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Abstrakt

Tato práce se snaží ukázat  alternativní pohled na fungování ideologií, jmenovitě té 

nacionálně socialistické. Vychází totiž z předpokladu, že skutečnost taková, jakou ji 

zakoušíme, je do značné míry ovlivněna jazykem, který používáme k jejímu popisu. Ve shodě 

s filosofií Erica Voegelina tedy tvrdí, že abychom porozuměli nějaké společnosti v její 

autenticitě, je nutné se ptát po jazykových prostředcích, jimiž kategorizuje a třídí okolní svět. 

A právě Voegelinovi zásadní pojmy, totiž symbolismus a řád, jsou dobře využitelnými 

nástroji k možnému vysvětlení toho, že i nacisté vytvářeli svým jazykem odkazujícím na 

určité pojetí světa takovou „skutečnost“, jež byla schopna zcela vyčlenit masy lidí ze sféry 

morální reciprocity. 

Abstract

This thesis tries to explore how ideologies, namely the national socialism, work. It is based on 

the presumption that the reality as we experience it, is impacted by the language that we use 

to describe it. Thus, in accord with the philosophy of Eric Voegelin, it claims that to 

understand a specific society in its authenticity, it is necessary to examine the means of the 

language that is used to categorize the world. And it is precisely Voegelins expressions, 

symbolism and order, that are good instruments to explain the fact that even the nacis created 

such „reality“ that was capable to exclude masses of people from the sphere of moral 

reciprocity, using a language that refers to a certain view of the world.
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1. Úvod

     Když se Daniel Goldhagen ve své hojně diskutované i kritizované práci Hitlerovi 

ochotní katani zamýšlí nad podstatou antisemitismu ve Třetí říši, vychází 

z předpokladu, který stojí za zmínku. Metateoreticky se zamýšlí nad tendencemi 

připisovat aktérům dějinných událostí smysl poplatný toliko současnosti. Máme sklon, 

píše, přemýšlet o Němcích přednacistického a nacistického období jako o sobě 

samých, tedy pragmatických lidech, kteří se nechali „…unést iracionálními motivy, 

nenávistmi vyvolanými ekonomickými nezdary nebo nějakou odedávna známou 

lidskou neřestí, jako je touha po moci nebo pýcha a stáli pevně na půdě ,objektivní 

reality‘.“1

    Domnívám se, že jde o důležitý problém. Všeobecná, alespoň mnou pociťovaná, 

permanentní hotovost k pojímání dějin jakožto dějin „našich“, činí je srozumitelnými 

za nemalou cenu. Rozeznáváme v nich sami sebe, respektive své předchůdce k nám 

směřující, a získáváme tak obraz nás samotných v pevném, staletími ošlehaném 

rámě. 

     Cesta k občanským svobodám, toleranci a humanismu nebyla vůbec snadná, 

neboť prozírání je proces předlouhý. Zotročené masy, krvavá jatka páchaná pro 

pouhou odlišnost konfese či vykořisťování celých národů, to vše je přičítáno na vrub 

nedostatečné vyspělosti, ulpívání v osidlech nekulturnosti. „Etiologický mýtus 

hluboce usazený v sebeuvědomění naší západní společnosti předkládá mravně 

povznášející příběh lidstva vymaňujícího se z presociálního barbarství,“2 píše 

Bauman. A tak jsme zvyklí spatřovat v dějinách především absenci moralia námi 

uznávaného. Absence ale předpokládá budoucí naplňování, je to prázdné místo, jež 

je ale připraveno dojít svému smyslu vstříc. Proto hledáme a tudíž i nalézáme 

„nadčasové“ prvky, kořeny či zvěstovatele, kteří ve svém osamocenosti dláždili 

cestu, po níž mohl pokrok pomalu kráčet a naplňovat své proroctví. Pochopeni jsou 

teprve námi, těmi, kteří snad již procitli.

     Podrobovat dějiny drobnohledu skrze mřížky vlastních hodnotových soudů je 

přitom zcela  přirozené a člověku bytostně vlastní, neboť je to jedna z podmínek 

celistvosti společnosti, do níž se narodil. Těmi samými morálními kritérii posuzuje 

                                               
1 Goldhagen, D. J. (1997). Hitlerovi ochotní katani. Praha: Nakladatelství L.N.,s.31.
2 Bauman, Z. (2003). Modernita a holocaust. Praha: SLON, s. 21.
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míru lidskosti ostatních i sebe samého a teprve ony činí z jím prožívané skutečnosti 

něco smysluplného. „Všechny společnosti,“napsal Bauman jinde, „jsou továrny na 

hodnoty. Vlastně jsou mnohem víc: školy smysluplného života.“3 Jak se ale, 

přidržujeme-li se tohoto pojetí, dívat na jiné společnosti, především ty historické? 

Byly i ony nositeli životního smyslu nebo jen oblouzněnými a poloprimitivními 

uskupeními čekajícími na volání svobody a tolerance? 

     Byl to Eric Voegelin, který hlasitě vnesl problematiku člověka vyžadujícího 

společností garantovaný životní řád do politické vědy. Lépe řečeno, chtěl s jeho 

pomocí založit politickou vědu „novou“. Společnost je dle něj útvarem, který činí 

existenci lidí i vztahů mezi nimi transparentní z hlediska tajemství existence a tedy 

smysluplnou. Dosahuje toho tím, že dává určitým hodnotám možnost se reálně 

projevovat,  zajišťuje řád na nich založený. 4 V našem případě je demokratické 

zřízení řádem, který funguje na základě všeobecné tolerance a všelidských svobod. 

Bytnost každé společnosti samotné je přitom dle Voegelina zajišťována tím, že jí 

lidské bytosti nepřetržitě naplňují významem,5 že jí garantovaným hodnotám dávají 

ožívat svým každodenním životem.

     Člověk potřebuje pochopit smysl toho, co denně prožívá6 a využívá k tomu ve 

společnosti panující symbolismus, tedy pojmy se specifickým významem (obecněji 

jazyk), které odráží uznávané hodnoty a činí tak jedincovu zkušenost vzhledem k nim 

pochopitelnou. Neustále v ní nalézá jejich permanentní projevy či absence, přičemž 

všeobecně pociťovaná shoda na tomto výkladu zakládá vnitřně koherentní 

společnost. Jedincova prožívaná zkušenost stává se závislou na charakteru 

symbolismu, který používá k jejímu pochopení. 

     Tato konkluze je jen velmi těžko pochopitelná, protože se vzpírá běžnému 

pojímání slova „skutečnost“. Imanentně předpokládáme, že věci jsou takové, jaké 

jsou , a že vývoj společenských věd nám umožňuje jejich stále přesnější vystihování. 

Představujeme si skutečnost jako zaprášenou kamennou desku, z níž jsme schopni 

na základě vydobytého poznání stále lépe číst. Kdybychom ale pojímali politické 

společnosti jako uskupení nesená sdíleným významem, která dávají smysl sobě 

samotným skrze kolující symbolismus, stalo by se hodnocení minulých ér 

                                               
3 Bauman, Z. (2004).  Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, s.11.
4 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice. Brno: CDK, s. 28
5 Tamtéž
6 Korder, T. R. (1988). Voegelin & Patočka. Oxford: Atheneum – rozmluvy, s. 55.
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problematickým. Sami sobě rozumíme díky hodnotám, které nutně aplikujeme na 

jejich zkoumání (jinak přemýšlet neumíme), aniž bychom si ale uvědomovali, že lidé 

dob a řádů minulých činili tak naprosto stejně. O oni si byli jisti, že existují přímo 

v ose někam směřujících dějin, i oni soudili své předchůdce podle kritérií, jimiž 

nahlíželi na sebe samé. A přesně v tomto pojetí, domnívám se, může vyvstat 

skutečnost Třetí říše v jiném světle. Právě ji chci totiž ve druhé části práce 

nazírat pomocí voegelinovské koncepce budování politických řádů a to především 

stran role Židů v nacistické skutečnosti.

     Odmítám jakékoli explanační tendence stran holocaustu apod., jsem však 

přesvědčen, že může přiznání Třetí říši, že vytvářela po dobu oněch dvanácti let 

autentický řád do života mnoha Němců, napomoci k pochopení samozřejmosti a 

snadnosti, s níž mohlo dojít k tragédiím obdob nemajících. Rasistický antisemitismus 

bude možné podchytit i jinak než zažitými kategorizacemi odkazujícími k našemu 

pojetí racionality – tedy jako projev pradávné nenávisti, jako podlehnutí zvířecím 

sklonům či poslušnému plnění příkazů autorit. A nejen toho. Vědomí, že se prožívaný 

svět může měnit, aniž by se jakkoli zřekl své absolutní moci k určování toho, co je a

není skutečné, může být vztyčeným prstem naší současnosti. Představený cíl přitom 

nemá žádném případě znamenat zřeknutí se moralistického pohledu na tuto epochu. 

Odsuzování letitého popírání všech námi uznávaných hodnotových fundamentů je 

nezbytné a hlavně přirozené, neb se dotýká nejniternějších strun našeho pojetí 

lidskosti.

     Nahlížení skutečnosti Třetí říše pomocí voegelinovského řádu vyžaduje několik 

přípravných kroků. Prvním a základním bude představení teoretického rámce, 

v němž bude pochopitelné, kterak jsou ve společnosti kolující a jí garantované 

symboly schopny vytvářet a měnit prožívanou skutečnost. To je značně 

problematický a nelehko pochopitelný koncept, bez nějž je ale Voegelinova 

představa vzniku politických společenství neuchopitelná. Bude nutné vyvázat se 

z představy (nikoli nutně mylné, ale zkreslující stran načrtnutého plánu), že jazyk 

slouží v obecné rovině jako prostředek k popisování skutečnosti. Představy, že 

pečlivě volíme výrazivo k co nejpřesnějšímu vyjádření daného problému, což nám 

umožňuje odhalovat příčiny, zákonitosti, dějinné pravdy. Sice od dob počátků 

strukturální lingvistiky víme, že pojmy nenáleží bytostně popisované věci, že jsou 
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arbitrární7, ale i tak žijeme v přesvědčení, že celý svět čeká na přidělení jména, že 

jazyk je toliko vyvíjejícím se nástrojem popisu. Je tomu ale nezbytně tak? Není 

například fakt, že v době dávno předcházející 19. století nacházíme primordialistické 

celky typu národa, něčím podezřelý? 

