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3 Antoine Marès: Česká kultura 
 je opuštěná, opovrhovaná
5 José Alberto „Pepe“ Mujica: 
 Proč je tolik lidí nemocných 
 na hlavu? 

Natascha WodiNová

Mrtví mě na rozdíl 
od živých nezklamali
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Na počátku bylo jen jméno: Jevgenija Jakovlevna ivaščenko. Patřilo matce německé spisovatelky 
Nataschy Wodinové. ta jej před pár lety spíše náhodou zadala do ruského vyhledávače na internetu. 
Začal se odvíjet příběh, z něhož se na konci stal román Sie kam aus Mariupol (Pocházela z Mariupolu). 
dočkal se mezinárodního uznání a loni také prestižní ceny lipského knižního veletrhu.

ZuZana LiZcová

Přišla jste na svět v německu 
těsně po konci druhé světové 
války. Jaká je vaše první vzpo-
mínka?
Moji rodiče byli nuceně nasazení 
v Lipsku, odkud uprchli před Rusy. 
dostali se do Norimberka, kde se 
schovali v kůlně na dvoře továrny. 
Neměli žádnou jinou střechu nad 
hlavou. Měli velké štěstí, že majitel 
továrny byl velmi humánní Němec. 
Možná sám dříve zaměstnával nuce-
ně nasazené a chtěl něco napravit, 
to nevím. Každopádně jsme prvních 
pět let žili v této kůlně. Moje první 
vzpomínka vlastně ani vzpomín-
kou být nemůže, protože jsem ješ-
tě byla miminko. ale mám přesto 
pocit, že jsem to skutečně prožila. 

tence německých úřadů. Můj otec 
to nejprve zkusil s chovem kuřat, 
s nímž úplně zkrachoval. Pak se 
přidal ke sboru kozáků a začal zno-
vu zpívat. Jeho hlas nás zase jed-
nou zachránil. ale pak už s námi 
prakticky vůbec nebyl, jezdil všu-
de po Evropě. 

Říkala jste, že s vámi „Rusy“  
nikdo nechtěl nic mít. Musela jste 
ale docházet do německé školy. 
Jaké to tehdy bylo?
to byly skutečně strašné roky. dnes 
už vůbec nedovedu pochopit, jak 
jsem tehdy vlastně zvládla přežít. 
Nedovedete si představit, jaká vlád-
la po válce v Německu protiruská 
nálada. Rusko byl úhlavní nepřítel, 

Mluvím o zatčení mých rodičů. 
v noci přišla americká vojenská 
policie. dodnes vidím zcela jas-
ně, jak rodiče stojí ve velmi sla-
bém světle nazí se zdviženýma 
rukama u zdi. to je moje první 
vzpomínka.

Tuto dramatickou scénu  
popisujete i ve svém románu 
Sie kam aus Mariupol. co se 
stalo dále?
Poté? Moji rodiče byli zase cel-
kem rychle propuštěni – jak jsem 
zmínila – pak jsme ještě pět let 
v té kůlně žili. Zatčení se nakonec 
ukázalo jako štěstí. američané 
mého otce zaměstnali jako zpě-
váka. Měl krásný hlas a oni rádi 

poslouchali ruské lidové písně, 
přesto, že Rusové byli ti „zlí“. 
díky tomu jsme si nežili úplně 
špatně, protože jej platili v na-
turáliích. Němci neměli co jíst 
a my jsme měli skvělé americké 
potraviny. 

Žili jsme tam ale ilegálně, vlast-
ně jsme tam vůbec nesměli být. 
Byli jsme „displaced persons“, 
tak se tehdy říkalo lidem osvo-
bozeným z lágrů. takoví se teh-
dy museli přihlásit a žít v nových 
táborech. i my jsme jednou mu-
seli odejít – nevyhnal nás maji-
tel továrny, ale úřady, které nás 
převezly do tábora valka. Byl to 
největší tábor pro vysídlence v Ba-
vorsku, v barácích tam žily asi 

4 000 lidí. Zůstali jsme tam asi 
rok a půl a pak přišla takříkajíc 
konečná stanice – přesídlili nás 
do malého města u Norimber-
ka, kde postavili pro vysídlence 
nové bloky domků, asi pro 120 
partají. Bylo to jako malé měs-
to za městem. Nikdo s námi sa-
mozřejmě nechtěl nic mít. Pro 
mého otce i mou matku, která 
si po pár letech vzala život, to 
byla konečná stanice. a já jsem 
odtud také časem zdrhla.

vaši rodinu živil po válce otec. 
Pracoval i nadále pro ameri-
čany?
Ne, tomu byl po pár letech ko-
nec a my jsme přešli do kompe-
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ďábel, ztělesnění zla. Byl sku-
tečně problém jít do města. Lidé 
po nás házeli kameny, nadávali 
nám a plivali na nás. Rusů tam 
moc nezbylo, obětí tedy neměli 
moc. skoro všichni sovětští nu-
ceně nasazení byli repatriováni 
zpět do sovětského svazu. Jen ně-
kolika málo z nich včetně mých 
rodičů se podařilo zůstat. Proč, 
to přesně nevím. i v domcích, kde 
jsme bydleli, jsme byli jediní Ru-
sové. i tam nás všichni ti ostat-
ní východoevropané nenáviděli.

dokud jsem byla doma, ještě 
to částečně šlo. dramatické to 
pro mě pak bylo ve škole. Jaké 
už děti bývají – v zásadě neměly 
nic proti mně. Mohli za to rodi-
če a celková atmosféra. děti, jak 
známo, vždy potřebují nějakého 
otloukánka a já jsem se přiroze-
ně nabízela. také učitelka nám 
neustále s pohledem upřeným 
na mě vyprávěla hrozné věci: jak 
Rusové vypalovali německým vo-
jákům oči rozžhavenými uhlíky, 
jak šlapali vojenskými holínka-
mi po malých dětech a podobně. 
a byla jsem to vždycky já, kdo to 
vlastně udělal. Proto mě pak děti 
po škole vždycky honily. Jednou 
při podobné honičce zahynulo 
dítě jugoslávských vysídlenců, 
strčili je do řeky. Žila jsem v ne-
ustálém strachu. Když zvonilo, 
byla jsem šťastná, že je konec 
vyučování, ale zároveň jsem se 
bála, že znovu vypukne hon. 

ve svém románu popisujete, 
jak jste se z té těžké situace 
snažila utéct do světa fanta-
zie. vymýšlela jste si historky  
o svém původu, abyste se 
před spolužáky ochránila.  
nakonec se ale ukázalo, že zas 
tak moc smyšlené nebyly...
to je skutečně opožděný vtip 
dějin. vymýšlela jsem si a lhala 
jsem, až se hory zelenaly. snažila 
jsem se v očích ostatních udělat 
lepší, než jsem byla. vyprávěla 
jsem, že jsem nalezenec, který 
spadl na útěku z vozu, a že moji 
skuteční rodiče jsou ruští šlech-
tici, pozemkoví vlastníci a velmi 
bohatí, nóbl lidé. Zatímco moji 
rodiče – tak jsem je tehdy vidě-
la – patřili k lumpenproletariá-
tu. Možná ani to ne, všichni jsme 
byli něco jako odpad. Proto jsem 
se to snažila obrátit.

Později jsem pátrala po původu 
své matky a nemohla jsem k ní 
najít vůbec žádnou cestu. Před 
asi čtyřmi roky jsem její jméno 
z náhlého popudu zadala do rus-
kého vyhledávače na internetu. 
a k mému úžasu se objevil vý-
sledek. Nejdříve jsem si myslela, 
že je to někdo jiný, měla velmi 
obyčejné jméno. Pak se ale uká-
zalo, že je to skutečně ona. Naro-
dila se do multikulturní rodiny 
z Mariupolu. Její otec pocházel 

takty s lidmi jsem si vytvořila až 
později, kdy jsem poznala jed-
noho ruského spisovatele. teh-
dy už jsem ale nepracovala jako 
tlumočnice, ale překládala jsem 
knihy. díky tomuto spisovateli 
jsem poznala Rusko pod jeho 
chaotickým a zároveň tristním 
povrchem. a to bylo pro mě úpl-
né zjevení. Minimálně jako dítě 
jsem Rusko nemilovala a vždy 
jsem se za ně styděla. ale to se 
ve mně později obrátilo. Potka-
la jsem tam tak skvělé lidi, s ob-
rovským humorem, duchem, lid-
skostí a sounáležitostí. Byla jsem 
tam opravdu šťastná.

Stále máte k Rusku tak blízký 
vztah?
všichni lidé, které jsem tehdy 
znala, jsou dnes už bohužel mrt-
ví. Byli starší než já, i můj pří-
tel byl o 20 let starší než já. tito 
lidé jsou po smrti, ale mám dnes 
svoje malé Rusko v Berlíně. Když 
si zajedu na Kurfürstendamm, 
mluví tam každý druhý rusky. 
ale i zde na Prenzlauer Bergu je 
hodně Rusů. Moje nejbližší ka-
marádka je Ruska a žije ve ved-
lejší ulici, takže rusky už zase 
mluvím prakticky každý den. sa-
mozřejmě mám také ještě další 
vazby na Rusko. Například můj 
bratranec, kterého jsem našla, 
žije na sibiři. s ním si dvakrát 
v týdnu skypuji. Je poslední, kdo 
mi z rodiny zbyl. celkem jsem 
objevila živé příbuzné tři, ten-
hle jediný mi zůstal. 

Když se za celou tou historií 
ohlédnete – co vám přinesla? 
Změnilo vás to, že jste našla 
své kořeny a příbuzné?
Upřímně řečeno – skoro si to ani 
nedovoluji vyslovit – na úplně 
prvním místě to pro mě byla gi-
gantická látka. skutečně změni-
lo můj život to, že jsem najed-
nou měla tenhle materiál. a že 
jsem tuhle knihu mohla napsat, 
to mnou skutečně velmi pohnulo. 
Nejen proto, že měla úspěch, ale 
jednoduše ten příběh, který jsem 
směla zpracovat. to byl pro mě 
obrovský, největší dárek. 

Jinak si nejsem jistá, jestli mě 
to, že nyní vím, odkud pocházím, 
natolik změnilo. Jak jsem říka-
la: většina mých příbuzných je 
mrtvá a mám jen jejich fotogra-
fie, na něž se můžu dívat. v se-
dmdesáti se lidé zkrátka už tak 
silně nemění. Zůstala jsem stej-
ná. Možná teď mám jen trochu 
více sebevědomí, ale myslím, že 
to pramení z té látky, na níž jsem 
mohla pracovat. vždycky jsem 
cítila velké prázdno, které se za-
plnilo a v určitém směru se pro 
mě uzavřel kruh. 

