prorocky varovali před blížícími se katastrofami. 
Anglický filozof B. Russel, francouzský spisovatel R. Rolland, A. Einstein, 
S. Zweig i jiní. Varování nepadlo na úrodnou půdu, lidstvo jako by sto-
procentně padlo do moci biologických a fyzikálních zákonů. Jak by se 
stalo pouhou hmotou, se kterou si pohrávají přírodní síly. Svým způso-
bem je lidská masa skutečně „jen“ hmotou. Člověk a masa jsou témata 
Canettiho, Le Bona i Karla Čapka.

Thomas Hobbes skepticky soudil, že přirozeným stavem lidí, kteří 
jsou především sobecky orientovaní na vlastní prospěch, je válka všech 
proti všem. Stav, který lze řešit něčím jako je společenská smlouva. Vý-
znamný francouzský myslitel 20. století René Girard ve svých knihách 
„Je vois Satan tomber comme l´éclaur / Vidím Satana padat jako záři 
(Grasset, Paris 1999) a Bouc émissaire / Obětní beránek (tamtéž, 1982) 
upozorňuje na to, že společnost řeší vnitřní neshody a momentální roz-
klíženost nejenom poklidným ustavením společenské smlouvy, ale před 
tímto bohulibým krokem uplatní něco jiného.

Válka všech proti jednomu
Válku všech proti všem (Hobbes, Clausewitz) převede na „válku všech 
proti jednomu“. Dějiny jsou plné příkladů tohoto vyústění vnitřních i 
vnějších konfliktů mezi lidmi a jejich obcemi (komunitami, státy, říše-
mi). Sobectví, které je jedním ze dvou základních a protikladných rysů 
lidského (společenského) chování, a které se prostě jednoduše opírá o 
základní vlastnost živé hmoty, kterou je potřeba zachovat si existenci 
svou a svého rodu za každou cenu (sobecký gen Richarda Dawkinse?), 
staví lidské bytosti do permanentního konkurenčního stavu, který se  
v určité fázi může stát velice konfliktní nebo prostě rozklížený.

Do poklidného života „obce“ mohou vpadnout nečekané vnější fak-
tory. Mohou se objevit cizorodé prvky, které začnou nahlodávat její 
strukturu nebo ji měnit v něco kvalitativně odlišného a nezvyklého. Sta-
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rá pravidla mohou ztrácet platnost, původní jistoty se začnou rozpadat, 
vytvářejí se nové tenze a rodí se nové druhy konfliktů.

Dávné společnosti, které ještě respektovaly sakrální zónu, měly tedy 
oblast posvátného a domnívaly se, že jejich svět a jejich životy jsou  
s touto oblastí posvátného propojeny (Bataille, Girard). Řešily vnitřní 
ohrožení obce komunikací s božskými silami, od nichž očekávaly po-
moc zposvátněním rituální oběti. Toto byl jejich „bouc émissaire“. Přijal 
na sebe hříchy obce jako Ježíš hříchy svých bližních a byl obětován. Svou 
obětí vstoupil obětní beránek (agnus dei) do sakrální zóny. Takovéto 
oběti bývaly velmi často oběti lidské. Dokonce k nim patřily i oběti výše 
postavených osob včetně rituálně obětovaného krále.

V umučení Krista je tento prvek pradávné rituální oběti získávající 
božské posvěcení velmi zřetelný. Způsob, kterým řeší společnost za-
sažená ztrátou jistot nějakou formou nebezpečí nebo vnitřního rozkla-
du, ale nesahá pouze k aktu rituální oběti na usmířenou Boha. Nehledá 
oběť, které by přisoudila božské atributy nebo ji prostě převedla do 
sakrální oblasti a v ní ji nechala žít novým životem.

Společnost zasažená nějakou formou rozkladu a vržená do vnitřního 
stavu, ve kterém se začíná projevovat extrémní míra soutěživosti nebo 
přímo boj mezi jednotlivými členy, hledá ztracenou stabilitu a ztracenou 
vnitřní sounáležitost svých členů tím, že převede „válku každého s kaž-
dým“ ve válku „všech proti jednomu“.