     Výše řečené je založené na tom, co Berger s Luckmanem obecně nazývají 

„zvěcněním“, tedy pokládání konvenčních, kulturně podmíněných významů za 

významy „odvozené z povahy věcí“.8 Byl to ovšem už Ernst Cassirer, který se ve své 

Filosofii symbolických forem označil přisuzování trvalého významu, věčných kvalit 

zdánlivě o sobě jsoucích jevů za pouhé „sebevyjevování ducha“.9 Jazykový znak 

považuje za vykonstruovaný zdánlivý obraz sloužící k ovládnutí smyslové zkušenosti 

a nikoliv pouze za nahodilý obal myšlenky. Není prostředkem k jejímu sdělení, ale 

nástrojem, jednotkou myšlení jako procesu.10 Pojmy nejsou v jeho pojetí jen 

„pasivními odrazy daného bytí, ale intelektuálně vytvářené ,symboly“ a tudíž nelze 

předmět pojímat „o sobě“, nýbrž „jen v kategoriích, jež jeho vlastní formu teprve 

konstituují.“11 „Jméno nějaké věci a tato věc sama jsou neoddělitelně navzájem 

smíšeny. Pouhé slovo nebo obraz mají v sobě magickou sílu, jejímž prostřednictvím 

si osvojujeme bytnost věci. … V imanentním vývoji ducha je totiž zisk znaku opravdu 

vždy prvním a nutným krokem pro získání objektivního poznání bytnosti. Pro vědomí 

tvoří znak jakési první stadium a první doklad objektivity, protože nám skýtá oporu 

vůči neustálé změně obsahů vědomí, protože se jím vymezuje a vyzvedá cosi 

trvalého.“12

     Stručně řečeno jsou dle Cassirera pojmy užívané k popisu skutečnosti do značné 

míry tuto skutečnost konstruující, neboť vznikly za účelem zachycení určitých 

bytností. Věci nejsou takové jaké jsou, nejsou „o sobě“. Jsou takovými, jakými je 

vidíme díky pojmům zakořeněným ve sdíleném kulturním prostoru, odvolávajícím se 

neustále na hodnotové soudy a sebepojetí společnosti jako takové. Náš svět, 

skutečnost, již prožíváme, je naplněná abstraktními pojmy, které tím, že jsou 

používány k popisu vlastní zkušenosti, stávají se součástí popisovaného. Bolinger, 

                                               
7 Saussure, F. (2007). Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, s. 98-99.
8 Berger, Luckmann (1999). Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: 
CDK, s. 87.
9 Cassirer, E. (1996). Filosofie symbolických forem I. Praha: Oikoymenh, s. 24.
10 Cassirer, E. (1996). cit. d., s. 28.
11 Cassirer, E. (1996). cit. d., s. 17-18.
12 Cassirer, E. (1996). cit. d., s. 32.
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lingvista zabývající se konstruktivní mocí jazyka, to nedávno vyjádřil následovně: 

„Náš reálný svět je naším produktem, v němž se značnou měrou odrážejí jazykové 

kategorie, mody a juxtapozice, kterými náš slovník disponuje a dává nám  

k dispozici. …do značné míry platí, že ve vnějším světě nalézáme právě to, co nám 

náš jazyk naznačuje, že bychom v něm nalézat měli.“13     

     Tento intelektuální koncept není nijak závratně nový. Lze hovořit o celé tradici 

jazykovědců (jejichž přístup bývá označován jako „idealistický“14), kteří jsou 

přesvědčeni o primordialitě jazyka nad myšlením. Ale i když jej (především za 

pomoci teorie sociálního konstruktivismu) přijmeme jako adekvátní k podpoře 

Voegelinova tvrzení, že „skutečnost zkušenosti vždy interpretuje sebe sama“15 a tím 

se stává autentickou stran užívaných symbolů ke svému vyjádření, zůstane důležitý 

problém. Jakým způsobem logika panujícího řádu  ovládá jedincův pohled na svět 

přísně určený panujícími distinkcemi a ovlivňuje tak jeho chování vstříc 

neproblematicky pojímané a nevyhnutelné skutečnosti? K možnému vyjasnění bude 

citováno Bourdieovo distinktivní pojetí společenského pole a hlavně foucaultovský 

diskursivní přístup k pravdě vyprávěné o společnosti a jedinci samém. Zaštítění 

všech zmíněných teoretických nástrojů pod jeden není neproblematické (při 

zevrubnějším nahlížení sociálně konstruktivistického konceptu vědění, Voegelinova 

symbolismu a Foucaultova diskursu vystávají určité nejasnosti odpovídající 

rozdílným výchozím pozicím a cílům jednotlivých badatelů), ale právě v tomto tkví 

předpokládaný skromný přínos této práce. Tím je totiž naplnění Voegelinova 

konceptu reprezentace řádu explanačním potenciálem tím, že bude ukotven 

v náležitém pojetí permanentně vytvářené skutečnosti a jedincova sebepojetí.

     Ve druhé části práce bude nejprve legitimizována snaha pojímat realitu Třetí říše 

jako o skutečnost sui generis, k čemuž dospěji na základě nastínění relevantnosti 

rasového výkladu skutečnosti v 19. a 20. stol. Rasistický světonázor se nezjevil 

zčistajasna a právě proto se mohly stát jím prosazované symbolismy tak účinné. 

Samotný symbol „židovství“ bude představen ve své schopnosti stát se 

interpretačním schématem s velkými možnostmi vnitřní proměny a využitelnosti. A to 

                                               
13 Bolinger, D. (2008). Jazyk jako nabitá zbraň. Praha: Zima, s. 86.
14 Černý, J. (1996). Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, s. 447.
15 Voegelin, E. (1998). Vzpomínky na život a filosofii. Brno: CDK, s. 92.
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i v teorii ras, jejíž neschopnost své hypotézy prokázat vedla k velkým problémů stran 

samotného určení toho, kdo je a není Židem.

     Oproti schválený tezím jsem poodstoupil od konkrétní analýzy jazyka Třetí říše. 

Narazil jsem totiž na nemožnost jeho rozebírání bez představení adekvátního 

teoretického rámce, který by takové počínaní legitimizoval. Místo toho budu prostor, 

jež bakalářská práce poskytuje, věnovat vytváření takových podmínek, jež odrážejí 

konkrétní filosofické zázemí pro analýzu možnou a budoucí. Původní název „Jazyk a

realita“ doznal kosmetické změny, neboť ten současný je, myslím si, všeobecně 

civilnější a přístupnější. V textu nebudu mezi pojmy „realita“ a „skutečnost“ rozlišovat.
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2. Jazyk a skutečnost

     Následující kapitola se pokusí ozřejmit značný vliv, který může mít užívaný, 

společenským řádem produkovaný, symbolismus na to, jak se díváme na okolní svět. 

Podmíněn není přitom jen charakter, ale též samotná jsoucnost v něm se 

nacházejících „objektů“.Tehdy bude pochopitelnější, že je povaha prožívané 

skutečnosti odvoditelná z charakteru popisných prostředků, symbolů se specifickým 

významem, které jsou k její interpretaci používány. Hlavním nástrojem k tomuto bude 

teorie sociálního konstruktivismu formulovaná v práci Bergera s Luckmanem.

2.1. Účelnost jazykových prostředků

     Zdánlivá bezproblémovost skutečnosti (z níž se potřebujeme vymanit) je podle 

obou autorů dána tím, že se jeví jako „…řád objektů, které byly jako objekty pojímány 

ještě dříve, než jsem se objevil na scéně já sám.“16 Jazykové významy ale věcem 

nutně nepřísluší a „objekty“, tedy existující jsoucna, je třeba vnímat jako účelové 

produkty procesu jazykové tvorby. Casirrer píše: „…(tento proces) ukazuje, jak se 

chaos bezprostředních dojmů pro nás vyjasňuje a uspořádává teprve tím, že jej 

,pojmenováváme‘ a že jej takto prostupuje funkce jazykového myšlení a jazykového 

vyjadřování. … Odlišení a oddělení fixace jistých obsahových momentů jazykovými 

hláskami nevyznačuje na nich jenom určitou myšlenkovou kvalitu, díky níž překračují 

pouhou bezprostřednost tzv. smyslových kvalit, ale tuto kvalitu jim dokonce uděluje. 

Tak se stává jazyk základním duchovním prostředkem, pomocí něhož se pro nás 

uskutečňuje přechod od pouhého světa počitků k světu názorů a představy.“17

Jazykové symboly tedy představují spíše výsledek aktu vztahování se ke svému 

prostředí. Nepojmenováváme nahodile, ale jsme ovlivňováni množstvím 

proměnných, které činí tento proces nesmírně variabilním. Společně obývaný svět18  

není naplňován smysly a distinkcemi ledabyle, nýbrž podmíněně, vycházejíc 

z aktuálních potřeb.19 Nazírejme tedy na následujících stránkách jazyk jako jev ze 

samé podstaty účelový, jehož charakter je zásadně determinován podmínkami, za 

                                               
16 Berger, Luckmann (1999). cit. d., s. 27.
17 Cassirer, E. (1996). cit. d., s. 30.
18 Berger, Luckmann (1999). cit.d., s. 39-42. 
19 S využitím funkcionalistické premisy je to však mnohem složitější. 
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nichž vznikl a za jakých se nadále vyvíjel. Je-li pojímán jakožto nástroj k uchopení 

okolního světa, bude zřejmé, že svět jím popisovaný (pojmenovaný) nebude 

samozřejmý a nezpochybnitelný. Sdílený svět není fixní, ale odráží charakter soužití 

jeho tvůrců, aby byl na tomto základě neustále rozšiřován a pozměňován a to dle 

struktur relevance vlastní lidem, kteří jej budou sdílet.20 Distinkce a smysly dnes 

samozřejmé byly před nedávnem nemyslitelné. 

     Relevantní otázkou může být, proč se svět, který je naplněn sdílenými jazykovými 

znaky a jejich významy, neustále nerozpadává pod tlakem novotvarů a přisuzování 

znaků k „objektům“ již pojmenováním vzniklých? Odpovědí je nemožnost uvědomění 

si konvenčnosti původních symbolů. Každý nový člen společnosti je učen výrazům 

s daným smyslem, které jsou běžně užívány. To znamená, že ač můžeme daný úsek 

vnějšího světa rozlišit mnoha možnými způsoby, volíme nakonec jen ty prostředky, 

jež jsou účelné ve snaze něco sdělit, být zřejmým. Původní účelovost znaků se ztrácí 

pod tlakem společenské samozřejmosti,21 svět je jedincem daným způsobem 

popisován a tříděn. Tím, že se neustále používají, že je pro popis svých zkušeností 

používají všichni lidé kolem, stávají se dané verbalizace těchto relevantních distinkcí 

mnohem vtíravější než jakékoli jiné a tím i mnohem reálnější. Svět je tak vskutku

zaplněn objekty, jež jsou zdánlivě nezpochybnitelné jak ve své jsoucnosti, tak 

charakteru vycházejícím z konkrétního smyslu ovlivněného významovým okolím atd. 

  

2.2. Jazyk jako donucovací prostředek

     Konkrétní jazykové znaky se specifickým významem jsou tedy předávány jako 

jediný možný způsob k vyjádření vlastních zkušeností, k popisu toho, co prožívám. 

Chci-li něco sdělit, chci-li být svému okolí zřejmým, musím volit takové výrazy, kterým 

je všeobecně rozuměno, neboť i všichni ti, jimž je má výpověď směrována, prošli 

stejnou jazykovou výbavou. To má závažné důsledky. Jsem totiž přímo nucen (!) 

k interpretaci prožívané zkušenosti používat pojmy, které mají sdílený a přitom 

společností jasně vymezený a podmíněný význam.22 Tím se vracíme zpět k 

Voegelinovi. Chceme-li porozumět prožívané skutečnosti dané společnosti (tedy 

                                               
20 Berger, Luckmann (1999). cit.d., s. 49.
21 Berger, Luckmann (1999). cit.d., s. 61-63.
22 Berger, Luckmann (1999). cit.d., s. 43.
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tomu, co jak vnímala), musíme pochopit symboly, jimiž je vyjadřována, jimiž je 

překládána do vědomí jakožto množství srozumitelných „objektů“. „Skutečnost 

zkušenosti vždy interpretuje sebe sama.“23 To znamená, že skutečnost nesmí být 

pojímána jako zmíněné kamenné desky, jejichž způsob čtení je odvislý od schopnosti 

a vyspělosti interpreta. Sebeinterpetaci lidí v dané společnosti je záhodno pojímat 

jako něco mnohem autentičtějšího, než pouhé odhalování objektivní pravdy o sobě 

samém skrze prostředky, jež mám k dispozici na své úrovni poznání. Žádná 

zkušenost nesměřuje ke svému procitnutí,24 žádná není jen předvojem budoucího 

naplnění tak, jak hlásají vykladači dějin.  „Jazykové symboly vyjadřující nějakou 

zkušenost nejsou vynálezy imanentistického lidského vědomí…,“25 Jelikož, jak říká 

Voegelin, není symbol konvenčním znakem označujícím skutečnost mimo vědomí26, 

stává se skutečnost samotná produktem určitého symbolismu. Nemohu přemýšlet 

jinak než ve sdílených pojmech, které ale mají svou vlastní historii, důvod svého 

vzniku. Jejich význam je mi neustále předkládán celým mým okolím a já tak nemohu 

jinak, než jej považovat za jediný možný, zákonitý, bytostně náležející dané 

zkušenosti. 