Pokud se nemýlím, našla jste 
i vysvětlení pro některé své 

Možná, že za úplně typický ne. 
Byli to přece jen lidé s vysokým 
společenským postavením, ne-
byli úplně průměrní. Mnoho lidí 
nepřišlo kvůli zestátnění o ma-
jetek, protože jednoduše nikdy 
nic nevlastnili. v tomto směru 
zažili moji prarodiče skutečně 
něco neobyčejného. ale proná-
sledování se jinak samozřejmě 
týkalo celého národa. Miliony 
lidí zemřely, přesné číslo myslím 
nikdo nezná. stalin tehdy sku-
tečně řádil, o tom se ví. tenhle 
osud mohli prarodiče a rodiče 
s ostatními sdílet. 

Pochopila jste skutečný  
rozsah těchto událostí až  
při psaní své knihy?
Neustále, dodnes se dozvídám 
něco nového. Zjišťuji, jak dale-
ko to tehdy zašlo. Nedávno jsem 
si například uvědomila něco, co 
mě nikdy dříve nenapadlo – že 
všichni lidé, kteří žili na Němci 
okupovaných územích, byli sta-
linem podezíráni, že byli kola-
boranty. všichni – tedy polovina 
Ruska a několik dalších svazo-
vých republik. Učím se o stalini-
smu stále více, o tom, co to bylo 
za paranoidní systém, zcela opo-
vrhující životy lidí. 

Z tohoto důvodu vaši rodiče 
zřejmě nikdy ani neuvažovali  
o tom, že by se mohli zpět na 
ukrajinu vrátit. nenapadlo je 
to ani po Stalinově smrti?
Ne, nevím proč, ale myslím si, 
že se moji rodiče báli celé sovět-
ské moci. Nejen stalina. asi by 
se vrátili po jejím pádu, ale do té  
doby si to oprávněně netroufli. 
i po stalinově smrti by se jim 
po návratu vedlo velmi špatně. 
Možná, že by je i tehdy zastřelili. 

Později, v 70. a 80. letech  
20. století jste vy sama do 
Ruska často jezdila jako tlu-
močnice a překladatelka. Jak 
jste tehdy tuto zemi vnímala?
Rusko se pro mě stalo pracovní 
zemí. Zpočátku pro mě bylo jed-
noduše jen kuriózní. Myslela jsem 
si, že v komunistickém režimu 
žijí samí pracovití, disciplinovaní 
lidé, kteří budují komunismus, 
a že všude vládne pořádek. Když 
jsem tam přijela, nedovedla jsem 
pochopit chaos, který tam vládl. 
Rusko je neskutečně chaotická 
země, to si v Německu nikdo ne-
dovede představit. Nic tam není 
regulované, všechno probíhá zce-
la náhodně a pokaždé jinak. Ne-
existují žádná pravidla a vše je 
trochu anarchistické. 

Zároveň jsem ale k zemi dlouho 
nezískala žádný skutečný kon-
takt. stále jsem jen pracovala, by-
dlela v hotelích pro cizince a po-
sedávala po ministerstvech, kde 
jsem překládala. soukromé kon-

z ukrajinské a baltské šlechty, 
její matka byla italka, dcera vel-
mi bohatého italského obchod-
níka. Byli to skutečně zámožní 
lidé. Moje matka to ale už neza-
žila, narodila se v roce 1920, tři 
roky po říjnové revoluci. tehdy 
už byli samozřejmě vyvlastnění. 

věděla vůbec o tom, že byli 
její předkové bohatí a vý-
znamní?
Nevím. Nikdy o tom nemluvila. 
ale jednou řekla něco, na co si 
vzpomínám. Zmínila, že její dě-
deček měl obchod s uhlím. Před-
stavovala jsem si krámek, z ně-
hož se uhlí vozilo do domácností 
na dvoukoláku. ve skutečnosti ale 
obchodoval s uhlím z donbasu, 
které exportoval skoro do celé-
ho světa, a vydělal tím obrov-
ské množství peněz. v ruštině 
to ale zkrátka zní stejně: obchod 
s uhlím. 

Po osudu své matky jste pát-
rala dlouho a donedávna zcela 
bezúspěšně. Díky internetu 
se vám podařilo její příběh 
rozplést a objevit i stále žijící 
příbuzné. ne všichni ale byli 
úplně vstřícní. Považujete své 
pátrání přesto za úspěšné?
dlouho jsem se snažila někde 
objevit nějakou nitku, ale nena-
šla jsem vůbec nic. 

Proto to pro mě byl opravdový 
úspěch. Byl zázrak, že se mi to 
všechno podařilo najít. vypátrala 
jsem celé bližší příbuzenstvo své 
matky. většina byla už po smrti.

Mrtví mě nezklamali, naopak. 
trochu mě zklamali ti, kteří jsou 
ještě naživu, ale tak už to s rea- 
litou bývá. U mrtvých jsem si 
mohla leccos přimyslet. U živých, 
kterých jsem našla jen málo, to 
nešlo. o minulosti byli ochot-
ní se bavit málo nebo vůbec ne. 
to, že moje matka pracovala pro 
Němce, je dodnes v Rusku tabu. 
Lidé, kteří byli nuceni se po vál-
ce do sovětského svazu vrátit, 
byli celý život odstrkováni. Pla-
tili za kolaboranty a nepřátele 
národa. a strach zavírá lidem 
ústa dodnes. 

osudy rodiny vaší matky ve 
20. století byly vůbec velmi 
pestré. někteří byli přesvěd-
čení komunisté, jiní skončili 
v gulazích...
Můj dědeček, otec mé matky, byl 
v trestním táboře 20 let. Už za 
cara, byl rebel, socialista, kte-
rý byl pak znovu trestaný i za 
sovětského svazu. tak, jak to 
v tehdejších neklidných dobách, 
za revoluce a po ní za stalinis-
mu bývalo. 

Považujete příběh své rodiny 
pro východní Evropu té doby 
za typický?

vlastnosti a záliby, které vás 
provázejí celý život.
Paradoxně ano. Nevím, jestli to 
s tím souvisí, ale bratr mojí mat-
ky byl operní zpěvák. o tom se 
moje matka dokonce i zmínila. 
ale vždy jsem si říkala: Kdo ví, 
co si to tady namlouváš. Mož-
ná, že bys takového strýčka jen 
ráda měla. Pak se ale ukázalo, že 
jsem jej skutečně měla. a nejen 
ledajakého. Byl v sovětském sva-
zu velmi slavným operním pěv-
cem. ale jestli to nějak souvisí, 
to nevím. Jsem skutečně melo-
manka a miluji zejména operu 
a pěvecké hlasy. Mohla jsem to 
ale zdědit i po svých rodičích. 
oba zpívali, i já jsem uměla vel-
mi dobře zpívat.

Zůstaly vám po všem tom pát-
rání i nějaké nezodpovězené 
otázky?
ano, celkem hodně. Bohužel 
jsem nenašla jediného člově-
ka, který by znal moji matku. 
Bývala bych ráda věděla, jaká 
byla jako mladá žena, děvče, 
jako dítě. Korunními klenoty 
mého pátrání byly deníky ses-
try mojí matky. Jejich historie 
byla dost šílená – 20 let ležely 
na jedné skříni na sibiři v bytě 
mého bratrance a nikdo si jich 
nevšiml. teprve, když jsem se 
objevila já, náhodou je našli. 
Jako by tam na mě ty dvě de-
setiletí čekaly. Bratranec mi je 
poslal a já si od nich slibovala, 
že se toho o své matce hodně 
dozvím. ale chyba lávky. Moje 
teta o svojí malé sestře nena-
psala skoro nic. Zbylo mi bílé 
místo. deník se zmiňuje prak-
ticky jen o jejím narození.

také nevím, jak se moji rodiče 
dostali do Německa, jestli dobro-
volně, nebo byli nuceně deporto-
váni. Nevím ani, proč směli zů-
stat. hodně věcí ještě zůstalo 
otevřených. 

vaše kniha se původně měla 
jmenovat Nikdy jsem nebyla 
v Mariupolu, nese ale nakonec 
název Pocházela z Mariupolu. 
Proč jste se rozhodla její titul 
změnit?
Původně jsem si říkala, že musím 
něco napsat o své matce, i když 
o ní nic nevím. chtěla jsem její 
příběh rekonstruovat na základě 
toku dějin a psát zejména o nuce-
né práci. to je v Německu velmi 
zanedbané téma. Máme k dispo- 
zici hodně osobních svědectví, 
ale v beletrii prakticky nic. Ří-
kala jsem si: Kdo, když ne já, by 
o tom měl něco napsat. Nikdy jsem 
nebyla v Mariuoplu měla být jen 
krátká povídka. Pak jsem ale spí-
še jako vtip zadala jméno mojí 
matky do zmíněného vyhledá-
vače a můj projekt se neuvěři-
telně rozrostl.
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vznikl z něj nakonec velmi 
oceňovaný román. Jak změnil 
váš život tento úspěch?
víte, v rohu mi vždy postával pří-
zrak starobní chudoby. Mám dů-
chod 480 eur (asi 12 000 korun, 
pozn. aut.). ten přízrak zmizel, 
a to je velká změna. Úspěch jinak 
je velmi dvojsečná věc. Na jednu 
stranu z něj mám radost. Na dru-
hou stranu je ale velmi zatěžující, 
protože probouzí velká očekává-
ní a vytváří neuvěřitelně mnoho 
práce. Musíte si také dávat velký 
pozor, abyste nezpychli.

Do kolika řečí se vaše kniha 
překládá?
do mnoha, mimo jiné do ukra-
jinštiny, a dokonce do arabštiny. 
vůbec by mě nenapadlo, že by 
to araby mohlo zajímat. a ještě 
do několika dalších jazyků, to 
se teprve připravuje. Ukrajin-
ský a holandský překlad jsou 
již hotové. 

Mezitím už dokončujete nový 
román. Tížil vás při jeho psaní  
úspěch toho předchozího 
a velká očekávání, která jste 
zmínila?
Zpočátku ano, ale tenhle strach 
musel úplně pryč. Když píšu, musím 
to psát pro sebe a ne pro ostatní, 
jinak to vůbec nejde. sice vím, že 
si to druzí přečtou, ale musím na 
to zapomenout. Při práci se mi 
to také zpravidla daří. Jsem tak 
pohlcená tím, co dělám, že vů-
bec nemyslím na to, co by tomu 
kdo mohl říct, zda to bude mít 
úspěch nebo ne. 

tuhle novou knihu jsem pů-
vodně vůbec nechtěla psát a ani 
jsem na tu myšlenku nepřišla. 
Bylo to moje nakladatelství, kte-
ré mi řeklo, že můj otec přichází 
v knize o mojí matce velmi zkrát-
ka a že bych tedy měla napsat 
knihu o něm. Pomyslela jsem si, 
že se asi zbláznili. Přesto jsem 
o tom ale začala přemýšlet a do-
šlo mi, že otec nejen přišel zkrát-
ka, ale že jsem jej jaksi přešla. 
Moji matku jsem vzala za vlast-
ní, ale otce vůbec ne, zůstal vi-
set ve vzduchu. Řekla jsem si, že 
by nebylo spravedlivé, kdyby to 
bylo moje poslední slovo o něm. 
Je to ale úplně jiný příběh, bez 
rešerše. stále vím o jeho minu-
losti v sovětském svazu velmi 
málo, ani jsem po ní nepátrala. 
Je to jiné i v tom, že jsem svého 
otce znala 44 let, ne jako moji 
matku jen deset. 

otec po smrti matky ještě dlouho 
žil. Byl v kozáckém souboru a ne-
ustále na turné. Pět let po smrti 
matky jsem jej vůbec neviděla, 
žila jsem se sestrou v katolickém 
domově. Byl pryč. Pak se vrátil 
– a tím začíná moje nová kniha. 
v ní všechno stojí. 
autorka je publicistka.