Na toho „jednoho“ pak stačí ukázat prstem a dlouhou tenzí vnitř-
ně frustrovaná společnost pak na „označeného nepřítele“ hromadně 
zaútočí jako vosy na vetřelce v blízkosti jejich hnízda. Takto byly orga-
nizovány pogromy proti židům ve feudálních státech i v novodobých 
totalitách. Násilí sociálních revolucí mělo tento charakter. Takto byli 
rozvášněným davem v roce 1672 zavražděni v Holandsku bratři de Wit-
tové. Takto byl tamtéž (Den Haag, 1619) vydán na smrt bývalý vysoký 
státník Oldenbarnevelt, mající velké zásluhy o nizozemské záležitosti.

I když tyto útoky na označené osoby, jimž jsou přisouzeny příčiny 
neštěstí v obci už zbavené původního rituálního konceptu „obětního 
beránka“, který je svou smrtí sakralizován, starobylá lidová pověrečná 
tradice stejně v těchto obětech nenávisti stále vidí určitou souvislost  
s prostorem posvátného. Na popraviště, na kterých bývali někteří od-
souzenci „obětováni“ klidu, míru a bezpečí obce, přicházeli, nejčastěji 
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za noci, lidé, aby si z popraviště odnesli kousek dřeva, provazu nebo 
dokonce i část odsouzencova těla. Věří v jejich kouzelnou moc. Moc 
starých, představ, mýtů a pověr je nezničitelná.

Takto „ritualizovány“ lidem byly konečně i poprava anglického krále 
Karla I. a francouzského krále Ludvíka XVI. I tyto popravy měly dotyč-
ným společnostem vrátit ztracený klid, bezpečí a prosperitu.

Kdo na koho ukáže prstem?
Proč je však úvaha o hledání nepřítele, který „může za všechno“, uvá-
děna v souvislost s naší současností? Jednoduše proto, že tyto prastaré 
psychologické faktory, snad můžeme říci neurotické faktory společností 
vyvrácených z dřívějšího stavu harmonie a jistoty, doposud nikdo nedo-
kázal vymazat. Staré mechanismy se opakují, stejně jako se v přírodě 
střídají období dešťů s obdobími sucha.

Ztráta jistot, snížení míry bezpečí, narůstání pocitu ohrožení, zvyšo-
vání stavu nedůvěry vůči strukturám vlastních států a nedůvěra k jejich 
reprezentantům, strach z nejisté budoucnosti, to vše jsou symptomy 
současné epochy, jak ji prožíváme zejména v našem vlastním, nějakou 
dobu bezpečném a vcelku blahobytném euroatlantickém prostoru a 
konkrétně v samotné Evropě.

Kdo tedy bude označen za VINÍKA, když můžeme říci s téměř sto-
procentní jistotou, že pokud se společnost nezačne „uzdravovat“ jaksi 
spontánně a díky důkladnější, a hlavně široce koncipované analýze sku-
tečných příčin současného stavu, pak dříve či později někdo vystoupí 
před shromážděný dav na tribunu a UKÁŽE PRSTEM.

Je migrace vlastní příčinou nebo důsledkem 
jiných příčin?
Vždyť toto se již děje! Ztráta bezpečí a jistot, černé vidiny budoucnosti, 
přisuzují v Evropě již mnozí migračním vlnám a islámskému terorismu. Ano, 
v aktuálním pohledu představuje migrační příliv z kulturně, společensky i 
nábožensky výrazně odlišných částí světa pro Evropu opravdu situaci, na 
kterou nejsou Evropané – v tom rozsahu – připraveni. Mimo jiné i proto, že 
se nejedná o pouhé přistěhovalectví, ale provázejí je i vlny násilí.