     Protože je mi s jazykem, tedy sdílenými významy ve formě symbolů, vštípen svět 

strukturovaný do předem určených pojmů („objektů“), jsem nucen v určitých pojmech 

přemýšlet, neboť jen do nich jsem motivován přetavovat své dojmy, jen ony mají 

implicitně svou vlastní existenci, neustále všemi sdílenou. Jazyk, který je 

vychovávanému jedinci předáván, na něj působí jako „donucovací prostředek“27

v tom smyslu, že stanovuje, které označované části okolního světa jsou relevantní 

pro uchycení se ve vědomí.

2.3. Výklad jako skutečnost

     Důležité je, že se všechny takto společností vštěpované symboly jeví jako 

samostatně existující. Tím, že pomocí nich popisuji před ostatními i před sebou to, co 

                                               
23 Voegelin, E. (1998). Vzpomínky na život a filosofii, s. 92.
24 Korder, T. R. (1988). cit. d.,s. 58.
25 Voegelin, E. (1998). Vzpomínky na život a filosofii, s. 91.
26 Voegelin, E. (1998). Vzpomínky na život a filosofii, s. 84-85.
27 Berger, Luckmann (1999). cit.d., s. 42.
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prožívám (že do nich „přepisuji“ své zkušenosti), získávají svou vlastní  realitu.28

Existuje jen to, co má jméno, jméno propůjčuje existenci. 

     Vezměme si například viry: Vím, že právě oni způsobují klíšťovou encefalitidu. 

Tím, že si uvědomím, že za mou nemocí stojí právě oni, stávají se nezpochybnitelně 

existujícími, neboť jinak bych býval neonemocněl. Nemoc se stala jejich důsledkem 

nehledě na to, že celou dobu jsou toliko v mé hlavě, nikdy jsem je neviděl. 

Neuvědomuji si, že jde o pouhou interpretaci (vynecháme-li pro tuto chvíli výtku stran 

vědecké důkazů, ke které se vrátíme později), jednu z mnoha možných, neboť o 

virech se přece všeobecně ví a to činí tento výklad nesmírně podmanivým. Až k 

pobavení je obecně představa, že někdo v dávné minulosti mohl považovat 

onemocnění s příznaky dnešní encefalitidy za důsledek prokletí. Ale když si 

uvědomíme, že onehdy neměl jiného interpretačního nástroje, jak nemoc vysvětlit, že 

automaticky podřadil svou zkušenost například pod nabízející se pojem „prokletí“, 

dojdeme k tomu, že pro něj bylo naprosto stejně reálné (!), jako jsou pro nás viry. I 

tehdy prokletí reálně existovalo, neboť se neustále projevovalo. To, že daná 

společnost věděla, kde tkví meritum nemoci, strukturovalo vědomí tak, aby přetvářelo 

zkušenost právě pomocí této kategorie (symbolu), kterou tak činilo činnou a tudíž i 

bytostně skutečnou.

     Dříve citovaný lingvista Bolinger dospívá k podobnému závěru, když říká, že 

realita určité věci musí být stvrzována opakovaným pojmenováváním.29 Moc činit 

nějaký pojmenovaný úsek skutečností je zvláště patrná u podstatných jmen, „jejichž 

funkcí je zmocňovat se jednotlivých částí reality a vyzdvihovat je do popředí – a sice 

tak, JAKO KDYBY to byly jednotlivé, ohraničené části reality.“30(zdůrazněno 

autorem) Jako příklad uvádí Bolinger vitamíny, o nichž se sice vedou četné spory, 

neboť jde o kategorii neúplně vymezenou a o to vágnější, aniž by nám to ale přitom 

bránilo v tom o nich uvažovat jako o zcela samozřejmých jsoucnech.31 Je to naše 

představivost, která drží v určitém pojmu i hromadu nesourodých věcí. 

     Berger s Luckmanem hovoří v této souvislosti o „zvěcnění“, jsou-li tedy lidské 

významy pokládány za významy „odvozené z povahy věcí“.32 To může mít závažné 

důsledky, zvláště, zvěcňuje-li se identita vlastní či jiným lidem náležející. Pak už není 

                                               
28 Berger, Luckmann (1999). cit.d., s. 27.
29 Bolinger, D. (2008). cit.d.,s. 78.
30 Bolinger, D. (2008). cit.d.,s. 82.
31 tamtéž
32 Berger, Luckmann (1999). cit.d., s. 87.
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takový člověk vnímán jinak než skořápka, jež se kolem něj rozprostřela, odrážejíc tak 

logiku panující symbolizace, panujícího vědění o tom, co je a co není skutečné.33

Stává se nutně tím, za co je označen a tak je k němu i přistupováno. Jak uvidíme 

později, hrálo přepisování skutečnosti lidství do skutečnosti abstraktních kategorií 

založených na ideových konstrukcí v tragédii  zásadní roli. 

2.4. Proměnlivost skutečnosti

     Je-li tedy na zachycenou zkušenost přenesena realita pojmu, je jí ujařmena a 

stává se dík ní sama skutečností. Přitom je přirozené, že se tento akt týká především 

abstraktních pojmů. „Jazyk je schopen symboly, jež jsou vysoce abstrahovány od 

každodenní zkušenosti, nejen vytvářet, ale může tyto symboly také ,přitáhnout 

nazpět‘ a předkládat je jako objektivně reálné prvky každodenního života. Tímto 

způsobem se symbolismus a symbolický jazyk stávají základními stavebními prvky 

reality každodenního života a běžného vnímání této reality.“34 „…jakmile přestal být 

uplatňován požadavek podobnosti významu a formy, slovní představitelnost už 

nebyla držena na uzdě – pojmenovávání mohlo vyjadřovat naprosto cokoliv a třeba 

také vůbec nic;…“ 35

     Tato představa „objektivujícího“ jazyka36, schopného vytvářet ve vědomí uživatele 

představu o určitém, významem pojmu určeném jsoucnu, odpovídá původní 

myšlence podmíněnosti společenské skutečnosti – sdílíme ten stejný svět, neboť 

v nás vyvolávají užívané pojmy obdobné představy, evokují v nás obdobné pocity 

vycházející ze sémantických polí pojmům vlastním atd. Tento sdílený svět může být 

natolik naplněn skutečnostmi odkazujícími na mimopozemskou, nehmatatelnou 

sféru, že může být pro cizince zcela nepochopitelný, odsouditelný jako „magický“, 

„naivní“ či „nevyspělý“ ve smyslu nedostatečného prohlédnutí halícího naše primitivní 

vědomí.

     Důležité je si uvědomit, že skutečnost není takto symboly jen vytvářena, nýbrž i 

proměňována. Jestliže jsou některé prvky reality v konverzaci vypouštěny, stanou se 

méně samozřejmými a vnucují se vědomí jako interpretační schémata s mnohem 

                                               
33 Berger, Luckmann (1999). cit.d., s. 88-93.
34 Berger, Luckmann (1999). cit.d., s. 45.
35 Bolinger, D. (2008). cit.d.,s. 77.
36 Bolinger, D. (2008). cit.d.,s. 69.
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menší intenzitou. A naopak – větší četnost nějaké prvku vnějšího světa v konverzaci 

jeho schopnost stát se objektem v individuálním vědomí zvyšuje, přičemž stejného 

výsledku může dosáhnout i intenzivní dojem, dejme tomu citově zabarvený projev 

vůdce apod. 37 Tedy schémata k pojímání okolního světa prodělávají vývoj, který je 

ostatně patrný každému. S každou teorií, kterou uznáme za relevantní, proměňuje se 

náš pohled na její předmět. Píše-li se v denním tisku o každé nepřiměřené teplotě 

jako o důsledku globálního oteplování, stává se jeho realita stále podmanivější, až se 

natolik vžije do všeobecného vědění, že bude prakticky nenapadnutelná. Před deseti 

lety ale globální oteplování neexistovalo, protože se o něm do takové míry nemluvilo. 

Příkladem takto vžité teorie je také obecný darwinismus. Kdo jej v dnešní době 

zpochybní, bude zcela jistě považován za blázna či ignoranta. To proto, že se tato 

teorie stala bytostnou součástí naší reality, je neustále stvrzována objevy 

mezičlánků, slepých vývojových větví apod. Je přitom docela možné, že kdybychom 

se na zkameněliny dívaly jinou mřížkou, nacházeli bychom v nich nezvratné důkazy 

zcela jiné teorie…Jak uzavírá Bolinger, míra reálnosti určitých, byť zcela abstraktních 

jevů, je odrazem jejich pojmenování a tím, že se o nich hovoří.38

     

2.5. Struktura relevance

     V současnosti je za hlavního arbitra existence jevů považována věda. Vědecká 

nepodloženost je vskutku dostatečným důvodem k přidělení statutu „nereálného“. 

Součástí každého světonázoru je ale vědomí toho, kdo nebo co je schopen odkrývat 

pravdu. Přesvědčení o nositeli této „moci“ je zabudováno do logiky našeho vědění, je 

to, jak to nazval Berger s Luckmannem, struktura relevance.39 Díky všeobecnému 

přesvědčení má dnešní věda moc vytvářet realitu a to tím, že lidskému vědomí 

předává interpretační schéma, které se výše zmíněným způsobem stane reálným. 

Cokoli dnes prohlásí vědci, je bráno nesmírně vážně, alespoň do chvíle, než je to 

zpochybněno vědci jinými. Když ponecháme stranou otázky hranic vědy, je bílý plášť  

zaklínadlem. Bude-li ovšem vědění přisuzovat tuto „tvůrčí moc“ například 

zprostředkovatelům božího slova či Mein Kampfu, zjistíme, že ač můžeme naši 

realitu považovat za nadřazenou stran vývoje kritického myšlení, nikterak to 

                                               
37 Berger, Luckmann (1999). cit.d., s. 150-152.
38 Bolinger, D. (2008). cit.d.,s. 81.
39 Berger, Luckmann (1999). cit.d., s. 49-50.
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neovlivňuje bytostnou reálnost, jíž nabývají překlady zkušeností do kategorií 

založených na jiném pojetí světa skrze specifické symboly. 

     To, k čemu tento text doposud směřoval, lze shrnout následujícím: Jazyk 

strukturuje naše vědomí, naše vědomí je podmíněno účelově vzniklým jazykem. 

Vědění o světě, panující symbolizace, produkuje určité kategorie, do nichž vědomí 

překládá do něj vniknuvší zkušenosti, čímž je činí nezpochybnitelně skutečnými. 