I Dream the Mountain 
is Still Whole

18. 7. – 30. 9. 2018

SHADI HAROUNI: SNÍM 
O TOM, ŽE JE HORA STÁLE CELÁ 

ghmp.cz

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

natascha Wodinová
(*1945) je německá spisovatelka. Její matka pocházela z ukrajiny, otec 
byl Rus. oba byli za druhé světové války nuceně nasazeni v německu. 
v polovině 50. let si matka Wodinové vzala život. Tehdy desetiletá 
natascha skončila v katolickém domově. Poté si našla práci jako 
telefonistka a stenotypistka. Po uzavření takzvaných východních 
smluv patřila mezi první překladatelky, které si najaly německé 
firmy, obchodující s tehdejším Sovětským svazem. Později Wodinová 
překládala z ruštiny, od 80. let je spisovatelkou na volné noze.
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jsme pokračovali ve spolupráci 
zejména nad knihou, která měla 
výstavu doprovázet a jejíž struk-
turu jsem navrhl. Úzkostlivě dbala 
na pravidla stanovená PNP. Byla 
méně zapojena do samotné vý-
stavy, i když i tam v rámci svých 
sil přinesla svůj vklad, a ze své 
funkce spolukurátorky abdikovala 
několik týdnů před slavnostním 
zahájením. Měl jsem také štěstí, 
že jsem měl kolem sebe dobrou 
partu: vladimíra Uhlíka z PNP 
a jeho spolupracovníky, grafika 
Jana havla, architekta Miroslava 
vavřinu, Žanetu vávrovou a mno-
ho dalších. 

Příprava knihy a výstavy pro-
běhla v několika fázích, na začát-
ku jsme předpokládali vernisáž 
v roce 2019, nakonec však byla 
předsunuta na letošní 10. květen, 
což rytmus práce zrychlilo. Nej-
dříve jsme dávali prioritu knize, 
protože jsme počítali s tím, že 
bude sloužit výstavě. Nakonec 
jsme postupovali následujícím 
způsobem: disponovali jsme cel-
kem více než osmi sty díly, někdy 
s četnými ilustracemi, a to ne-
mluvím o dobré stovce rukopisů. 
takže jsme vybírali z přibližně 
čtyř tisíc stran, mohli jsme po-
užít asi pět set. 

výsledná expozice zachycuje 
více než 130 děl francouzské 

Jak se vlastně povoláním his-
torik, tuzemským čtenářům 
známý coby autor knihy  
o Edvardu Benešovi (česky  
2016), stal kurátorem výstavy 
pořádané Památníkem  
národního písemnictví?
Jelikož se mé výzkumné práce už 
několik desetiletí týkají střední 
Evropy a zvláště Československa, 
vždy jsem se zajímal o kulturu 
a jako profesor na katedře his-
torie střední Evropy na univer-
zitě Paris 1 Panthéon-sorbonne 
se dvěma kolegyněmi vedu semi-
nář nazvaný Literatura, hudba 
a mezinárodní vztahy. Kulturní 
výměnu, která je v centru mého 
bádání, pokládám za fundamen-
tální pro historii mezinárodních 
vztahů. Koneckonců kulturní his-
torie zaujímá už několik dese-
tiletí ve Francii důležité místo. 

ale konkrétně, během své-
ho pobytu v Praze v čele Fran-
couzského ústavu pro výzkum 
ve společenských vědách mezi 
lety 1998 a 2001 jsem si uvědomil, 
jak obšírné jsou české překlady 
z francouzštiny, jak důležitá je 
česká knižní kultura a jak umě-
lecky bohatá je její produkce. to 
byl start shromažďování těchto 
děl, jejich identifikace a úvah, co 
by se s nimi dalo podniknout. 
a myšlenka na výstavu se rychle 
vnucovala. v rámci sezóny Ma-
gica Bohemica v roce 2002 jsem 
už uspořádal s Pavlem chalupou 
malou výstavu v Českém centru 
v Paříži. dá se tedy říct, že tento 
projekt zrál dvacet let. Navíc mě 
mé výzkumy v českých archivech, 
zvláště v Památníku národního 
písemnictví, k takové myšlence 
přivedly přirozeně: hustota fran-
couzsko-českých vztahů (připra-
vuji obsáhlou studii o těchto vzta-
zích ve dvacátém století pro léta 
2020–2021) je taková, že jejich 
zhodnocení si o to samo říká. 
Je potřeba vědět, že za posled-
ní století je tu více než osm tisíc 
svazků přeložených z francouz-
ské literatury do češtiny, z čehož 
desetina je poezie. Bylo pro mě 
překvapením, že projekt podobné 
výstavy nevymysleli sami Češi. 

tato výstava je také výrazem 
mého osobního uznání českým 
přátelům (dlouho jsem o ní mlu-
vil s Janem vladislavem) a vše-
mu, co mi přinesla česká kultu-
ra. Projekt byl uskutečnitelný, 
když se jeho financování ujalo 
české ministerstvo kultury v rám-
ci stoletých oslav vzniku repub-
liky a PNP projevil dobrou vůli 
představit své sbírky k tomuto 
tématu. 

výstavu Naše Francie i stejno-
jmennou kolektivní monogra-
fii jste připravoval společně 
s Terezou Riedlbauchovou. Jak 
vaše spolupráce probíhala?
Na jaře 2016 jsem vypracoval pro-
jekt výstavy a představil jsem 
jej v PNP. tereza Riedlbaucho-
vá, kterou jsem několik měsíců 
předtím pozval do Paříže na ko-
lokvium o prostřednících mezi 
Francií a střední Evropou, byla 
v Památníku vědeckou poradkyní 
a podpořila záměr, jehož různé 
základní prvky jsem našel v čes-
kých institucích a v soukromých 
sbírkách. Bohužel, ze zdravotních 
důvodů tereza z Památníku ode-
šla na začátku roku 2017. Nicméně 

aNtoiNE MaRès

Česká kultura je 
opuštěná, opovrhovaná
Kdybyste se šli projít do obory hvězda v Praze, neunikl by vám obrovský nápis na letohrádku. 
Naše Francie. do 31. října letošního roku je tam k vidění výstava poprvé dokládající tradici 
českých překladů z francouzské poezie. Za projektem stojí jako spiritus agens francouzský 
historik antoine Marès. Čechy něco takového nenapadlo.

PETR nagy, PETR BíLEK

Máte pravdu, když podtrhujete 
komplementaritu výstavy a této 
nádherné knihy originálním způ-
sobem zpracované grafikem Ja-
nem havlem. dílo bylo včleněno 
odpovědnými pracovníky PNP 
do edice kolektivních monogra-
fií vydávaných Památníkem. Byla 
to podmínka jeho financování. 

strukturoval jsem tu knihu ko-
lem pěti témat: překlady obecně, 
překlady českých básníků zvlášť, 
ilustrátoři francouzské poezie, 
několik svědectví překladatelů 
a básníků a korpus tvořený pře-
klady, překladateli a ilustrátory 
francouzské poezie. Neusiloval 
jsem ale o úplnost. Byli jsme limi-
továni velikostí publikace, která 
má 432 strany: studie o Baude-
lairovi, katolických básnících či 
básnících-překladatelích chybějí 
z různých důvodů. ale doufám, 
že tento svazek bude stimulovat 
další bádání. Zařazuje se do vě-
deckého kontextu a jako takový 
musel respektovat určité množ-
ství formálních kritérií. 

současně je ale také velmi bo-
hatě ilustrován a hraje tak roli 
katalogu. obrací se na kultivova-
né publikum a na všechny, kdo 
se zajímají o dějiny české knihy, 
o české umění a o francouzsko-
-české vztahy. tato kniha je koneč-
ně taky historií přátelství, neboť 
mnozí z jejích autorů jsou dávní 

drazí přátelé: hrají taky důleži-
tou roli v tomto dobrodružství 
ať už jako zapůjčovatelé knih, 
rádci nebo inspirátoři. 

Za klíčová díla, která otevře-
la francouzské poezii dveře 
do Čech, bývají označovány 
antologie Jaroslava vrchlické-
ho (Poesie francouzská nové 
doby, 1877) a Karla Čapka 
(Francouzská poezie nové 
doby, 1920). Kdo se stejnou 
měrou zasloužil o proniknutí 
české poezie do francouzské-
ho prostředí?
Na  francouzské straně je žeň 
rozptýlenější. Na začátku je ne-
oddiskutovatelná role hanuše 
Jelínka, překládal v obou smě-
rech stejně jako Jindřich hořej-
ší. v následující generaci přibyl 
především překlad Máchova Máje 
od charlese Moisse. Potom do-
minique Grandmontová s hola-
nem, Francois Kérel, henri de-
luy, Yves Bergeret… a nedávno se 
jako důležitý překladatel české 
poezie projevil Xavier Galmiche, 
aniž bychom zapomínali na Eri-
ku abramsovou, která je nicméně 
více soustředěna na prózu a filo-
zofii, a Patricka ouředníka nebo 
Petra Krále, kteří také překládají 
v obou směrech. a jsou tu i další 
překladatelé-básníci: vladimír  
Fišera, Jana Boxbergerová, 

poezie v českých překladech 
a ilustracích, přesto se jedná 
pouze o necelou polovinu 
titulů, mezi nimiž jste museli 
volit. Jak těžký byl jejich výběr 
a absence kterých francouz-
ských autorů/děl litujete 
nejvíce? 
výběr byl skutečně drastický. Byl 
dán vodítkem, které jsme si pro 
tuto výstavu stanovili. Na začát-
ku jsme měli několik možností: 
mohli jsme se soustředit na pře-
kladatele, mohli jsme do centra 
položit ilustrátory, mohli jsme 
uplatnit abecední pořadí básníků 
(od apollinaira k villonovi). Na-
konec jsme se zdrželi chronolo-
gického přístupu k francouzské 
poezii, od středověku až do dva-
cátého století. Kromě několika 
výjimek jsme se omezili na jejich 
české překlady posledního století. 
Rozhodl jsem se zahrnout české 
ilustrátory francouzské poezie 
vydané ve Francii, což mě při-
vedlo k tomu, že dostali důležité 
místo Kupka, Kubín a hlavně to-
yen a Šíma. a pak už bylo třeba 
harmonickým způsobem kombi-
novat rukopisy (téměř všechny 
původem z archivu PNP), obálky, 
ilustrace, grafiky, obrazy… Jed-
ná se o mnohostranný kompro-
mis, aby byla expozice příjemná 
na pohled, přičemž jsme počítali 
s tím, že návštěvníci se mohou 

obrátit k naší knize, jejíž četbou 
nabudou úplnější přehled, včet-
ně zásadních mezníků: villon, 
Baudelaire, Rimbaud a verlaine, 
katoličtí básníci, surrealisté…

Nelituji ani tak autorů, kteří 
byli ponecháni stranou, jako ur-
čitých děl: museli jsme například 
omezit z estetických důvodů pře-
klady vydané v samizdatu, které 
byly ilustrovány jen výjimečně. 
chtěl jsem také věnovat vitríny 
určitým tématům nebo ilustrá-
torům: František tichý a Zdeněk 
sklenář tak byli ale bohužel ro-
zeseti po výstavě, stejně jako Bo-
huslav Reynek anebo velcí bás-
níci překladatelé. dvacáté století 
jsme osekali přísně. ale současně 
obsahuje expozice několik věcí, 
které se v knihách neobjevily, tak 
například jeden ze čtyřiadvace-
ti panelů věnovaných páru Rey-
nek – Renaud, který tak dobře 
ztělesňoval francouzsko-české 
vztahy, nebo dva panely « ero-
tického kabinetu ». 