Ukázat prstem na migranty a obvinit je ze ztráty bezpečí a destabilizace 
Evropy se jistě nabízí. Je to ale také velmi zjednodušené a téměř vůbec to 
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nevystihuje skutečné příčiny, pro které došlo ve světě k tak žalostnému 
vývoji, který můžeme charakterizovat jako neochotu (nebo neschopnost) 
nejmocnějších geopolitických faktorů spojit se při hledání způsobů, jak 
vyřešit sérii skutečně dominantních hrozeb pro celou planetu.

Místo spolupráce a stmelování společné celoplanetární strategie vstříc 
chudobě, nedostatku vody a zemědělské půdy, periodické degeneraci 
základních plodin a podobně, se hledají a vytvářejí nové zdroje konflik-
tů. Skoro se zdá, jak by současnou planetu řídili lidé, kteří si přejí její 
zničení.

Objevit v Evropě viníky v podobě migrantů odjinud je chybné řeše-
ní, jehož výsledkem může být pouze vypovězení války mezi etnickými 
komunitami v evropských zemích. Přibývající počty migrantů ze zemí 
islámského světa, jejich náboženské přesvědčení, odhodlání a pohrdání 
bohatými Evropany, kteří bývali jejich kolonizátory a „pány“, nenabízí 
pro původní Evropany vůbec příjemné vize.

Migrační vlny a všechna početná negativa, která jsou s nimi spojena, 
nejsou příčinou současné destabilizace světa a zneklidnění evropských 
jistot. Jsou následkem dlouhodobě neuvážené a neodpovědné politiky, 
kterou po světě provádějí gigantický finanční i průmyslový kapitál, rop-
né koncerny a zbrojařské firmy. To vše prostřednictvím státních roz-
počtů, vlád a parlamentů zemí, ve kterých mají dominantní vliv nebo 
které drží přímo či prostřednictvím někoho jiného v kleštích.

Ty jsou viníkem ztráty bezpečí na planetě Zemi a hrozeb nových kon-
frontací. Ony, jejich chamtivost a neochota investovat peníze do ochra-
ny planety a jejích zdrojů i obyvatel, stojí za neustálým vytvářením ne-
přátel a nepřátelských vztahů. Zde je zdroj, odkud přichází válečného 
bubnování.

V žádném případě nechci jakkoliv snižovat nebezpečí, které pro 
Evropany může znamenat příchod a početní zesílení lidí, kteří nere-
spektují tradiční evropský způsob života, evropská pravidla, evropské 
standardy a podobně. A kteří nejenom, že toto nerespektují, navíc jsou 
připraveni starou Evropu měnit k obrazu svému, a tím z ní učinit úplně 
jiný kontinent.

Ne, tyto hrozby není radno podcenit. Je ale chybné, velice chybné, 
spatřovat v migraci příčinu destabilizace světa a ztráty jistot a bezpečí. 
Je důsledkem a je symptomem. Příčiny spočívají jinde a vrátit svět k 
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bezpečí a obyvatelstvo Evropy i dalších světadílů odvrátit od konfron-
tace ke spolupráci je možné pouze oslabením vlivu velkého nadnárod-
ního kapitálu a jím vytvořených finančních, bankovních a dozorových 
institucí.

Toto je úkol pro Evropany, Američany i obyvatele dalších hospodář-
sky silných oblastí světa. Toto je úkol pro všechny zastupitelské orgány 
planety a pro vlády jednotlivých států. A je to především základní a na-
prosto prioritní zadání pro skutečně autentické levicové strany. Jejich 
raisond´être sine qua non! Bez plnění tohoto úkolu nemají levicové 
strany žádný smysl.

Úspěšnější v konkurenci je společnost 
navzájem solidárních lidí
Současný americký sociobiolog E. O. Wilson vedle sobecké tendence člo-
věka klade ještě evolučně stejně úspěšnou tendenci k altruismu. Jedná se 
samozřejmě o altruismus měkkého typu, při kterém má pomoc člověka 
člověku určité hranice a která se chtě nechtě – připusťme si to – pojí s oče-
káváním nějaké odměny. Člověk je jaksi odsouzen k tomu, že se v evoluci 
tyhle dvě vlastnosti – sobectví a altruismus – neustále střetají a potýkají.