3. Jedinec a řád

     Obraťme se nyní na Voegelinův koncept politických řádů s nadějí, že jej 

představený teoretický rámec vědomí podmíněného užívaným jazykem, tedy 

symboly s konkrétním významem, naplní explanačním potenciálem. Je to 

symbolismus, specifický způsob interpretace vlastní zkušenosti, jež stojí za vznikem 

sdílené skutečnosti, za vznikem politické společnosti jako takové. Mohu totiž obývat 

jen takový svět, jehož významy a skutečnosti jej naplňující, jsou neustále stvrzovány 

obdobně strukturovanými vědomími lidí, kteří jej se mnou sdílejí, pro něž je stejně 

samozřejmý a nezpochybnitelný. Společnost je, Voegelinovými slovy, „kosmionem, 

který je zevnitř osvětlen významem nepřetržitě vytvářeným a neseným lidskými 

bytostmi… tento symbolismus jej osvětluje významem do té míry, nakolik jeho 

symboly činí vnitřní strukturu kosmionu, vztahy mezi jeho členy a skupinami členů, 

jakož i existenci jako celku, transparentní z hlediska tajemství lidské existence.“40

Tedy smysl, jenž je světu symbolizací propůjčován, činí život v něm uspořádaným 

dle struktur a logiky jemu vlastním.  

     Přesto, že je společnost „vytvářena a nesena lidskými bytostmi“, a že je tedy 

jevem nesmírně proměnlivým, nemění to nic na její schopnosti být činnou v dějinách, 

což z tohoto efemérního pojetí nemusí být dostatečně jasné. Ačkoli existuje politická 

společnost toliko v podobě sdíleného osmyslovávání, skrze lidská těla „se účastní 

organické i neorganické vnějškovosti světa.“41 Tento Voegeliův teoretizující obrat je 

důležitý v tom, že popisuje tento proces v podstatě dialekticky, tedy: jedinec sice 

dává vzniknout politické společnosti, neboť ta ožívá toliko v jeho percepčních 

                                               
40 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 28
41 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 31.
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mechanismech, ale politická společnost poskytuje zpětně jedinci ukotvení podstaty 

jeho lidství v tom smyslu, že činí jeho jáství srozumitelným vzhledem k fungování 

přírody, kosmických zákonů, božích úkladů apod. Stává se tak smysluplnou 

vzhledem k hrůzám, jež jí mohou provázet na hraně existenciálních zkušeností smrti, 

narození apod. Potřebuje osmyslovávání své vlastní existence, která „způsobem a  

podmínkou jeho sebeuskutečnění.“42Jedinec tak spolu se sdíleným významem 

skutečnosti světa osvětluje i sám sebe, svůj úděl apod., který je pak stvrzován 

specifickým způsobem fungujícím společenským řádem.

3.1. Distinktivní vymezení jáství

     Tato formulace potřebuje pevnějšího uchopení. Jakým způsobem může být 

povaha jedincova lidství (způsob, jakým vnímá sebe samého) stvrzována řádem, 

který on sám spoluvytváří specifickým přepisem vlastní zkušenosti? Inspirativní 

odpověď podává svým pojetím vztahu mezi subjektivitou mysli a objektivními 

sociálními strukturami Pierre Bourdieu. Říká, že společenské struktury produkují 

určité kategorie myšlení, které tím, že je zároveň ztělesňují, činí z nich skutečně tu 

první a poslední realitu.43 Stávají se totiž stvrzením těchto distinkcí, jejich okázalým 

zhmotněním. Pakliže se nějaká uplatňovaná distinkce reálně projevuje tím, že je 

všemi uznávaná, stává se nezbytnost její skutečnosti zcela zřejmou. Bezprostřední 

soulad poznávacích struktur a objektivními strukturami světa, který je vytvořil, 

„zakládá vztah souhlasné, doxické podřízenosti, která nás všemi nitkami našeho 

podvědomí svazuje s panujícím řádem.“44 To samozřejmě znamená, že jsou tyto 

distinkce uplatňovány okolím, ale i mnou samotným, na mne, vytvářejíce tak mé 

sebepojetí. Mé postavení v rámci dané společenské skutečnosti garantující dané 

distinkce, je určeno právě těmito distinkcemi, ať už je to movitost, náboženské 

vyznání či spřízněnost s vůdčím bratrancem nejstaršího šamana. „(něco, cokoli)…se 

stává viditelnou, zřejmou, ne-indiferentní, společensky průkaznou diferencí jedině 

tehdy, je-li vnímána někým, kdo je schopný diferencovat – neboli kdo je rovněž 

zapojen do dotyčného prostoru, a proto není indiferentní a vládne kategoriemi 

vnímání, klasifikačními schématy, vkusem, jež mu diferencování, 

                                               
42 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 28.
43 Bourdieu, P. (1998). Teorie jednání. Praha: Karolinum, s. 69.
44 Bourdieu, P. (1998). cit.d., s. 89.
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rozlišování…umožňují.“45 Tedy i já se stávám rozeznatelným jedincem jedině tehdy, 

jsem-li posuzován na základě panujících kritérií – to je v podstatě podmínka mé 

společenské existence. Člověk před ostatními i sebou samotným se stávám tehdy, 

když jsem jako člověk vnímán skrze zažité kategorie a principy třídění. Chci-li být 

součástí daného společenského prostoru, nutně přejímám panující distinkce, které 

aplikuji na sebe samého, čímž sám sebe osvětluji logikou panujícího řádu. Mé lidství 

je odvislé od logiky jeho fungování. Bude-li založen na faktu rozdělení lidstva do 

vzájemně se vymezujících národů, vnímám sám sebe především jako příslušníka 

jednoho z nich a nutně tak kategorizuji i ostatní, protože jen tak si tato distinkce udrží 

svou reálnost, kterou potřebuji pro pevné pojetí vlastní identity. Jestliže však získám 

dojem, že jsem především příslušníkem určité rasy, budu adekvátně tomu posuzovat 

ostatní a „zvěcňovat“ tak jejich identitu stejně, jako to činím s tou svou. V symbolismu

obsažené kategorizace do „objektů“ různých kvalit je proto schopné ožívat a 

prosazovat se, protože se bytostně dotýká lidství jedinců, kteří jím interpretují 

postavení sebe samotných v postulovaném světě. 

3.2. O jedinci vyprávěná pravda

     Podobný nástin problému nabízí Michel Foucault, když tvrdí, že bez vedení 

určitého pravdivostního diskursu by nemohlo existovat žádné sociální těleso.46 Je to 

kolující a z různých pozic sdílená představa o tom, co je společenskou skutečností, 

obsahuje jí celou v jejích vzájemných extenzích, v jejích protikladech a především 

v mocenských sítích v ní ustálených. Skutečnou moc, což je jádrem Foucaultovy 

analýzy, nelze vnímat jako uplatňované možnosti k ovládání, nýbrž jako formulaci 

takové představy o fungování společnosti, v níž se „rozkládá fakt panství“, jevící se 

nyní jako vykonávání práva47. Tato představa musí být sdílená (a tudíž 

neproblematizována) tak, aby se vybočení  považovalo za deviaci či přinejlepším 

„snílkovství“. Pravdivostní diskurs je tedy vyprávěnou pravdou, jejíž 

nezpochybnitelnost a tedy neoznačitelnost za pouhou „představu“ je dána 

všeobecnou sdíleností. Toto vědění o tom, jak společnost funguje, se vztahuje na 

                                               
45 Bourdieu, P. (1998). cit.d., s. 17.
46 Foucault, M. (2005). Je třeba bránit společnost. Praha: Nakladatelství Filozofického ústavu 
AV ČR, s. 39
47 tamtéž
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těleso jako celek, tedy logicky i na všechny její obyvatele včetně sebe samých. 

V určitým způsobem formulované společnosti mají všichni své určené místo dané 

pravdou, kterou jsou sami nuceni produkovat48, neboť jen tak se mohou podílet 

skutečnosti.

     Důležité je, že taková společnost v podstatě inherentně obsahuje i klasifikace 

určitých typů identit, které jsou jedincům přisuzovány a které na nich nutně ulpívají 

proto, že jsou nahlíženy sociálním tělesem jako takovým. Pakliže jsem odmalička 

smiřován s tím, že jsem toliko rolníkem a všichni ostatní ve mně rolníka vidí, bude 

jakékoli vybočení z takto formulované identity mnou samotným nepředstavitelné. 

Vztáhneme-li tuto představu zpět, bude pochopitelná jinak dosti odvážná 

Foucaultova formulace: „Ve skutečnosti to, co vede k tomu, že lze nějaké těleso, 

gesta, diskursy, tužby identifikovat a konstituovat jako jedince, to je právě jeden 

z prvních důsledků moci.“49  Pravdivostní diskurs, vědění produkované společností o 

společnosti, jedince vytváří k obrazu svému, neboť se na něj dívá a hodnotí jej dle 

logiky svého fungování a činí jej tak zřejmým před sebou samým na základě této 

pravdy. I z hlediska takto formulovaného pojetí politického tělesa je s ním tedy 

jedinec bytostně spjat, protože se na sebe samého dívá stejným okulárem, jako tak 

činí společnost uplatňující určité kategorizace a distinkce. 

3.3. Problém reprezentace

     Toto teoretické pojetí vztahu mezi sebepojetím a panujícím řádem nám umožňuje 

nahlížet Voegelinovu konkluzi, že se politické společnosti účastní skrze těla svých 

obyvatel vnějškovosti světa, v mnohem srozumitelnější podobě. Voegelin tuto 

problematiku teoreticky dále rozpracoval svým pojetím reprezentace. Tento pojem 

v běžném slova smyslu, totiž konstitučním, zatemňuje řadu problémů. Například 

reprezentativní instituce, vycházejíc z přirozené rovnosti lidí a všeobecných práv, dle 

Voegelina nemohou uspět tam, kde nejsou pro jejich fungování existenciální 

podmínky.50  Myslí tím, že se jedinec musí nejprve cítit být občanem, aby mohl 

občanskou instituci uznávat. Aby ji nepojímal jako pouhý instrument k volbě 

zástupce, nýbrž jako převedení idey vzájemné tolerance do politické skutečnosti. 

                                               
48 Foucault, M. (2005), cit. d., s. 38.
49 Foucault, M. (2005), cit. d., s. 41.
50 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 47.



17

Podobně to kdysi cítil Le Bon, když o institucích hovořil jako o „vypůjčeném obleku“, 

jemuž je mylně přisuzována nadpřirozená moc vytvářet štěstí.51  

     Teprve tehdy, pojímáme-li reprezentaci jako řád, který odráží mé sebepojetí, který 

je činný v dějinách ve jménu hodnot, kterými nazírám sám sebe, můžeme se 

v analýze politických skutečností sui generis posunout dále. Úhelným prohledem se 

stane situace, v níž mají jedinci pocit, že společenský řád neodráží, nereprezentuje

jejich sebepojetí. Pakliže je  vše v souladu, jedinci pomocí symbolizace zakouší 

společnost tak, „…jako by byla součástí jejich lidské podstaty“, pak platí i opak, že … 

„symboly vyjadřují rovněž zkušenost, že člověk je plně člověkem právě na základě 

své účasti v celku, jenž transcenduje jeho partikulární existenci,…“52

     Každá politická společnost tak dle Voegelina „svůj řád interpretuje jako součást 

transcendentního řádu bytí.“53 Tím myslí „symbolizaci vládní funkce jako 

reprezentanta božského řádu všehomíra.“54 Má-li politická společnost, ožívající skrze 

uchopení světa danou symbolizací, reprezentovat existenciální pojetí jedince, děje se 

tak s odkazem na transcendentální řád existence jako takové, čímž dodává 

partikulárnímu životu smysl odkazující k vyšším sférám. 