Další jména a tituly přibli-
žuje skrze jednotlivé studie 
a množství reprodukcí kniha 
Naše Francie, o které se jed-
nou mluví jako o katalogu, 
podruhé jako o sborníku, po-
třetí jako o vědecké kolektiv-
ní monografii. Komu je tedy 
vlastně určena? 
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Jean-Gaspard Páleníček napří-
klad. Panorama je mnohem širší, 
než by se myslelo, zvláště když 
je méně viditelné z pražské per-
spektivy. Existují dosti početné 
antologie české poezie ve fran-
couzštině: jedna vyšla v Plzni 
v roce 1928 (Jitka Utlerová), dru-
há v Praze v artii v roce 1958 
(Moisse), potom v Paříži 1976 
(Poésie 1, Milan Kepl) a zejména 
ty od Petra Krále vydané u Ga-
llimarda v letech 1983 a 2002.

Česko-francouzské kulturní 
vztahy ve 20. století obrazně  
přirovnáváte k dlouhým 
zásnubám, svatbě (1918), 
zradě (1938), odluce, rozvodu 
(1948), rozpačitému shledání 
(1968) a uvolněnému vztahu 
(po roce 1989). Jak hodnotíte 
jejich dnešní stav a vyhlídky 
do budoucna?
tato metafora francouzsko-české-
mu páru dobře konvenuje. dnes 
konstatuji dva paralelní jevy: kon-
zervování těchto vztahů na jed-
né straně a ztrátu jejich inten-
zity na straně druhé. Je jasné, 
že zájem o francouzský jazyk 
klesl: stavy na romanistických 
katedrách to ukazují, stále více 
podléhají konkurenci obrovské-
ho univerzitního a kulturního 
světového trhu. Je také pravda, 
že « francouzský model » už ne-
vykazuje takovou přitažlivost.

Přesto když se podíváme na proud 
překladů z francouzštiny, je jas-
né, že se udržuje na dost vysoké 
úrovni, se stálými reedicemi (viz 
studie Jovanky Šotolové v Naší 
Francii). v oblasti překladů po-
ezie se vynořila nová generace: 
antologie vydaná v  roce 2005 
o tom svědčí.

Základ francouzské kulturní 
přítomnosti je tu stále. Jak víte, 
ve Francii existuje tradice stát-
ní podpory kulturního exportu 
do zahraničí, příkladem může 
být činnost Francouzského in-
stitutu v Praze nebo program F. 
X. Šaldy na podporu publikační 

činnosti. Jsou tu také četná sti-
pendia a stáže. 

Podle Xaviera galmiche pa-
tří Naše Francie „do dlouhé 
tradice pojednání o různých 
aspektech česko-francouz-
ských vztahů“, uvádí ovšem 
jen příklady francouzských 
knih s touto tematikou. našly 
by se tedy i české publikace 
podobné té vaší?
ovšem, po stopách Ernesta de-
nise a hanuše Jelínka (on také 
přednášel na sorbonně) se vy-
dalo několik francouzských uni-
verzitních specialistů a věnovali 
četné studie a díla individuální 
i kolektivní francouzsko-českým 
vztahům: práce Xaviera Galmi-
che, catherine servantové, sté-
phana Reznikowa (o české fran-
kofilii). svědectvím jsou i četné 
vzpomínky mých studentů nebo 
mé vlastní práce.

Na  české straně není podle 
mých znalostí syntéza srovna-
telná s naší publikací. ale pokud 
jde o studie literární nebo umě-
lecké, všichni čeští autoři z Naší 
Francie, ať jde o historiky litera-
tury nebo historiky umění, hod-
ně publikovali a problematiku 
obohatili. Mezi jinými například 
žáci aleše Pohorského a Petra Ky-
louška pokračují v tradici. ostat-
ně existuje celý řetěz specialistů 
na vazby francouzsko-české mezi 
historiky: kromě Pavly horské 
a Eduarda Maura je to Milena Len-
derová, Jaroslav Bouček a další. 
Jiří hnilica stvrzuje, že i mladá 
generace je vystřídá. Pole je širé 
a stále dobře zorané…

Tentýž autor zde označuje za 
„nejvýznačnějšího zprostřed-
kovatele česko-francouzských 
kulturních vztahů“ básníka 
a překladatele Hanuše Jelínka 
(1878–1944). Komu byste  
dotyčný titul udělil vy? 
Byli i jiní slavní zprostředkova-
telé francouzské poezie: viktor 
dyk, František hrubín, vítězslav 

Národního muzea, chybí mezi-
národní ambice, a to mě mrzí: 
měly by se mnohem více promítat 
navenek a především do Francie, 
kde je kultura i jedním z motorů 
ekonomiky. tento postoj spočívá 
snad také na jedné straně v ne-
dostatku zdrojů, na straně dru-
hé v nedostatku zájmu českých 
politických a ekonomických elit 
o kulturu, která je opuštěná, ba 
opovrhovaná. v mých očích je to 
pobloudilé podcenění vašeho kul-
turního bohatství a jeho národ-
ního i mezinárodního významu. 

Když jsme u té propagace 
české kultury ve Francii – vy 
jste byl jedním ze signatářů 
petice na podporu odvolaného  
ředitele Českého centra v Pa-
říži Jeana-gasparda Páleníčka,  
jehož nástupce dosud nebyl  
jmenován. Koho byste si 
na jeho místě představoval?
dotýkáte se smutné historie. 
České centrum v Paříži zažilo 
od svého založení v roce 1990 
různé fáze. Po zrodu to byl sku-
tečný vzlet pod vedením Micha-
ela Wellnera-Pospíšila, jímž se 
potvrdilo že České centrum patří 
k nejdynamičtějším zahranič-
ním kulturním centrům v Pa-
říži. Ředitel měl po svém boku 
skvělé spolupracovníky jako 
třeba Jitku de Préval nebo Je-
ana-Gasparda Páleníčka, který 
byl od roku 2002 skutečným pi-
lířem centra. Byli to misionáři 
české kultury ve Francii a doká-
zali mobilizovat energii všech, 
kdo se o ni zajímali. Prožil jsem 
s nimi velmi pěkné okamžiky: 
pozoruhodné výstavy uspořá-
dané Jeanem-Gaspardem Pále-
níčkem, konference a vášnivé 
diskuse, koncerty…

Z důvodů, které si stále nedoká-
žu vysvětlit, Jean-Gaspard Pále-
níček, který zvítězil v konkurzu 
na ředitele v roce 2016 po odchodu 
Michaela Wellnera-Pospíšila, byl 
jmenován ministrem, ale nebyl 
potvrzen ve své funkci, a dokonce 

antoine Marès
(*8. prosince 1950) je francouzský historik, 
specializující se na moderní a soudobé dějiny 
střední Evropy, především dějiny Česka a 
Slovenska. Dlouhodobě působí na institut 
national des langues et civilisations orientales 
(inaLco) a je zakládajícím členem centre 
d‘étude de l‘Europe médiane. Působil jako 
ředitel centre français de recherche en sciences 
sociales de Prague (cEFRES). od roku 2004 
je vedoucím katedry soudobých dějin střední 
Evropy na Sorbonně. Pražské nakladatelství argo 
vydalo v roce 2016 český překlad jeho knihy 
Edvard Beneš. Drama mezi Hitlerem a Stalinem.

Nezval, vladimír holan. Časem 
se hodnota některých překladů 
stala legendární: to je případ Fis-
chera s villonem, hrubína s ver-
lainem, Palivce s valérym. sa-
mozřejmě se nesmí zapomenout 
na Jindřicha hořejšího, Bohusla-
va Reynka, Petra Koptu (stále vy-
nikajícího), Jana vladislava atd. 
dnes je komunita překladatelů 
jednomyslná v ocenění václava 
Jamka a Jiřího Pelána. vždycky 
je třeba si odpovědět na otáz-
ku, zda oceňujeme u překladu 
věrnost nebo adaptaci. Když se 
tyto věci kombinují, vznikne mi-
strovské dílo. 