Není zde přitom míněn pouze jedinec, ale také komunita (například 
kmen), ve které se také prosazují (třeba střídavě) sobecké či altruistické 
tendence. Podle Wilsona a některých dalších sociobiologů bývá v koneč-
ném důsledku úspěšnější to lidské společenství (nebo společenství jiných 
sociálních tvorů, třeba mravenců), ve kterém se více prosadila tendence 
ke spolupráci a k ochraně společných zájmů před individuálním sobectvím.

Heslo: „Všechno pro lid a pro společnost“ přijímají s oblibou zejména 
autoritativní režimy, které podobně jak bylo definováno při jedné ze secesí 
římských plebejců (protestní odchod z města) vykládaly stát jako tělo (bři-
cho), které ke své obživě (existenci) potřebuje všechny údy (tedy obyvatel-
stvo). Takže při hodně zjednodušeném pohledu se může zdát, že diktatury 
svým důrazem na celek, jemuž je jedinec podroben (někdy i dobrovolně), 
jdou z evolučního hlediska správným směrem. Tak tomu ale opravdu není.

Nicméně, ani opačná cesta, tedy maximální důraz na sobectví, který 
dominuje v naší současné společenské praxi, není právě nejšťastnějším 
řešením. Stále více lidí chce dosáhnout na omezené zdroje úspěchu, 
kariéry i bohatství, což pochopitelně vede k pocitu, že „ostatní lidé 
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překážejí“. Bobtnání individuálního sobectví tak sice posouvá dravé a 
bezskrupulózní jedince k individuálnímu úspěchu, ale uvnitř společnos-
ti se vytváří atmosféra nedůvěry a snižuje se i míra ztotožnění se lidí 
s celkem, takže nakonec takováto společnosti individuálně úspěšných 
kariéristů v soutěži s méně individualistickými společnostmi ztrácí a 
prohrává.

Tato „drobnost“, na tomto místě vyložená jen velmi telegraficky, fan-
tastickým a vskutku neuvěřitelným způsobem uniká veřejné pozornos-
ti. To, že uniká profesionálním politikům a mainstreamovým médiím, 
je bohužel důsledek jejich momentálního stavu. Ale širší veřejnosti by 
nemělo ujít, že pokud se bude společnost vyvíjet stále více k sobectví a 
solidarita, empatie, soudržnost, ohledy a další solidní vlastnosti v ní bu-
dou pociťovány jako takzvaná „vlastní blbost“, pak si taková společnost 
vypisuje sama úmrtní list.

Závěrem
Skutečně, střepinový charakter naší přítomnosti, orientace pouze na 
povrchové jevy vytržené ze souvislostí a opomíjející kauzalitu, neochota 
provádět hlubší analýzy a velice účinně zprostředkovávat komplexnější 
obraz toho, co se ve světě děje a o co ve skutečnosti jde, to všechno 
pospolu může umožnit, že naše vlastní společnost jednoho dne, a mož-
ná brzy, zaútočí na někoho jiného, než je ten, kdo nese za současný stav 
světa největší díl odpovědnosti. Bude vybrán viník a bude předhozen 
všeobecné nenávisti. Probudit iracionální, ničím nepodloženou nenávist 
je v každém z národů této planety, bohužel, stále ještě snadné.

Viníci určení jako oběti skupinového násilí nejsou téměř nikdy sku-
tečnými viníky neštěstí, které společnost postihlo. Ženy a muži upálení  
v 17. století na Jesenicku při takzvaných čarodějnických procesech, ne-
mohli za to, že církev ztrácela své pozice a hledala způsob, jak vystrašit 
poddané údajným posílením ďáblovy moci, a tím je – vystrašené – při-
mět, aby se ještě více semknuli kolem oltáře. Jsou to vždy zástupné 
oběti, jejichž ztýráním se má zneklidněný dav utišit do stavu, ve kterém 
obnoví smlouvu s vlastní společností.
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