     Tedy – každý společenský řád produkuje jak o sobě samotném, a tak i o lidství 

svých obyvatel, určitou, všemi neustále stvrzovanou, pravdu. Účinnost vyprávěné 

pravdy je navíc podtrhována odkazem na transcendentální rovinu, čímž se jí dodává 

lesku pravdy existence jako takové. Voegelin pregnantně shrnuje tak, že „politické 

společnosti se tedy v dějinách vskutku objevují jakožto reprezentanti pravdy.“55

4. Řád pravdy a nepravdy

     Společnost ve smyslu podmíněného, na sdíleném jazyku založeného konstruktu 

se nutně musí střetávat se společnostmi jinými. Nemá-li uznat svou pravdu, svůj 

výklad skutečnosti, za relativní, musí zaujmout negativně se vymezující postoj 

logicky označující skutečnost druhého za nepravdu. Když ve třináctém století, 

popisuje Voegelin, ohrožovali Mongolové samotnou existenci Západu, vyslal papež i 

                                               
51 Le Bon, G. (1997). Psychologie davu. Praha: Kra, s. 79
52 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 28.
53 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 138.
54 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 76.
55 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 53.
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francouzský král posly k mongolskému dvoru k průzkumu záměrů, s upozorněním na 

nemorálnost masakrů a dokonce s požadavkem přijetí křestu a podřízení se autoritě 

papeže. Zachovala se zpráva  Kujukchána adresovaná jako odpověď Inocencovi IV. 

Vyjevuje v ní, že byť mongolská říše ještě de facto uskutečněna nebyla, de iure

existuje, že všechny lidské společnosti jsou součástí mongolské říše z úradku 

Božího, a to i tehdy, nejsou-li ještě mocensky podrobeny. Odmítnutí se podřídit stává 

se aktem vzbouřenectví a bude podniknuta trestná výprava – mongolská říše tak 

podle svého právního řádu nikdy nevedla žádnou válku.56 Její domnělé boží právo je 

vztahováno i na jiné společenské řády s tím, že jejich obrana není než odporem 

k naplnění pravdy. V tomto a ve stovkách případů podobných střetů se nutně 

dostávají do konfliktu nejen mocenské ambice reprezentantů jednotlivých řádů, ale i 

transcendentální přesahy a z nich odvozená podstata lidství obou stran. Není-li tou 

druhou akceptován smysl jí samotnou garantovaný,zastupuje nutně zvrácenost a 

nelidství. Berger s Luckmannem hovoří v tomto smyslu o zcela zákonitém přidělování 

podřadného kognitivního statusu57 – zatímco výraz „lidé“ často splývá s označením 

obyvatel vlastního společenství, za hranicemi jsou „barbaři“, „neznabozi“ a všichni jim 

podobní. 

4.1. Rozrůznění dějinných pravd

     Zatímco situaci křesťanského středověku viděl Voegelin z hlediska reprezentace 

jako velmi stabilní, důsledky civilizačního tlaku v pozdějších staletích vnesly zásadní 

problém. Éra odbožštěné časnosti, v níž světská existence nebyla než čekáním na 

naplnění smyslu v bezčasém náručí Kristově,58 byla postupně střídána obdobím, ve 

kterém se pozemskost stávala činitelem zcela zásadním. Začaly se objevovat pokusy 

o revizi „osvětlení kosmionu“ skrze takový symbolismus, jež by učinil smysluplnou i 

lidskou existenci na tomto světě. Vzniká poptávka po tom, aby byla reprezentována i 

časnost.59 Jakmile ale, což je důležité, přestala být lidskost směřující k posmrtné 

spáse nezpochybnitelnou, získaly symbolizace velký prostor, jak ji ukotvit vstříc své 

vlastní představě o fungování řádu. A hlavním nástrojem se stal výklad dějin. 

                                               
56 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 51-53.
57 Berger, Luckmann (1999). cit.d., s.  101.
58 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 91.
59 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 103.
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Bauman, zkoumající ve své knize vytváření řádů v moderních dějinách, k tomu 

poznamenává: „… ,minulost‘ (je) v našich představách tvrdou, jednou provždy 

danou, nezměnitelnou, nezvratnou a pevnou ,věcí‘, samým ztělesněním ,reality‘, již 

nelze ani zrušit, ani si ji odepřát.“ 

     Věrohodnost nových výkladů dějin jistě souvisí s rolí, jakou toto médium hrálo 

v rámci upevňování a legitimizace stávajících pořádků. „Až dosud byly vždy dějiny 

jen dějinami, které si o sobě samé vyprávěla (královská) moc, takové dějiny, jaké si o 

sobě nechala vyprávět moc…“60, tedy jednou velkou legitimizací statutu quo, říká 

Foucault, který věnuje ve své práci tomuto „rozrůznění pravd“ náležitou pozornost. 

Již zmíněné zakrývání faktu panství přes ohánění se historicky nabytou a tak zcela 

legitimní suverenitou, představuje v jeho analýze moci centrální pozici. Ve chvíli 

však, když je oslabena symbolizace královského majestátu jakožto správy časné 

části lidské přirozenosti svěřené Bohem61, jakmile se do oběhu dostávají interpretace 

vnímající uplatňovanou moc v jejím uzurpátorském charakteru, „dějiny silných 

přestávají být provázeny dějinami slabých, dějiny jedněch už nebudou dějinami 

druhých.“62 Poražení, jak si všímá Peter Burke, zabývající se mimo jiné dějinnou 

pamětí, jsou nuceni znovuprožívat události a uvědomovat si, jak rozdílně mohlo vše 

dopadnout63 – a právě tím se stávají poraženými, tím, že si sami sebe uvědomují 

jako subjekt dějin! Dějin a pravdy, které si sami vyprávějí.  „Minulost je (jaksi 

v rozpory s fakty) zpravidla prezentována jako tvrdá skála ve smršti jiných –

křehkých, přechodných, proměnlivých a prchavých – názorů vydávaných za 

pravdivé. Když se vypravěči příběhů minulosti dovolávají autority toho, o čem 

vyprávějí, mohou tím odvracet pozornost od přetváření, bez něhož by se minulost 

nikdy v příběh nezměnila.“64 S vnímáním dějinného smyslu, stává se jeho vyprávění 

hlavním prostředkem ke koncipování nových subjektů dějin, subjektů, jejichž pozice 

ve společnosti je pojímána k dosud neviditelným, my bychom řekli neexistujícím, 

podstatám jejich lidskosti. 

     Ten, kdo vypravuje dějiny, kdo tedy vypráví pravdu, kdo znovu nalézá paměť, 

píše Foucault, se dožaduje svého „práva“. Pravda se stává zbraní ve vztahu síly a za 

                                               
60 Foucault, M. (2005). cit. d., s. 125.
61 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 91.
62 Foucault, M. (2005). cit. d., s. 76-77.
63 Burke, P. (2006). Variety kulturních dějin. Brno: CDK, s. 61.
64 Bauman, Z. (2003). Modernita a holocaust, s. 21.
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tímto účelem je vyhledávána.65 Základním se stala problematizace panujícího řádu 

jakožto dějinné křivdy, jež musí být napravena, revidována vstříc reprezentaci 

skutečné povahy lidství těch, kdo se dovolávají zašlých práv. A tak v evropském 

vědomí „zjevují“ události, jež údajně stojí ve středu jejího eidosu, „objevují“ se noví 

hrdinové, nové vzpomínky vyžadující změnu stávajících pořádků.66 Onen rolník 

přestává být toliko pánem ochraňovaným pracujícím, očekávajícím posmrtné 

vykoupení. V jeho nitru se „vzniká“ vědomí práv, jež mu jsou přisouzena 

alternativním společenstvím, ke kterému se může napnout jeho nové sebepojetí. 

Ačkoli je před zraky pána či rodičů stále jen rolníkem, pro apologeta nového 

společenského řádu a jeho ostatní přívržence je utlačovaným a ponižovaným. Jeho 

vědomí je schopno vnímat aspekty prožívané skutečnosti zcela jinak, vidět je skrze 

zcela jiné objektivace, které čerpají svůj sdílený smysl v nově se objevivších 

symbolizací, jež natrvalo mění tvářnost evropského vědomí jako takového… lidé jsou 

připraveni slyšet volání po svých ukrytých, dosud přehlížených kvalitách, jsou nově 

schopni přetvořit je v prožívanou skutečnost, dát se zbraní v ruce možnost 

reprezentaci jejich nového sebepojetí. Inteligence je pak nově vybavená, popisuje 

Hannah Arendtová „vzrušujícími psychologickými hračkami pro hru na velkém hřišti 

dějin.“67

     Ve voegelinovském smyslu je vývoj symbolizace, jakožto prostředku 

sebeosvětlení společnosti, jakožto vyprávěné pravdy umožňující nahlížet společnost 

a její členy v souvztažnosti s určitými představami transcendentálního řádu, zcela 

prvořadým problémem. Nesmí být zaměňován s vývojem společnosti jako takové, 

neboť její skutečnost vzniká toliko prostředky dostupných symbolismů. Jestliže se 

jedna strana „války“ začne ohánět specifickým pojetím dějin, bude protistrana 

reagovat tak, aby pokud možno využila ostří nabroušeného symbolismu proti jeho 

původci. Když tak, abych použil Foucaultův příklad, začali Francouzi (či jejich 

domnělí existenciální reprezentanti) vnímat sebe jako Germány, kteří ve Francii 

porazili Římany, šlo v podstatě o přepis tehdejšího „habsburského“ výkladu, v němž 

jsou Frankové Germány, kteří vyhnali z Francie Galy, čímž se nacházejí uvnitř 

germánského impéria…68 Tento diskurs, tato symbolizace, byla nadána „velkou 

                                               
65 Foucault, M. (2005). cit. d., s. 61.
66 Foucault, M. (2005). cit. d., s. 79.
67 Arendtová, H. (1996). Původ totalitarismu. Praha: Oikoymenh, s. 266
68 Foucault, M. (2005). cit. d., s. 11-113.
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mohutností oběhu, velkou schopností proměňovat se“69, jedna interpretace 

navazovala na druhou, využívajíc jejích nástrojů k legitimizaci právě své představy o 

podstatě dějinného běhu.

     Takového střetu symbolismů jsme svědky permanentně a to i v rámci 

demokratického zřízení, ve kterém ovšem nabývá  vzájemně tolerantního rázu. 

Politické ideologie lze v tomto smyslu vnímat jako vykladače skutečnosti. Symboly, 

jež k tomu využívají, odrážejí svým konkrétním významem a konotacemi specifické 

pojetí lidství vyžadující vytvoření náležitého řádu. Zatímco pro jedny je člověk 

nedokonalou bytostí potřebující institucionalizovaná omezení, pro druhé je nezbytné 

člověka ode všech osidel osvobodit a dát tak rozvinout jeho přirozeným vlohám. 