Pokud jde o zprostředkování 
obecně, z předválečné generace 
myslím taky na Gustava Wintra 
a potom, od let 1960–1970, na a. 
J. Liehma, Karla Bartoška a ješ-
tě na velice skromné Jaroslava 
trnku a vladimíra Pešku, a to 
nemluvím o roli Českého cen-
tra v Paříži fungujícím už více 
než dvacet let. 

někdejší český velvyslanec ve 
Francii Petr Janyška kvitoval  
letošní výstavu Františka 
Kupky v pařížském grand  
Palais coby „po dlouhých  
letech první velkou prezentaci 
českého umělce v Paříži“,  
jedním dechem ovšem dodal, 
že stoleté výročí vzniku Čes-
koslovenska, jehož kmotrou 

byla tehdy vedle uSa právě 
Francie, by si zasloužilo  
více obdobně velkorysých 
projektů. Promarnili jsme 
i podle vás příležitost, jaká  
se nemusí dlouho opakovat?
Konstatování Petra Janyšky je 
určitě oprávněné. ale nebyla tu 
jen tato skvělá Kupkova výsta-
va, která brzy přijde do pražské 
Národní galerie. Konala se kolo-
kvia (Jacques Rupnik organizo-
val jedno o roce 1968) nebo se 
budou konat (o roce 1918 a jeho 
významu). Jinou krásnou výsta-
vu o českých umělcích v Bretani 
uspořádalo Muzeum bretaňského 
departementu ve spolupráci v Ná-
rodní galerií a annou Pravdovou 
v Quimper. Je třeba se zmínit také 
o velké výstavě alfonse Muchy, 
která se bude konat na podzim 
v Musée du Luxembourg v Paříži. 

ale je pravda, že to neodpovídá 
šíři toho, co by Česká republika 
ze své kultury mohla exporto-
vat do Francie u příležitosti své-
ho stého výročí. Už léta adresuji 
českým institucím výčitku, že si 
neuvědomují úlohu kultury a že 
mají koncepci příliš zaměřenou 
na kulturní dědictví. Kultura je 
trumf, který například Poláci 
prostřednictvím svých četných 
pařížských institucí a zejména 
Maďaři svým kulturním institu-
tem kultivují lépe než Češi. vel-
kým českým institucím, kromě 

v únoru 2017 brutálně vyhozen. 
Za těchto okolností milovníci čes-
ké kultury ve Francii a v České 
republice pocházející z různých 
prostředí protestovali proti roz-
hodnutí, jež v jejich očích bylo 
nejen nespravedlivé (vzhledem 
k vynikajícím kvalitám Jeana-
-Gasparda Páleníčka), ale také 
katastrofální v okamžiku, kdy se 
blížilo sté výročí republiky. do-
šlo k zlovolnému aktu proti zá-
jmům české kultury v zahraničí. 

Když mě české úřady navrhly 
na prestižní vyznamenání, kte-
ré jsem za těchto okolností od-
mítl, ministr zahraničních věcí 
si přál se se mnou sejít v dubnu 
2017 a informovat mě o odvolá-
ní ředitele Českých center v Pra-
ze, který podle jeho názoru byl 
odpovědný za řadu disfunkcí. 
Když jsem nastolil otázku po-
tvrzení pařížského jmenování 
předcházejícího vítěze konkurzu, 
odpověděl mi, že rozhodnutí je 
na velvyslanci. Nuže ale ani ten 
nebyl nakloněn potvrzení nomi-
nace z důvodů, jež mi unikají. 
Nakonec se od té doby konaly 
tři konkurzy, z nichž poslední 
letos na jaře. Během této doby 
začal soudní proces, v němž Je-
an-Gaspard Páleníček žádá zado-
stiučinění. Momentálně pobývá 
v nesnadné situaci v Japonsku, 
v zemi své manželky. doufám, že 
se všechno vyřeší uspokojivým 
způsobem. Kompetentních kan-
didátů je mnoho, je ovšem otáz-
ka, zda jsou k dispozici. 

Nehledě na spory, jejichž mo-
tivy pro mě zůstávají nepocho-
pitelné, doufám, že České cen-
trum se znovu stane tím, čím 
bylo, tedy institucí šířící českou 
kulturu ve Francii. Jsem tomu 
o to více nakloněn, že toto místo 
na adrese 18, rue Bonaparte bylo 
před sto lety kolébkou Českoslo-
venska a sídlem Národní rady 
československé, jejímž generál-
ním sekretářem byl Edvard Be-
neš… snad tušíte, že tohle téma 
mi není úplně cizí. 

neděle 2. září až – pátek 7. září
Tvůrčí psaní v paříži 
Oblíbený internátní kurz v inspirativním prostředí 
francouzské metropole vede šéfredaktor Literárek 
P. Bílek. Navíc plánované setkání s politologem  
J. Rupnikem či zpravodajem ČRo J. Šmídem. 
Neváhejte, zbývá posledních pár míst!

soboty 22. září, 29. září a 20. října
současná česká liTeraTura 
Chtěli byste se trochu lépe vyznat v české literatuře? 
Akademie LtN připravila pro vás (ale i pro ostatní 
zájemce) ve třech přednáškových blocích pohled 
na aktuální českou literární scénu. Kurz je akreditován 
MŠMT. Lektorem je šéfredaktor LtN P. Bílek.

podzimní 
kurzy 

akademie literárních novin prodlužuje v rámci svých pátých narozenin 
mimořádný bonus v podobě kurzovného za 1 kč pro druhého přihlášeného 
účastníka – platí pro níže uvedené kurzy podané prostřednictvím 
webového formuláře altn (akademie.literarky.cz), a to do 31. srpna 
– v poznámce na přihlášce druhého účastníka je třeba uvést heslo 
narozeniny (neplatí pro internátní mimopražské kurzy).

neděle 30. září
problémy současné češTiny 
Na příkladech konkrétních jazykových provinění 
proti správné češtině si ukážeme nejčastější chyby 
ve vyjadřování psaném i mluveném. Úskalími 
našeho mateřského jazyka provede vysokoškolský 
pedagog a mediální jazykový poradce P. Vybíral. 

úterý 2. října
liTeraTura pro děTi 
Přehled nejdůležitějších a nejvýznamnějších 
nakladatelů děl pro děti a mládež, smysl a nutnost 
četby na ZŠ, standardní kánony a jejich inovace. 
Lektory jsou spisovatelka Š. Krejčová a dětský 
psycholog V. Mertin. Kurz je akreditován MŠMT.

středa 3. října, čtvrtek 4. října 
soudobé československé 
dějiny – významná výročí 2018 
Osudové osmičky v naší historii přiblíží významní 
historici O. Tůma a J. Kocian. Účastníci zároveň obdrží 
přílohy Literárních novin, které od počátku roku 
k tomuto tématu vycházely.

sobota 6. října, neděle 7. října 
média a my 
Kurz pro vyučující mediální výchovy a další zájemce 
o tuto problematiku. Dějiny masové komunikace, 
analýza mediálních obsahů. Jak se dělají noviny 
(struktura redakce, know-how redakční práce, od  
rukopisu po finální produkt, novinové žánry). Osud  
klasických médií v digitálním věku (K. Hvížďala, 
P. Žantovský). Kurz je akreditován MŠMT.

sobota 13. října, neděle 14. října 
Tvůrčí psaní s danielou 
Fischerovou
Seminář vedený známou spisovatelkou pro ty, kdo 
sami literárně tvoří, i ty, kdo by to rádi zkusili. Bude 
se věnovat základním prvkům vyprávění: tvorbě 
figury a tvorbě situace, vytváření zápletky a ujasní, co 
vlastně tvoří příběh příběhem, seznámí se základními 
stavebními prvky dramatu.

Kurzy se konají přímo v redakci Literárních novin 
v Korunní 104 v Praze 10 na Vinohradech. Doplňující 
informace o dalších kurzech a jejich termínech 
získáte na akademie.literarky.cz včetně možnosti 
přihlášení se elektronickou cestou. Rádi poradíme 
i mailem na akademie@literarky.cz, nebo telefonicky 
na čísle 234 221 131.
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se společnost veze na předsta-
vě, že úspěch v životě spočívá 
v tom, že budete mít víc peněz. 
děti narozené v chudobě jsou 
touto chorobou nakaženy stejně 
jako činitelé v důležitých stát-
ních funkcích. sklízíme vlastně 
jen to, co zaséváme. Zaséváme 
přece semena společnosti, která 
má k něčemu andělskému daleko. 
Je to problém životní filozofie.

v čem spočívá ten problém?
Kapitalismus potřebuje, aby-
chom toužili po nových věcech 
a abychom si je kupovali. Kladu 
si otázku, proč máme dneska 
tolik psychiatrů. Proč je dnes 
tolik lidí nemocných na hlavu? 
očividně začíná epocha nervo-
vých poruch, což současně do-
kládá, že něco běží jinak, než 

José aLBERto „PEPE“ MUJica

Proč je tolik lidí 
nemocných na hlavu?
Bývalý uruguayský partyzán, posléze senátor, ministr a prezident José alberto 
„Pepe“ Mujica o potratech, levici, korupci a lidské přirozenosti.
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od toho, abychom žili, protože 
je to to jediné, co je nám dáno. 
Já utrácím čas, abych si vydělal 
a mohl si něco koupit. Nemůžete 
ale přijít do obchodu a koupit si 
čas. K uhájení naší svobody je ne-
zbytná řecká filozofie „žádných 
přebytků“. Kdy jsme totiž svo-
bodní? Pod tíhou nutností svo-
bodným nebudete. Jsme svobod-
ní tehdy, kdy máme čas, který 
využíváme na to, co se nám líbí 
a nás obohacuje. 

chcete říci, že filozofie  
konzumu pohlcuje vše, víc  
než například předávání  
kulturních hodnot? 
Jistě! Konzumní kultura na nás 
útočí každý den, od rána do ve-
čera, a už jsme jí takřka plně 
podlehli. Pro současný systém je 
to výhodné. Potřebuje, aby nám 
něco scházelo, abychom měli 
dluhy, abychom nebyli šťastní, 
abychom museli nakupovat čím 
dál víc. Jakmile systém přestává 
fungovat, ekonomové se chytají 
za hlavu. ale kyvadlo se nezadr-
žitelně převáží na druhou stra-
nu. Zkrátka, jednou je tu hroma-
dění, a pak přijde odevzdávání. 
Problém je v tom, že Latinská 
amerika na tu slavnost kapita-
lismu dorazila strašně pozdě, 
a tak potřebujeme zahraniční 
investice, potom musíme splácet 
dluhy, potom potřebujeme zis-

ky… sami jen těžko něco ušetří-
me, protože jsme zajatci té samé 
kultury, která z nás činí navěky 
poražené. aniž bychom si při-
znávali pravdu, chceme žít jako 
ve vyspělých zemích. ty spous-
tu svého bohatství nahromadily 
vydrancováním afriky a indie. 
a ještě před dvěma sty lety jsme 
k těm drancovaným patřili i my. 

Znemožňuje krize, abychom 
měli silné lídry?
vlivní lidé jsou důležití, ale 
z dlouhodobého hlediska nemo-
hou nahradit politické vzdělá-
ní. Lidé, kteří mají dost pokory 
na to, aby si přiznali, že všich-
ni jednou odejdeme, že náš boj 
je věčný a že jeho podstatou je 
zlepšení lidstva a ne jen hon-
ba za mocí, po sobě zanechají 
v dějinách stopu. Nejlepší vůd-
ce není ten, kdo pracuje nejvíc 
nebo kdo má lepší titul, kdo víc 
křičí a komu víc aplaudují. Nej-
lepší je ten, který upevňuje vě-
tev, na níž sedí, protože život 
pomine, zatímco cesta, po níž 
jsme šli, zůstává. Boj není spjat 
s jakýmikoli okolnostmi, boj je 
věčná cesta života. 

a je jedno, jestli je na jejím 
konci vítězství nebo  
porážka?
Úplná vítězství nenastávají, stej- 
ně jako nedochází k úplným 
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by mělo. seneca říkal, že chu-
dý je ten, kdo potřebuje hod-
ně. aymarové říkali, že chudý 
je ten, kdo je odsouzen k samo-
tě. Životní filozofie, podle níž 
je třeba nakupovat víc, než je 
nezbytné, a podle níž úspěch 
závisí na bohatství, nemá bu-
doucnost a potlačuje city, pro-
tože city potřebují čas. 

v poslední době stále častěji 
mluvíte o času. Proč?
Potřebujete jej na vztahy mezi 
lidmi. Lidská podstata je silně 
emocionální, protože nejdřív cí-
tíme a teprve pak myslíme. a čas 
potřebujete i na city. Pokud ale 
většinu času ztrácíme v honbě 
za penězi, abychom mohli zapla-
tit dluhy, kolik času nám zbývá 
na skutečné emoce? „chci, aby 

moje dítě mělo všechno, co po-
třebuje!“ to dítě ale ve skutečnos-
ti potřebuje vás, ale vy nemáte 
čas ani na to, abyste s ním šli 
na procházku. chcete city nahra-
dit hračkami? to se vám nepo-
vede, protože neživé věci žádné 
emoce nevyvolávají. 