Všichni jsou pevně přesvědčeni, že mají pravdu, protože ji vyprávějí i sami o sobě, 

protože kritéria používaná k interpretaci dějin a současnosti jsou ustavujícími prvky 

jejich sebepojetí. Kdo vnímá své životní možnosti jako vydobyté, pro toho je 

společnost nezbytné osvobozovat (vstříc řádu). Ten, kdo seznal ničivou sílu 

společenských podmínek, hlásá ochranu a solidaritu (vstříc řádu jinému). Vzájemné 

a věčné nepochopení lze přičítat odlišným skutečnostem, jež denně prožívají. Stejné 

problémy jsou důsledky zcela jiných fenoménů, které jsou přitom jistě zcela „reálné“, 

neboť odpovídají logice jiných symbolismů. Ekonomická krize může být například 

důsledkem jak nedostatečné, tak i přílišné regulace finančních trhů. Hannah 

Arendtová napsala ve stati O autoritě, že se veřejné mínění posledních 150 let 

neustále přesouvá od vnímání politiky (v našem pojetí řádu) jakožto „obnovitele 

svobody“ k „obnoviteli autority“.70 Apel na rozličné aspekty společenského života a 

jiné symbolizace užívané k interpretaci společenských jevů, staly se vnitřní 

dynamikou onoho lib-lab, o němž tak rád hovoří Bělohradský a podobně vnímá 

Bobbio základní distinkci levice a pravice. Totiž fakt, že jsou si lidé ve stejné míře

rovni jako nerovni.71 Jedni přihlíží k tomu, v čem si rovni jsme a považují to za 

nežádoucí, zatímco druzí činí opak. V tom samém jevu vidí zastánci obou stran něco 

jiného, neboť jej vnímají skrze pravdu, symbolizaci založenou na jiné představě 

správného světa a role člověka v něm. 

                                               
69 Foucault, M. (2005). cit. d., s. 80-81.
70 Arendtová, H. (2002). Mezi minulostí a budoucností. Brno: CDK, s. 94-95
71 Bobbio, N. (2003). Pravice a levice. Důvod a smysl rozdělení politické scény. Brno: CDK, 
s. 90.
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4.2. Naplnění dějinného smyslu

     Jednotlivé řády mezi sebou usilují o to, jaké pojetí lidskosti bude reprezentovat, 

jakou podobu sdílené skutečnosti bude garantovat. Odlišná situace nastává ve chvíli, 

kdy jsou dějiny a člověk interpretovány nikoliv toliko vstříc nastolení reprezentace

zastupující nové pojetí vlastního lidství, ale naplnění dějinného smyslu. To je jedno 

z hlavních Voegelinových témat. „Tok dějin jako celek není předmětem zkušenosti. 

Dějiny žádné eidos nemají, protože jejich běh jde do neznámé budoucnosti. Význam 

dějin je proto iluzí.“72 Přitom se ale přisuzování smyslu dějinám stalo v západní 

společnostech symbolizací zásadního rázu73. 

     Musíme jasně rozlišovat mezi hledáním podstaty svého lidství v určité interpretaci 

dějin (a následné nároky vstříc nastolení odpovídající reprezentace) a odhalováním 

jejich smyslu, jež v sobě inherentně obsahuje nárok na vykonání kroků vedoucích 

k naplnění dějinného údělu. Původ tohoto způsobu uchopení světa vidí Voegelin 

v křesťanském gnosticismu, který navazoval na chiliastický koncept v tom smyslu, že 

očekával příchod nového věku, ráje, nového Jeruzaléma ještě v pozemském 

smyslu.74 Objevit se měl zástupce nového řádu, který nastolí svět bez potřeb 

jakýchkoli hierarchií apod. Rozšíření těchto a podobných symbolů má zásadní 

konsekvence. Musíme si totiž uvědomit, že dostávají-li do vědomí, stávají-li se 

relevantní pro výklad zkušeností, neobejde se to bez „teoretických klamů“…neboť je 

tento smysl dějin spatřovaný v jejich naplnění „vytvořen tak, že se se symbolem víry 

nakládá tak, jako by šlo o tvrzení týkající se předmětu imanentní zkušenosti.“75

     Cílem se stává „překonání nedokonalosti lidské existence“76, ať již z pohledu 

třídního vědomí či úpadku krve.  To ale nic nemění na tom, přidávám já, že i tato 

symbolizace je schopna vytvořit autenticky prožívanou a sebe neustále reprodukující 

skutečnost, že takto vytvořený kosmion je schopný „konstituovat jedince“ tak, aby se 

skrze  jejich těla mohl stát ve vnějším světě patrnou silou. Schopnost vytvářet 

skutečnost, jak jsem se snažil pojednat výše, není nezbytně vázána na rozumnost 

                                               
72 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 99
73 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 133-134.
74 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 122.
75 Voegelin, E. (2000). Nová věda o politice., s. 79.
76 Voegelin, E. (2000). Kouzlo extrému. Praha: Mladá fronta, s. 116.
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objektivací, nýbrž na snadnost, s jakou se nabízejí vědomí k uchopení prožívaných 

zkušeností, která je dána především přítomností v běžné konverzaci či výhodným 

umístěním interpretujícího ve struktuře relevance dané společnosti. Problematika 

naplňování dějinného eidos bude hrát v představě nacistického (ne)řádu sui generis

důležitou úlohu.  

5. Rasismem vyprávěná pravda a symbol „Židů“ 

     Abychom mohli použít voegelinovský koncept reprezentace a symbolismu jako 

možnou interpretační mřížku pro porozumění prožívané skutečnosti Třetí říše, 

musíme si vytvořit další podmínky. Bude nejprve nutné nahlédnout námi adorované 

hodnoty z úhlu, ze kterého se mohly být koncipovány zcela odlišné řády. Jedině tak 

bude možné pochopit, jak se mohla stát zcela relevantní pro výklad zkušenosti 

taková symbolizace, jež naše pojetí vyvrací. Nemůžeme prostým způsobem 

interpretovat přečiny proti našim hodnotám, aniž bychom si uvědomili, že mohou být 

vztaženy i k jiné definici světa. Pak totiž apriorně předpokládáme, že pouze námi 

obývaný svět je oprávněn k existenci a taková adorace zaslepuje. Jedině za tohoto 

předpokladu bude možné uchopit rasistický světonázor za autenticky prožívanou 

skutečnost s vlastní dynamikou, aniž bychom jí apriorně halili do hávů deviace, 

zoufalosti či duchovní nedospělosti, čímž se sami zbavujeme pohledu na nebezpečí, 

jež skýtá každá domnělá přirozenost a nezpochybnitelnost.

5.1. Svoboda jako odcizení

     Když Baruma s Margalitem hledají kořeny současného protizápadního smýšlení, 

nutně je nalézají na Západě samotném, v době, kdy nebylo na poli idejí zdaleka 

dobojováno a kdy se dnešní samozřejmé a nezpochybnitelné vhledy vypořádávaly se 

svými nepřáteli. Následující odstavec čerpá z jejich knihy.77

     Npoleonská vojska kráčející Pruskem s sebou přinášela nejen porobu, ale též 

francouzský universalismus a racionalismus. Představy o všelidském právním a 

                                               
77 Baruma, Margalit (2005). Okcidentalismus: Západ očima nepřátel. Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, s. 69-95
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obchodnickém systému a v neposlední řadě moderní vědě, osvobozující jedince ze 

jha nicotné minulosti, však přijal s potleskem jen málokdo. Naopak – vymezující se 

myšlenkové pnutí, posílené tím národním, nabíralo na síle, dávalo rozvinout květu 

romantismu. Jeho tolik opakované vzdechy nad stavem lidskosti, nad bídou, v níž se 

ocitá po odvržení hodnot jí bytostně vlastních, byly z velké části reakcí na 

racionalismus v té době sílící. Osvícenský projekt odvrhování závoje božské 

prozřetelnosti a vystupování na piedestal vlastní jedinečnosti, tyčící se nad džunglí 

divoké přírody tam dole, byl vnímán jako cesta k bytostné prázdnotě. Zatímco jedni 

zabydlovali svou minulost ideou permanentního rozumového pokroku, druzí hleděli 

na ty samé fenomény prizmatem probíhajícího odcizování se. Velký rozum, nástroj 

etablování se, je prý pouhým a strohým kalkulem, řízeným toliko racionalitou 

prostředků. A přitom je ověnčen aureolou jediného možného a uznatelného způsobu 

poznání, všechno to tepání ve spáncích, proudy životní vášně, vše je odsouzeno do 

zvířecí říše zapomnění. Stejně jako utrpení, v němž viděli někteří romantici cestu ke 

spáse či pochopení pozemského údělu. Nic z toho – veškerou snahou je 

zpříjemňovat vyprázdněný život, vynalézat stále účinnější nástroje k ukojení vlastní 

prázdnosti. Všelidská svoboda a demokracie ji zosobňující, je tak vnímána pouze a 

jen jako stabilní prostředí k bezduchému produkování zboží a movitosti. Zisk 

svobody není aktem osvobození se, nýbrž upadnutí do bezhodnotového stavu 

vlastního odcizení, projevujícího se ztrátou životní vášně a lpěním na mrzkosti. 

Individuum, svobodný jednotlivec, ztrácí veškeré ponětí o celku, který ale vždy tvořil 

jeho vnitřní dynamiku. Společnost se stává jen atomizovaným shlukem, slábnoucím

a neschopným čehokoli hrdinského. Lpění na svobodě vytěsňuje válku, která je 

ovšem integrální součástí zdraví národního organismu, neboť v něm probouzí sílu a 

formuje vitálnější společnost. Je staven ostrý předěl mezi hodnoty sloužící jedincovi 

a Volku, organismu. 

     Takto popsaný stav poodhaluje to, co se z vědomí lidí pod neúprosným tlakem 

normalizace samozřejmosti nutně ztrácí. Eidos dějin založený na emancipaci jedince 

a jeho všelidských právech a svobodách nutně nereflektuje padlé na bojišti idejí a 

symbolizací, jež vystihovaly zmatenost za rozpuku modernity. Tento stav rychlého 

rozpadu všech bodů, k nimž se upínala sebepojetí lidskosti, aby na jejich místě 

stanula vysněná svoboda osvobozující od všeho, co činilo svět uspořádaným. Přes 

porážku protimodernistické revolty, píše Bauman, měla nadála žít „a ve svém novém 

latentním stavu ohlašovat svou přítomnost akutním strachem z prázdnoty, nikdy 
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neukojenou neovladatelnou touhou po jistotě, paranoickými mytologiemi spiknutí a 

zoufalým hledáním stále unikající identity.“78

5.2. Z odcizení k řádu

     Neuchopitelnost a nezakořeněnost života propukající moderny vyžadovala 

zjednodušení. Potřebovala, jak domnívá se Stern ve své knize Hitler vůdce a lid, 

osvobození. Byla to doba „…naplněná přáním po vykoupení od všeho myšlení, doba 

plná katastrofického vědomí a ponurého ,heroismu‘ s voláním po ,průlomu‘ 

k jednoduchým řešením a ,autentickým“ cílům‘.“79 S Voegelinem bychom řekli, že 

mladé demokratické instituce nebyly schopné reprezentovat lidství té části 

společnosti, která pociťovala nejsilněji ráz prorůstajících změn. Tato pak čekala na 

svého proroka, který by jí vtisknul nový výraz, před nímž by se stala opět NĚČÍM, 

který by v oslepil chaos září významu, osvětlující se vyprávěnou pravdou o sobě 

samém.  „Hitlerova víra v ,heroismus vůle‘, v nadřazenost každé ,přirozené‘ motivace 

na rozdíl od motivace rozumové a institucionální, víra v kontinuitu zahraniční a vnitřní 

politiky, jakož i v kontinuitu války a míru; jeho vhled do funkce a nutnosti 

antagonistických skupin, jeho vzývání buď-anebo; jeho víra v ,nezbytné oběti‘ a 

v záhubu jako poslední zkušební kámen pro člověka stejně jako pro národy – to 

všechno jsou aspekty všeobecné fikce, kterou Hitlerův talent vtiskuje okolnostem své 

doby, a tak ji přeměňuje v působivý mýtus.“80

     Stern pokračuje v tom smyslu, že je tento mýtus legitimizován svou minulostí ve 

schématu tradičních německých a evropských hodnot. Jak jsem se snažil naznačit 

v předcházející podkapitole, bylo by malicherné přisuzovat jiným hodnotám ráz 

pouhé efemérnosti, jež byla přikryta prosazením se hodnot „správných“. I ony se 

vyjadřovaly k fenoménům moderny, i ony je začleňovaly do světonázoru, který 

jakožto užívaný symbolismus k výkladu zkušenosti vytvářely. Tato panující 

zmatenost se neprojevila bezpodmínečným přijetím první, nově pojímané lidskosti, 

jež se nabízela. Stern píše, že ani v takové „krajině kráterů“ rozbitých tradičních 

společenských vazeb by Hitler nemohl po dobu více než dvaceti pěti let ovládat 

veřejný prostor, kdyby nezastupoval názory již pevně ukotvené, byť i do té doby 

                                               
78 Bauman, Z. (2003). cit.d., s. 84-85.
79 Stern, J. P. (1992). Hitler vůdce a lid. Praha: Lidové noviny, s. 36.
80 Stern, J. P. (1992). cit.d., s. 26.
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neproklamované hlavním proudem, nýbrž jen okrajem spektra ideového pnutí a bojů. 

„…Hitler na své cestě k moci neoslovil v žádném případě jenom destruktivní instinkty 

poraženého národa, nýbrž především také jisté osobní hodnoty: hodnoty tradičního 

druhu, které německá společnost – a v jistém stupni společnost evropská – uznávala 

a akceptovala.“81

5.3. Pravda rasy

     Jak známo, byl zásadním kamenem jím prezentovaného řádu diskurs rasy, činný 

v Evropě od dob Gobineaových. Klemperer ve svém díle věnovaném jazyku Třetí 

říše píše, že jeho originalita nespočívala v rozčlenění lidstva do ras, ale odsunutí 

pojmu „lidstvo“ stranou ve prospěch ras.82 Podle Arendtové „učinil onen objev, za 

který byl tolik obdivován pozdějšími spisovateli a životopisci, že totiž úpadek civilizací 

je způsoben degenerováním rasy a úpadek rasy je způsoben mísením krve.“83 To je 

pochopitelně zcela jiná koncepce, než jakou nabízela interpretace dějinného 

směřování dřívějšího liberálního optimismu neseného výsledky kapitalismu v určitých 

kruzích. Hemžení, jež se následně kolem idey rasy v dějinách vyrojilo, zpočátku 

možná vyvolávalo úsměvy, ale už tím, že bylo registrováno, stávalo se stále 

relevantnějším symbolismem, který jednou mohl přijít ke slovu. Některé z těchto 

„výstředníků“ zachycuje Hammanová při svém hledání Hitlerových myšlenkových 

kořenů.   Všímá si, jak postupem času přestávalo jít jen o plané výstřelky – rasové 

teorie se staly běžnou součástí např. vídeňských národnostně orientovaných novin, 

probíhala paravědecká činnost ve smyslu měření lebek a sestavování hierarchie ras 

apod.84 Určitému úspěchu se těšily mezi lidmi šířené návody k udržování rasové 

hygieny a fyzické připravenosti na brzký rasový střet. Lans zvon Liebenfels, 

všeněmecký snílek par excellence, připojoval ke svému časopisu Ostara 

(věnovanému, jak sám hlásal „průzkumu a pěstování heroické rasovosti“) kupony 

rasové čistoty. Po zaslání určité počtu obdržel pilný čtenář osvědčení o své rasové 

                                               
81 Stern, J. P. (1992). cit.d., s. 19.
82 Klemperer, V. (2003), Jazyk Třetí říše – LTI. Jinočany : H&H, s. 144-145
83 Arendtová, H. (1996). Původ totalitarismu, s. 262
84 Hammanová, B. (1999). Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta. Praha: Prostor, s. 
231.
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čistotě.85 Na pozdější Hitlerovi představy a ideologii nacionálního socialismu měly 

prokazatelný vliv např. práce Giodo von Lista a Hans Hörbigera. Představují výrazné 

pokusy „zalidnit“ dějiny rasami, ukázat v celistvosti svět a jedince k nim se vztahující. 

Na základě svého světanázoru vytvářejí dějiny, struktury vesmíru, zákonitostí všeho 

bytí. 

     Guido von List86 („von“ vyjadřuje příslušnost k panské rase), považovaný za hlavu 

tajných rasistických spolků přelomu 19. století, se ve svých bádáních zaobíral 

znovuoživením starých germánských legend, mýtů, právních norem v jejich historické 

danosti. Jinými slovy je implementoval do svého výkladu dějin. Své počínání a 

hlavně vývody své práce legitimizoval tím, že prý sepisoval svá zjevení, během 

dočasného oslepnutí mu vize odhalily zákony bytí. Mystický prožitek byl považován 

za zcela relevantní na pozadí světa vitálního, vášní plného ducha, v rámci 

probíraného vědění zcela odpovídal strukturám relevance proti mechanistické vědě 

se vymezujícím. Lidstvo si List rozdělil na panskou rasu árijců a zbytkové stádo, 

přičemž árijci myslel rasu pocházející z polárního severu, která se po stěhování na 

jih smísila s místními pronárody a stála za jejich kulturním rozmachem. Nyní je 

úkolem jejich přímých dědiců, ariogermánů, svou krev očistit, v čemž jim brání věční

nepřátelé v podobě všech internacionálů, tedy hlavně katolíci a Židé.

     Když jsme probírali charakter Voegelinovského „řádu“, politické skutečnosti, 

narazili jsme i na charakteristiku týkající se jeho snahy odvozovat svou bytnost od 

kosmických zákonů. Nebeské teorie lze najít snad ve všech výkladech člověka jako 

takového a „teoretizující“ rasismus nestál stranou. Na lineckém Pöstlinbergu chtěl 

Hitler místo kostela vybudovat hvězdárnu, jež by ukazovala tři způsoby nazírání 

Vesmíru: Ptolemaiův, Koperníkův a…Hörbigerův.87 Hans Hörbiger, jemuž bylo jeho 

učení rovněž vnuknuto, vysvětloval ve svých pracích kompletní tajemství Mléčné 

dráhy. Obrovské kusy surového ledu prý dopadly na Slunce za vzniku právě naší 

galaxie. Převratné události světových dějin pak kolidují s přírodními ledovými cykly –

toť Hitlerem obdivované „učení o světovém ledu“.

     Příslušnost k rase, vyprávěná pravda o ní, nebyla zdaleka jen projevem vulgární 

snahy o vlastní výlučnost a příležitost k lynčování. Byla legitimizována specifickým 

                                               
85 Hammanová, B. (1999). cit. d., s. 247.
86 Hammanová, B. (1999). cit. d., s. 234-244.
87 Hammanová, B. (1999). cit. d., s. 255.
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výkladem dějin, ale i kosmických zákonů, byla jejich odrazem. To vše umožňovalo 

nepojímat lidský život jako morální měřítko, ale nahrazovat jej tisíciletými konstrukty 

rasové říše, zachovávající nordickou krev a kulturu.88

5.4. Reprezentanti ne-řádu 

     Stane-li se rasa, jejíž opětovná čistota je prezentována jako cíl a smysl dějin, 

základním kamenem symbolizace osvětlující společenské těleso, je součástí jejího 

vyjevování se (jí vyprávěné pravdy) i formulování nepřítele. Tímto reprezentantem 

nepravdy stali se Židé…

     Pro správné pojetí podstaty antisemitismu v rasovém slova smyslu je nezbytné 

pochopit procesu vzniku abstraktní kategorie „židovství“. Její aplikace pro 

vymezování nového řádu spojená s politickou využitelností nenávisti, jíž produkovala, 

vytvořila směs nevábnou.

     Specifičnost původní středověké separace židovské komunity, z níž je nutno vyjít, 

spočívala dle Baumana v době, po kterou mohly vzájemné hranice s křesťanským 

světem sedimentovat a institucionalizovat se.89 Jelikož nemohla být jejich odlišnost 

klasifikovatelná jako pohanství či odpadlictví, nýbrž toliko jako zatvrzelost v odmítání 

pravdy, stali se Židé zosobněním morální zkaženosti a nepravdy.90 Nazývá-li 

Bauman Židy skutečným alter egem křesťanské církve, má tím na mysli neustálé 

sebepojímání ve smyslu vymezování se vůči nim. To je důležité v tom smyslu, že se 

v rámci této sebereprodukce vlastního církevního uvědomování ustálila relativní 

samostatnost „židovské otázky“, její snadná vyčlenitelnost ze světa skutečných 

žijících bytostí - Židé se stali kategorií definovanou i nezávisle na styku s nimi. 

S takovýmto antisemitismem, abstrahujícím morální nízkost, se tak lze setkat i u lidí, 

jež se s Židy nikdy nesetkali.91

     Podobný proces osamostatňování kategorie „židovství“ shledává Hannah 

Arendtová v moderním vývoji. Zatímco postavení jednotlivce bylo běžně definováno 

příslušností k určité třídě, definoval Židy politický útvar. Skrze privilegia související 

s poptávkou národního státu po židovském kapitálu byli udržováni jako zvláštní 
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skupina spjatá se státní mocí.92 Arendtová vyvozuje, že  „…každá společenská třída, 

která se dostala do sporu se státem jako takovým, se stala antisemitskou, protože 

Židé byli jedinou společenskou skupinou, která působila dojmem, že zastupuje 

stát.“93 Ať se vůči vládě vymezoval kdokoli, byly argumenty a představy, které byly 

opakovaně předkládány, obdivuhodně podobné. Židé jako síla za trůnem, 

mezinárodní organizace degradující politické představitele v loutky. „Vzhledem ke 

svým úzkým vztahům se zdroji státní moci byli Židé vždy spojováni s mocí, a 

vzhledem k jejich odtrženosti od společnosti a zaměřenosti na uzavřený rodinný kruh 

byli vždy podezíráni z toho, že usilují o zničení všech společenských struktur.“94

V argumentech šlechty i měšťanstva stávali se Židé skvělým zastíracím manévrem 

ke kritice stávajících pořádků, stali se objektivací, pojmenováním nahlížených neřádů 

do velké míry „zvěcněných“, působících tak ve Voegelinově smyslu jako interpretační 

nástroj, symbol vysoké schopnosti oběhu. 

     „Věk modernity zdědil ,Žida‘ už pevně odděleného od židovských mužů a žen 

žijících v jejích městech a vesnicích.“95 Navíc se stal abstraktní Žid sémanticky 

přetíženou entitou, neboť právě v důsledku nepotřeby zkušenostní verifikace a 

využíváním z různých stran, balil na sebe mnohdy neslučitelné prvky. Tím nabyl rázu 

démonické síly, která bez narušení věrohodnosti dokázala snést další a další návaly 

obžalob a hanlivých přídomků, hájíc tak nejrůznější hranice budované v krušných 

časech bující modernity hledání a nalézání identit.96 Fenomén antisemitismu, 

pokračuje Bauman, tak nelze chápat jako případ širší kategorie národnostních, 

náboženských a kulturních antagonismů, neboť v něm šlo o rýsování hranic, nikoliv o 

spor o ně.97 Nebyl nikdo konkrétní, s kým by se šlo přít. Věta: „Co sem pleteš Židy?“ 

by mohla zaznít toliko tehdy, kdyby vzniklo podezření, že pojmová objektivace 

nekoresponduje s běžně prožívanou zkušeností. Ta ale v podstatě neexistovala či 

měla příliš malou sílu, Žid byl obklopen významy, jež byly součástí samotného 

označení „Žid“. S moderní reinkarnací antisemitismu tak byla Židům přisouzena 

„nevykořenitelná neřest“ znemožňující jakékoli pokání,98 mající navíc tendenci 

                                               
92 Arendtová, H. (1996). Původ totalitarismu, s. 63-69.
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v podstatě samospádem přibírat nově se ve společnosti objevivší nepatřičnosti. 