Emoce jsou odpovědí na živé 
vztahy. Je ale očividné, že nás sou-
časný systém vede přesně opač-
ným směrem. vždyť při nákupu 
věcí neplatíme penězi, ale naším 
časem, který jsme na jejich vydě-
lání utratili. Nepropaguji nějaké 
nicnedělání, protože každá živá 
bytost má materiální potřeby, 
které je nutné vyděláváním pe-
něz uspokojovat. a ten, kdo ne-
pracuje, žije na úkor toho, kdo 
pracuje. Život máme ale nejen 
k vydělávání peněz. Život je tu 

José alberto „Pepe“ Mujica cordano
(*1935) v polovině 60. let se přidal k partyzánskému 
hnutí MLn-Tupamaros a následně 14 let strávil 
ve věznicích vojenské junty. Po pádu diktatury zastával 
v levicové koaliční vládě funkci ministra zemědělství 
(2005–2008) a v roce 2010 byl zvolen 40. prezidentem 
uruguaye. Tehdy získal přezdívku „nejskromnější hlava 
státu na světě“, protože během mandátu žil na okraji 
Montevidea v malém domku se zahrádkou, na níž si 
pěstoval zeleninu, a 90 procent své prezidentské mzdy, 
která činila 12 tisíc dolarů měsíčně, rozdával nadacím 
na pomoc chudým a drobným podnikatelům. K čemu nové auto, když to staré stále jezdí?

Fo
To

: K
h

ay
a

r.
c

o
m

argentina v současnosti  
diskutuje o legalizaci potratů. 
v uruguayi se o této otázce 
jednalo už v roce 2012, kdy 
jste byl prezidentem. 
Potraty jsou tak staré jako svět. 
Čím méně otevřeně o nich budeme 
mluvit, tím více uškodí nešťast-
ným ženám. trestali bychom je 
ještě víc. Podat ruku ženě, kte-
rá chce změnit své rozhodnutí, 
je prvním krokem k legalizaci, 
která ale nebude možná, pokud 
potraty v našem chápání zůsta-
nou dál ilegálními. Čili, musí-
me jí nabídnout sociální a psy-
chologickou podporu. tvrdím, 
že už jen přiznáním, že potraty 
existují, zachráníme víc životů, 
než kdybychom křičeli, že po-
trat je nějaké velké zlo. Právě to 
se ale ve skutečnosti děje, a my 
jen pokrytecky zavíráme oči nad 
faktem, že pro někoho jsou po-
traty skvělý byznys. Ženy, kte-
ré potrat potřebují a mají dost 
peněz, podstoupí zákrok v dob-
rých podmínkách v nemocnici; 
ty, které takové možnosti nemají, 
riskují život, ale i tak ten zákrok 
podstoupí. volba je v našich ru-
kou. Není to o tom, zda se nám 
něco líbí, nebo ne. Problém je 
v tom, že se potraty provádějí 
a uruguayská společnost je dál 
konzervativní. 

opravdu?
Nelze zavírat oči nad tím, co se 
v našem světě odehrává. v roce 
1912 vláda uznala prostituci. Proč? 
Protože by se jim prostituce lí-
bila? Ne, protože je tu od počát-
ků světa. i kdyby vláda stokrát 
tvrdila, že prostituce neexistu-
je, bude tu stále. to samé platí 
pro alkohol. v roce 1915 se vláda 
nevydala ve stopách americké 
prohibice, ale produkci alkoho-
lu znárodnila, aby zajistila jeho 
kvalitu. Získávala tím navíc pe-
níze pro zdravotní systém, a tím 
i na léčbu alkoholismu. v Uru-
guayi jsme si tehdy říkali: Ne-
lze odmítat očividné, ale v rám-
ci možností problém ovládnout 
a minimalizovat škody. Považuji 
se za skromného následovníka 
této tradice. copak je marihua-
na nějaký zázrak? Ne, je to svin-
stvo. Pokud ji ale legalizujeme, 
získáme nad situací alespoň ja-
kousi kontrolu a zasadíme úder 
obchodníkům s drogami. 

co si myslíte o korupci?
Korupce je velký problém Latin-
ské ameriky, ale existuje všu-
de. Proč se tomu divíme, když 
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Letenka tam i zpět, včetně všech 
poplatků. Ceny jsou platné v době tisku.

porážkám. Jsme stádní zvířata. 
Jako jedinci nejsme důležití. tím 
nejdůležitějším, co při narození 
získáváme, je řád naší kultury 
utvářený po bezpočet pokolení 
– od vynálezu ohně a kola až po 
molekulární biologii. odporuje 
to naší individuálnosti? Ne, naši 
individuálnost to podmiňuje. 
díky kolektivnosti člověk není 
sám a čelí životu s nesčetnými 
možnostmi. Podle dávných záko-
nů bylo vyhnání ze společenství 
strašnějším trestem než smrt. 
dnes civilizace zkouší společ-
nost rozdrobit. Žijeme v megapo-
lích, v domech o mnoha patrech, 
se sousedy se nezdravíme. Je to 
samota uprostřed tlupy. a čím 
osamocenějšími jsme, tím sná-
ze nás ovládají. 

Někteří lidé si myslí, že jsou 
sami sebou z vlastního rozhod-
nutí. Jistě, osobnost je důleži-
tá, ale především tehdy, když 
jsou kolem nás ostatní. Mám 
mnoho přátel, ale když dosta-
nu infarkt, budu potřebovat kar-
diologa, a toho mi dodá společ-
nost. Když se mi rozbije auto, 
bez ohledu na množství přátel 
budu potřebovat automecha-
nika. tak funguje společnost. 
Jinak bychom nepřežili. Bohu-
žel na to ale zapomínáme. Měnit 
chod světa není žádná legrace 
a občas nás to přijde draho. Je 
to jako silnice, po níž se sunou 
auta. Nemůžeme zastavit provoz, 
ale můžeme se naučit, jak mezi 
nimi projít na druhou stranu. ta 
cesta je náš život. a jak ji vyko-
náme, ukáže, nakolik jsme svo-

bodní. Pro myslící lidi takový boj 
spočívá v tom, aby je autoritář-
ská společnost nevodila za nos. 
a problém, jímž se musí levice 
zabývat, spočívá v tom, že uvě-
domění si reality nelze dosáh-
nout ekonomickým rozvojem. Je 
třeba se postarat o lidské štěstí, 
protože život uteče… 

v roce 2016 jste konstatoval, 
že pokud už levice ztratí  
svůj vliv, tak ať, ale ať z toho 
vyvodí závěry. 
ve věčném střetu mezi pravicí 
a levicí se tvořily dějiny lidstva. 
dnes má sice ten střet moderní 
podobu, ale ve skutečnosti je věč-
ný. vítězství v životě nespočívá 
v dosažení cíle. vítězství v živo-
tě spočívá v tom, že po každém 
znovu vstanete. a pokud je to 
boj věčný, musí být kolektivní, 
protože v dějinách zůstane jen 
takový. Máme mezi sebou ale 
mnoho pýchy, každý se namyš-
leně tváří, že jen on je nositelem 
té jediné pravdy. Ztrácíme mož-
nost komunikace a rozpadáme 
se. Levice se rozchází ve svých 
zájmech, pravice je v nich jed-
notná. Levice je příliš poetická, 
pravice příliš realistická. a aby-
chom si to mohli přiznat, musí-
me se dát dohromady, a k tomu 
je třeba trpělivosti vůči nesou-
hlasnému názoru, je třeba ocho-
ty ke kompromisům. až příliš 
často se ale považujeme za nej-
vyšší formu vývoje a cizím názo-
rem opovrhujeme. chceme, aby 
vše odpovídalo schématu, které 
jsme si sami načrtli. v životě ale 

všechno chodí jinak, a tak ztrá-
címe energii nutnou k boji proti 
pravici, která se taky topí v pro-
timluvech. a tak tomu bylo vždy. 

Často opakujete, že jsme  
„vymysleli republiku a mysle-
li si, že jsme si všichni rovni, 
přinejmenším před zákonem“. 

všichni chápeme, že někteří jsou 
před zákonem rovnější než jiní. 
Bohatí mají lepší právníky. to 
ale neznamená, že bychom se 
měli vracet k absolutismu. Lidé, 
kteří na současné cestě narážejí 
na nejvíc překážek, by měli dál 
žít jako většina v zemi a ne jako 
privilegovaná menšina. 

Jak by to vypadalo v praxi?
Levicově orientovaní lidé by 
měli vypracovat pravidla cho-
vání. Pokud nás pozvou k bo-
hatému stolu, sedneme si, ale 
je nutné mít na paměti, že to 
není stůl náš. Náš stůl je stolem 
prostého lidu. Je třeba žít, jak 
myslíte, protože jinak myslíte, 

jak žít. Nemohu změnit to, že 
mnohým se žije špatně, a po-
kud to nemohu změnit, budu žít 
tak, jako většina. to je republi-
ka. Lidi, kteří milují peníze, je 
třeba z politiky hnát. do poli-
tiky lze pouštět jen lidi, kteří 
žijí prostě a uměřeně. Když se 
z vás stane příklad, který ně-
kdo může následovat, nesmí-
te se dopouštět chyb, protože 
obyčejný člověk z ulice si toho 
všimne. a pokud ztratíme dů-
věru těch, které zastupujeme, 
stanou se z nás pokrytci. 

Nemyslím si, že je třeba promě-
nit se v poustevníka, ale je třeba 
žít životem většiny společnosti. 
odpovídat požadavkům, které 
jsou obsaženy ve všech prokla-
macích o rovnosti, přerozdělo-
vání a spravedlnosti. Mám do-
jem, že levice v Latinské americe 
ztrácí cestu. Pokládají červené 
koberce, nabízejí lidu hry a vy-
tvářejí různé úřady, ale všech-
no je to klam. Ještě v chruščov-
ských dobách jsem přijel do sssR 
a odvezli mě do hotelu. Měli tam 
tak přepychové koberce, až mi 
po zádech přeběhl mráz. Podivil 
jsem se, proč kvůli proletářské 
revoluci vybudovali tak luxusní 
hotel. od první chvíle se mi to 
nelíbilo. Začal jsem se rozhlí-
žet a pochopil, že se tam rodí 
privilegovaná třída. vždyť to, 
jak žiješ, je výsledkem toho, jak 
myslíš. Pokud procházíš živo-
tem nalehko, nebudeš se muset 
pod materiálnem nijak ohýbat. 
Prostý život je ve skutečnosti 
velmi pohodlný. 

Se svým voříškem obývá Pepe mujica malý domek se zahrádkou na okraji montevidea.
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Idea československé státnosti: 

100 let od založení 
Československa 

(1918–2018)

miroslav pauza
Filosofický ústav av čr

Masarykova 
idea Česko-
slovenska 
v souvislostech
V letošním roce si připomínáme stoleté 
výročí vzniku Československé republiky. 
Pod různým označením existoval tento 
státní útvar čtyřiasedmdesát let a je 
tomu pětadvacet let od jeho zániku.

Na co a jak zde máme vlastně vzpo-
mínat a nad čím se zamýšlet? Ve Škvo-
reckého „Příběhu inženýra lidských duší“ 
oživují čeští emigranti dávnou atmosfé-
ru první republiky s jejími krojovanými 
průvody, národními slavnostmi a písní 
„Ach synku, synku“. V dobovém levi-
covém tisku naopak čteme o obětech 
„střelby do dělníků“ u duchcovského 
viaduktu a na dalších místech …Vy-
baví se nám Fričovy filmy s náladou 
republikánských salonů, pochod Lido-
vých milicí v únoru roku 1948, mítinky 
mládeže za pražského jara, či listopad 
roku 1989? Vždyť to vše – a mnohé dal-
ší – přece patří dějinám tohoto státu…

Časy se mění, ale hluboce v  jejich 
přítmí zůstávají kruciální otázky: nebyl 
přece jen vznik Československa histo-
rickým a politickým omylem, existova-
ly i jiné varianty řešení a zejména, jaká 
byla původní Masarykova idea nového 
státu v jejím celku a co se z ní faktic-
ky uskutečnilo?

 Připomenout si naše uplynulé století 
bez planých frází a nemístného sen-
timentu zde znamená uvést alespoň 
některá fakta vztahující se ke zmíně-
ným problémům.

1) „Velká válka“ jako 
určující kontext
Nebyla to svébytná autonomní vnitřní 
síla, co dopomohlo českému národu 
k obnově jeho někdejší státnosti, nýbrž 
porážka pruského vilémovského mili-
tantního expanzionismu dohodovými 

mocnostmi, od dubna roku 1917 podpo-
rovanými Spojenými státy americkými. 
Navzdory veškerému diplomatickému, 
propagandistickému a osvětovému úsilí 
nezbývalo Masarykově zahraniční akci 
než přihlížet gigantickému zápasu vel-
mocenských táborů. Americká exekuti-
va dlouho váhala mezi stanoviskem „…
neoslabovat a nepředělávat Rakousko“ 
(– na jehož zničení dlouho nebyl obec-
ný zájem) a „…uznáním národních as-
pirací Čechoslováků …na úplné osvo-
bození…“. (Prosinec 1917 – říjen 1918). 
Byly chvíle, kdy Masarykovi vyvstával 
před očima obraz „…potulného a emi-
grantského života po /prohrané/ vál-
ce“ a kdy si Beneš posteskl nad „…bo-

lestným bojem v duších spojeneckých 
politiků… /nad/ krizí a váháním, má-li 
se s Vídní jednat“. To, že se situace 
pro zahraniční odboj nakonec vyvinula 
příznivě, není schopno překrýt trvající 
skepsi, týkající se reálných možností 
„malých“ národů – skepsi, vyjádřenou 
v jiném kontextu již Josefem Dobrov-
ským a sdílenou následně – mezi ji-
nými – Edvardem Benešem, Otokarem 
Březinou či Ferdinandem Peroutkou.

Lze se tak domnívat, že to byl velký 
destruktivní dějinný pohyb, fakticky 
iniciovaný pruským militarismem, co 
otřáslo staletými stereotypy a para-
doxně vytvořilo prostor silám národně 
emancipačních hnutí.

2) Masarykovo 
stanovisko
Masarykovu pozici charakterizují tři zá-
sadní momenty: vývoj náhledu na cha-
rakter nového státu, důraz na mravní 
dimenzi války a transformace Palac-
kého konceptu federálního Rakouska. 
Pokusme se o stručnou charakteristi-
ku těchto tezí.

Když Masaryk odcházel v prosinci 
roku 1914 do exilu, byl jen „teoretic-
kým republikánem“ a následně „pro-
timonarchistickým radikálem“. Pro re-
publiku se oficiálně vyslovil až v roce 
1916 a k tomuto cíli následně orien-
toval veškeré úsilí. Pokud jde o mrav-
ní dimenzi, lze ji vysledovat od jeho 
memoranda „Independent Bohemia“ 
z května roku 1915. Zde je Velká válka 
označena za „…spravedlivý boj, jehož 
etickým cílem je obroda Evropy“.Tak 
mají Spojenci pochopit svůj zápas. Celý 
motiv pak vrcholí základní tezí knihy 
„Světová revoluce“ (1925). Kataklyzma 
let 1914–1918 je zde interpretováno jako 
střet demokratického s teokratickým 
ideovým principem. V souladu se svou 
reformačně-humanistickou tradicí se 
většina českého národa doma i na fron-
tách postavila na stranu demokracie, 
čímž se stala podílníkem na vítězství 
dějinného progresu. Nový stát tím na-
byl ideovou legitimitu.

Ve státoprávních otázkách zůstal Ma-
saryk fakticky stoupencem Palackého 
ideje Rakouska jako federace rovnopráv-
ných národů. Československá republi-
ka jím tak byla následně proponována 
jako demokratizované, humanizované 
a  sekularizované mnohonárodnost-
ní soustátí, inspirující se u relativních 
předností někdejší monarchie, ale zá-
sadně napravující její nedostatky. Nový 
státní útvar ovšem podle Masaryko-
va přesvědčení potřeboval širší opo-
ru. Tou měla být organizace založená 
jím v říjnu 1918 ve Spojených státech 
pod názvem „The Democratic Middle 
– European Union“ a sdružující národy 
od Baltu až k Jadranu. Tento celek (se 
znaky americké Unie) by byl sice kul-
turně a  ideově orientován na Západ, 
ale politicky by zůstal jeho partnerem 
resp. svébytnou protiváhou… ostatně 
stejně tak jako i Východu.
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U příležitosti letošního 100. výročí založení Československa se ko-
nal seminář „Idea československé státnosti: historické konflikty, 
podstata založení Československa a jeho mezinárodní odkaz“. Akce 
byla pořádána v rámci výzkumného programu „Globální konflikty 
a lokální souvislosti“ Strategie AV21 19. února 2018 v hlavní budo-
vě Akademie věd ČR v Praze. 

 Seminář vyzval k odpovědím na důležité otázky, které jsou spo-
jeny s výročím vzniku Československé republiky (1918): Jaké bylo 
mezinárodní konfliktní prostředí, v němž a z něhož nový stát vznikl? 
Mohl by vůbec vzniknout bez konfliktu první světové války a bez 
zájmu velmocí na odstranění konkurence ve formě Rakouska-Uher-
ska? Jak v tomto kontextu vznikla idea samostatného Českoslo-
venska? Jaké byly v dané situaci politické a právní alternativy? 
Jaký je smysl české státnosti v pozici mezi Západem a Východem? 

Po úvodních slovech místopředsedy Akademie věd ČR Pavla Ba-
rana, velvyslance Slovenské republiky Petera Weisse a koordiná-
tora zmíněného výzkumného programu Marka Hrubce, který semi-
nář organizoval, zazněly přednášky hlavních řečníků: politických 
filozofů Miroslava Pauzy a Miloslava Bednáře (oba z Filosofického 
ústavu AV ČR). Oba patří mezi hlavní české experty na toto téma, 
na které také napsali knihy, jež budou publikovány na podzim to-
hoto roku. Každý téma ideje československé státnosti interpretu-
je ze zcela jiné perspektivy, čímž vzniká pozoruhodná polemika. 
Zatímco Miroslav Pauza své myšlenky prezentuje v souvislostech 
sociální demokracie a demokratického socialismu, Miloslav Bednář 
má v pozadí své konzervativně-neoliberální představy. 

Tomáš garrigue masaryk  foto: archiv
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To byla – dnes často opomíjená – 
Masarykova idea v jejím celku. Srovnání 
tohoto konceptu s místem dnešní Čes-
ké republiky v Evropské unii by mohlo 
přinést zajímavá zjištění…

3) Alternativy 
Masarykův koncept Československé 
republiky jako výjimečného státu a do-
konce i „Miláčka dějin“ měl a dosud 
má alternativy rozkrývající zásadní 
otázky. Tyto alternativy lze rozčlenit 
do tří skupin. První skupina – šlech-
ticko-katolický dynamismus, neosla-
vismus a austromarxismus – požaduje 
svébytné revize, ale principiálně nezpo-
chybňuje národní legitimitu. Druhou 
skupinu, která rezignuje na svébytnost 
jako takovou a doporučuje „přimknutí 
se k Německu“ reprezentuje Schaue-
rův článek „Naše dvě otázky“ (1887). 
Třetí skupina, nesdílející ani Masarykův 
prophetismus ani Schauerův nihilis-
mus, se řídí Peroutkovým imperativem 
skromnosti a umírněnosti v národních 
(a státních) ambicích. Máme chtít být 
jen „…schopným evropským průmě-
rem… a dobrým kamenem do evrop-
ské stavby…“(Jací jsme.1924).

Již jen samotná existence těchto al-
ternativ odkazuje na stále aktuální pro-
blém jisté nesamozřejmosti a snad i ne-
zakotvenosti české národní existence… 
na což ostatně v nedávné minulosti 
poukázali Milan Kundera a Petr Pithart.

4) Bilance
Masaryk byl přesvědčen, že republiku 
lze udržet za tří předpokladů: bude-li 
zachována demokracie v Evropě, zů-
stane-li náš stát „filosoficky“ zakotven 
a bude-li zachována „mravně-perso-
nální“ svébytnost jeho občanů.

Jak je to s těmito premisami dnes?
Evropskou politickou demokracii ga-

rantuje existence Evropské unie, v níž 
je ovšem faktickým ekonomickým he-
gemonem Německo. V modifikované 
podobě tím ožívá dávný problém vzta-
hu Čechů k jejich mocnému sousedo-
vi. Podstatná je však jiná skutečnost: 
evidentnost české příslušnosti k Zápa-
du, tak proklamovaná od roku 1990, se 
z mnoha důvodů (koloniální minulost, 
rozdílná mentalita, izomorfnost společ-
nosti, odlišná historická zkušenost…) 
stále více jeví jako jen zdánlivá, či při-
nejmenším vyžadující kritickou refle-
xi. A právě v tomto smyslu je otázkou, 
zda se nevrátit k původní Masaryko-
vě politické koncepci, či se jí alespoň 
vážně nezabývat.

Bilance dvou zbylých Masarykových 
motivů nedopadá příznivě. „Filosofic-
ká“ idea, podle níž je český stát ně-
čím výjimečným (přičemž příslušnost 
k němu je fakticky výsadou…) – tato 
idea je dnes mrtva, resp. odkázaná 
do říše mytických „velkých vyprávě-
ní“. Masarykova „mravně-personální“ 
svébytnost občanů, čímž se rozuměl 
„pravý heroismus drobné práce tváří 
v tvář Věčnosti“ v současnosti již nemá 
někdejší konstitutivní význam. Hierar-
chie občanských hodnot se radikálně 
proměnila a dějinně sociální kontinui-
ta byla přerušena…

5) Závěr
Rok 2018, v němž si připomínáme sto-
leté výročí založení samostatného Čes-
koslovenska, staví před dnešní Českou 
republiku – možná i paradoxně – da-
leko obtížnější úkol, než jakým bylo 
někdejší úsilí o obnovu svébytné stát-
nosti. Je jím potřeba nalézt v kompli-
kované situaci překotně se vyvíjejícího 
kontinentu (a světa vůbec) své poli-
tické, společenské a  ideově-kulturní 
místo. Cestou zřejmě není neustálé 
vracení se k problému smysluplnosti 
národní (a státní) existence. Nutná je 
naopak odvaha k rezignaci na nereálný 
vlom do stávajících „západních“ struk-

tur a revitalizace původní Masaryko-
vy ideje v jejím celku – totiž jakkoliv 
nesnadná integrace středoevropských 
národních států jako útvaru, vstupují-
cího do rovnoprávného dialogu se Zá-
padem i Východem.

Respektovat Masarykův zakladatel-
ský čin pak možná znamená nevzdá-
vat se právě tohoto vzdáleného ideá-
lu… a to i za tu cenu, že se vystavíme 
námitce neevropskosti.

miloslav bednář 
Filosofický ústav av čr

O Masarykově 
založení státu 
ve světle české 
státní ideje 
Profesor filozofie a poslanec rakous-
ké Říšské rady Tomáš Garrigue Masa-
ryk se v r. 1918 stal jako vůdce čtyř-
letého československého válečného 
zahraničního odboje proti Rakousko-
-Uhersku rozhodující osobností obnovy 
české státní samostatnosti založením 
demokratické Československé republi-
ky jako závažného výsledku globálního 
konfliktu demokratické civilizace s je-
jími zásadními odpůrci v podobě prv-
ní světové války. Byl to skvělý úspěch 
Masarykova soustavného úsilí založit 
stát v první řadě jako filozof, a to ces-
tou uskutečnění dvou spojitých kon-
krétních ideálů. 

Bylo to jednak Masarykovo poznání 
smyslu českých dějin, jímž se zabý-
val v dodnes provokující studii „Čes-
ká otázka“. Smysl českých dějin Ma-
saryk odkrývá jako náboženský. A to 
jako uznání zásadní přednosti autority 
individuálních mravních svědomí před 
nároky institucí na ovládání života lidí 
a společnosti. Na druhé straně to byl 
s tímto faktem přirozeně spjatý ideál  
náboženské, resp. metafyzické demokra-
cie jako názoru na život, který Masaryk 
spatřuje jako vlastní smysl existence 
demokracie politické. Demokracie jako 
politický systém se má podle Masary-
ka stát vnější půdou života náboženské 
demokracie. A tu Masaryk chápal jako 
život jednotlivců s  jinými jednotlivci 
na základě jejich vzájemného uznávání 
coby bytostí, jež se vztahují k věčnosti. 
To znamená ke smyslu své individuál-
ní pozemské existence z hlediska věč-
nosti jako sféry, jež zásadně přesahuje  
a určuje lidskou konečnost, smrtelnost.

Česká státní idea 
Oba Masarykovy klíčové ideály, jež stály 
u zrodu Československé republiky jako 
výsledku Masarykova filozoficky moti-
vovaného válečného úsilí, jsou nápadně 
sourodé s duchovním smyslem české 
státní ideje, jak ji původně vyjadřuje 
úvodní část textu Kristiánovy legendy 
z konce 10. století. Autorem Kristiáno-
vy legendy byl bratr českého knížete 
Boleslava II. A jejím inspirátorem prv-
ní pražský biskup českého rodu Voj-
těch, jemuž Kristián své dílo věnoval. 
Jedná se o vylíčení úspěšné obhajoby 
slovanského bohoslužebného jazyka 
ve Velkomoravské říši řeckými vrcholně 
vzdělanými bratry Konstantinem a Me-
todějem před papežem Hadriánem II. 
v r. 868. Smyslem této významné dě-
jinné události je stvrzení a ospravedl-
nění nezastupitelnosti, a proto nedo-
tknutelnosti mravních individualit jak 
jednotlivců, tak národů a států v jejich 
vztahu k věčnosti. K takto křesťansko-
-platónsky vzniklému rozvržení české 
státní ideje se souvisle a důrazně hlá-
sili významní čeští panovníci od Oldři-
cha a Břetislava I. po Karla IV. 

Husitství 
Celostátním vrcholným uskutečněním 
jejího smyslu se stala husitská refor-
mační revoluce jako první reformace 
v dějinách. Jejím vůdčím principem 
byla duchovně demokratická zásada 
nezprostředkovaného vztahu věřících 
k bohu. Tento revolučně demokratizu-
jící čin vyvolal konflikt s celou tehdej-
ší Evropou. K reformaci se od té doby 
na území státu hlásila převážná většina 
u všech společenských vrstev po dobu 
dvou set let až do násilného pobělo-
horského ukončení české státní sa-
mostatnosti a s ním bytostně spjaté-
ho, drastického mocenského donucení 
většiny obyvatelstva ke změně nábo-
ženské víry na římskokatolickou. Stát 
náboženské tolerance se tím dlouho-
době násilně změnil v podřízenou pro-
vincii habsburské říše ve stavu státně 
náboženského diktátu. 

Česká státní idea od té doby žila jen 
svůj významný exilový život v podobě 
celoevropsky vlivného myšlení a díla 
Jana Amose Komenského. Jeho pa-
trný vliv zejména na proudy němec-
kého osvícenství (Gottfried Wilhelm 
Leibniz, Johann Gottfried Herder) se 
hlavně v Herderově případě závažným 
způsobem projevil při zrodu a vývoji 
českého, resp. československého ná-
rodního obrození. Zejména převzetím 
Herderova, původně ale Komenského 
filozoficko-politického principu huma-
nity. V tomto duchu, jenž v zásadě od-

povídal filozofickému smyslu tradice 
české státní ideje, se ve svém myšlení 
a jednání orientovaly vůdčí osobnosti 
československého národního obroze-
ní, tedy Josef Dobrovský, Ján Kollár, 
Pavel Josef Šafařík, František Palacký 
a Karel Havlíček. 

T. G. Masaryk 
Tuto základní duchovně demokratic-
kou ideu přejal a tvůrčím filozofickým 
způsobem programově rozvinul Tomáš 
Garrigue Masaryk. Navazoval přitom 
zejména na Palackého filozofii čes-
kých dějin, kde se v českých dějinách 
husitská a reformační epocha ukazují 
jako evropsky určující a dějinně per-
spektivní období. Svrchu uvedené Ma-
sarykovo pojetí smyslu českých dějin 
a z něj odvozená koncepce nábožen-
ské demokracie jako bytostného určení 
demokracie politické Masaryk upevnil 
několikanásobnou osobní plodnou zku-
šeností s americkou demokracií a jejím 
náboženským základem. V evidentně 
nábožensky založené americké demo-
kracii a vzniku USA Masaryk právem 
spatřoval vzorový příklad pro české 
a československé emancipačně obro-
zenecké a politické kulturní úsilí zře-
telně demokratického rázu. 

Na uvedených, reálně působících ideá-
lech založená Československá republika 
neměla v Masarykově filozoficko-poli-
tickém pojetí znamenat pouhé odstra-
nění rakousko-uherské mnohonárodní 
říše a  její nahrazení demokratickými 
a zcela svrchovanými státy. Měla se 
rovněž stát počátkem úzké součinnosti 
těchto států v geopoliticky a geostra-
tegicky klíčovém pásu mezi Německem 
a Ruskem na základě jejich naprosté 
rovnoprávnosti. Tento princip a na něm 
vzniklý soudržný útvar se měly stát 
iniciačním prvkem na něm založené 
součinnosti všech evropských demo-
kracií a takto konfederačně vzniklých 
Spojených států evropských. Nová Ev-
ropa demokracií by se měla spojenec-
ky vázat na USA jako nejvýznamnější 
světovou demokracii. A Německo by 
se tím podle Masaryka mělo výsledně 
přirozeně donutit k návratu ke svým 
lepším, demokraticky orientovaným 
myšlenkovým tradicím. 

Po druhé světové válce se návrat 
k vůdčím ideálům Masarykovy první 
československé republiky nemohl usku-
tečnit kvůli převažujícímu totalitnímu 
velmocenskému nátlaku komunistické-
ho Sovětského svazu a působení jeho 
přičinlivé páté kolony – Komunistické 
strany Československa, jež měla v re-
publice rozhodující postavení. A komu-
nistický totalitní puč z 25. února 1948 
nakonec takový státně-ideový obrat 
ke kořenům vlastní státnosti zásadně 
vyloučil na téměř 42 let. 

Jan Patočka 
Během komunistické totalitní diktatu-
ry se ale takový závažný obrat přesto 
uskutečnil v ilegálním opozičním vzdě-
laneckém prostředí Prahy sedmdesá-
tých let v podobě poměrně vlivného 
myšlení a  jednání filozofa prof. Jana 
Patočky. Stalo se tak jednak cestou 
Patočkova výslovného vyzdvižení fi-
lozoficko-politického smyslu Masa-
rykova založení státu a jednak s ním 
souvisejícího důrazu na Patočkou vy-
pracované rysy tzv. třetího základního 
pohybu lidského života nezajištěného 
jednání spolu s ostatními v otevřenos-
ti pro bytí. Takto Patočka formuloval 
i smysl Charty 77 jako její mluvčí. Pa-
točkovo filozofické pojednání Kacířské 
eseje o filosofii dějin je principiálním 
odmítnutím pseudofilozofického sta-
noviska marxismu. 

Nyní žijeme v konfliktním období, kdy 
se orientační kompas české státní ide-
je ukazuje jako nezbytnost ve sporu 
s nelegitimními mocenskými nároky 
Evropské unie a také ruské diktatury. 
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