Přeměna zločinu judaismu, jak přidává Arendtová, v „nectnost“ židovství stala se pro 

Židy krajně nebezpečnou, neboť po ní už nemůže následovat trest, ta může být jen 

vymýcena.99 „…oděv, mravy, vzdělání i víru může člověk měnit, krev však nikoli,“ 

napsal Klemperer.100

    Tento proces stal se totiž integrální součástí rasismu. To má závažné důsledky 

zpochybňující do jisté míry samotný pojem „antisemitismus“, neboť jako teoretický 

nástroj spojující nenávist vůči Židům více zatemňuje, než vyjasňuje. Je nutné proti 

sobě postavit antisemitismus „starého, náboženského typu“, vycházející 

z vymezování se, a moderního „státního antisemitismu“, vyznačujícího se 

likvidováním infiltrujících prvků politického a biologického řádu.101

     Jak bylo pojednáno dříve, doba tlejících tradicí a hodnot beze smyslu si v očích 

mnoha vyžadovala nové uchopení. Demokratické národní státy hájící rovnost před 

zákonem, staly se do velké míry nereprezentativními, neboť nedokázaly alespoň 

zdánlivě uklidňovat existenciální nejistotu obyvatel moderní doby. Výsledkem, jehož 

důvody tu nelze podrobně analyzovat, byla zběsilá přeformulování podstaty lidství a 

následné volání po takovém řádu, jež by je odrážel. Když se Němci „stali na 

katastrofálně chvilkové období Árijci,“102stali se Židé překážkou naplnění jejich 

podstaty a ideální společnosti pro svou přirozenou, nenapravitelnou, rasovou  

„špinavost“. S novými Němci zrodili se noví Židé.

     Tragédie moderních řádů spočívá v tom, jak již bylo řečeno, že nevyjadřují pravdu 

bytí, ale projektují do ní své sny. Nový řád nemá reprezentovat pojetí lidskosti, ale 

vytvořit jí, což s sebou přináší katastrofální důsledky. Moderní kultura, nesená 

vědomím zaplněným specifickými symbolizacemi, je kulturou definující se  „jako plán 

na ideální život a dokonalé uspořádání lidské situace.“103 Nemá-li být řád hájen, 

nýbrž budován, jestliže je řád existence, který má společnost reprezentovat, 

přenesen do dějin, dostávají se prostředky k jeho realizaci na rovinu nesrovnatelnou 

s pouhou nenávistí a vymezováním se. Rasismus, a to je klíčové, nesmí být 
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zaměňován s přepjatým nacionalismem.104 Války znesvářených národů 19. století 

byly vedeny pro zisk mocenské převahy, nikoliv pro narovnávání osy dějin. Rasismus 

představuje svébytné pojetí lidskosti, které na sebe váže adekvátní (stran logiky 

panujícího řádu) způsoby nahlížení jak sebe, tak nevyhnutelně i těch „ostatních“. 

Fakt, že se jimi, mluvíme-li tedy o německém rasistické státní doktríně105, stali 

především Židé, bylo dáno do velké míry právě „viskozitě“, jíž se abstraktní Žid „těšil“,

která jej za stálého rozpuku doprovázela při jeho strastiplné cestě evropskými 

dějinami, ale také „univerzálností židovského bezdomovectví“, zavdávající 

k obviňování z toho, že jedinou cestou k seberealizaci jsou podvratné, lstivé 

metody.106 Jakmile se stal abstraktní Žid jednou interpretačním schématem, sám se 

přirozeně nabízel k dalšímu využití, pro vysvětlení dalších neřádů, ať už na vlastní 

krvi či na Volku páchaných.  „Antisemitismus je od začátku do 

konce…nejpopulárnější konkretizace rasové doktríny, ba pro německou masu je 

identický s učením o rasách.“107

5.5. Předefinování „židovství“

     Nesměšování vymezujícího se antisemitismu a antisemitismu odrážející 

představy o ideálním řádu poskytuje prostředky k lepšímu pochopení 

nepochopitelného, totiž každodennosti Třetí říše. Voegelinův teoretický nástroj vždy 

se sebeinterpretující zkušenosti, tedy autentické skutečnosti sui generis, může 

pomoci s vysvětlením faktu, že to byli v největší míře Němci, kdo stáli za 

vyhlazováním Židů, ačkoli jimi samotnými bylo Německo dlouho považováno za 

„přístav náboženské a národnostní rovnosti a tolerance … Lidová zášť k Židům 

nebyla ani hluboká, ani obecně rozšířená. Zřídka se projevila v návalech veřejného 

násilí, v jiných končinách Evropy tak běžných.“108 Claudia Koonzová, zajímající se o 

vývoj morálních kritérií ve Třetí říši,  píše o tom, jak nesouvisle a nesourodě se od 

nástupu nacistů k moci začal projevovat lidový, vulgární antisemitismus. Tam, kde 

měl politický vliv, docházelo k příležitostným útokům na židovské obchody či 
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provokacím. Židé měli zákaz vstupu do některých veřejných prostor typu parku či 

koupališť, v klidnějších regionech ale žili bez jakýchkoli problémů. „Kromě minority 

fanatických antisemitů reagovali Němci negativně na násilí, které vnímali jako 

neoprávněné…“109 – to ostatně reflektovaly s různou mírou uspokojení dobové 

organizace. Zatímco Sopade, podzemní orgán sociální demokracie, v této době 

radostně a opakovaně do zahraničí hlásí, že čtyři pětiny Němců zcela odmítají 

protižidovské kampaně, monitoring veřejného mínění SS byl rozlícen. Například 

kontinuální průzkumy antisemitských názorů, provedené ve Frankfurtu v letech 1933-

1935, vypovídaly o tom, že násilí páchané na Židech a bojkot jejich zboží je 

kontraproduktivní, že ničí obraz nacismu v Říši.110 Nacisté přesvědčení o 

využitelnosti starých antipatií pro podporu veřejného násilí (a posléze drastičtějších 

opatření) museli přiznat omyl.111 To se projevovalo i dosti nápadným způsobem, když 

například sám Hitler, až na několik málo výjimek, přímo s „židovskou otázkou“ 

veřejně nevystupoval. Když už vyšla například proklamace strany ohledně 

zmíněného bojkotu židovských obchodů, nebyla zcela nezvykle Hitlerem 

podepsána.112 Ian Kershaw to vysvětluje zahraničněpolitickými zájmy, ale také 

snahou, aby si Vůdce nepošpinil vulgárními útoky svou image.113 Koonzová přímo 

hovoří o snaze nepoštvávat si proti sobě veřejné mínění.114 Není zde prostoru 

k podrobnějšímu zkoumání, uzavřít je možné Baumanem, který se vychází z faktu, 

že není doložený jediný případ protižidovského pogromu v běžném smyslu davové 

zuřivosti a že tak nelze hovořit o tom, že by bylo konečné řešení „vyvrcholením 

protižidovských nálad“, „antisemitismem v té nejvyhrocenější podobě“ nebo 

„výbuchem lidové zášti vůči Židům“.115

     Antisemitismus v jeho nejděsivějších projevech nelze dle zmíněných autorů 

přičítat zakořeněné nenávisti. Byl spíše, řekli bychom s Voegelinem, výrazem nově 

formulované skutečnosti. Jestliže se někdo cítil být reprezentován hitlerismem, 

jestliže cítil, že teprve Volk dává jeho životu smysl, zásadně to ovlivnilo způsob, 

jakým se díval na svět. Stal se Árijcem, jeho sebepojetí zakládalo se na distinkci rasy 
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a symbolismus, kterým nyní interpretoval své zkušenosti, vytvářel tomu odpovídající 

obraz skutečnosti. Rasistický symbolismus viděl Židy za vším. Byli viníky bídy, byli 

spojenci demokracie, kapitalismu, bolševismu. Zcela nehledě na konkrétní Židy, stali 

se tyto schémata používanými a jimi popisovaná jsoucna (židovské spiknutí) nutně 

reálně existujícími. 

     Fakt, že Německo ovládli reprezentanti nového, rasového řádu neznamená, že se 

s ním museli nutně identifikovat všichni. Naopak, nahlížet tuto zmatenou dobu toliko 

ze vždy zjednodušujícího pohledu lid-vůdce by bylo zavádějící, neboť Hitler 

nezosobňoval jen nároky staronového sebepojetí, ale i četné resentimenty, stejně 

jako řešení tíživé hospodářské situace apod. Co však tvrdit lze, je to, že bylo celé 

Německo na základě státem režírovaného tisku, rozhlasu, knih…, ponořeno hluboko 

do „hnědé omáčky“116 jazyka rasy. Každodenní konverzace byla zaplňována výrazy 

odkazujícími k rasistickému chápání problémů současnosti, dějin, sebe samotných. A 

tak i lidé s Hitlerem nesouhlasící nutně do určité míry podléhali rasistickým 

interpretacím. 

     Přitom pojmy, s nimiž tento „systematizovaný neřád“117 rasismu pracoval, byly 

natolik neuchopitelné, že si tento fakt citelně uvědomovaly i státní instituce. Například 

při snaze změnit právní řád tak, popisuje Koonzová, aby reflektoval normu čisté rasy 

a zbavil se  „zhoubné“ rovnosti všech jedinců před zákonem, došlo k četným potížím. 

„Odborníci, shromáždění ve více než čtyřiceti podvýborech, klopýtali o ty 

nejzákladnější termíny jako ,árijec‘, ,smíšená krev‘, ,germánský‘ či ,spřízněná 

krev‘.“118 Všechny pojmy, kterými rasové teorie přetékaly, ukázaly se být z hlediska 

pozitivního práva zcela nepoužitelné pro svou vágnost a neurčitost. Ač se snažil 

např. ministr vnitra Frick vnést do problému pořádek vydáním lingvistických pokynů, 

k uznání jednotné „taxonomie“ nedošlo, neboť pro pořádku milovné německé 

právníky a byrokraty byl nepřijatelný už samotný pojem „rasa“.119 Raul Hilberg 

podává zarážející přehled významu jednoho z topoi: „V roce 1933 se používal výraz 

,neárijec‘ k označení všech Židů a křesťanů, kteří měli alespoň jednoho židovského 

prarodiče. O dva roky později byli označeni za Židy neárijci s minimálně třemi 

židovskými prarodiči. Definice z roku 1935 tedy zahrnovala jak konvertity ke 
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křesťanství, tak i dítě dvou konvertitů, i když bylo hned po narození pokřtěno. Jen u 

polovičních Židů bylo respektováno jejich náboženství. Nebyli ale považováni za 

Židy, pokud nenáleželi v den vydání vyhlášky k židovské víře a nežili v tento den či 

později v manželství s židovským partnerem.“120 Všimněme si požitého slova 

„definice“. Když Voegelin říká, že definovat lze jen pojmy, nikoli skutečnost,121

v podstatě tím pregnantně shrnuje svůj názor na její podstatu.

     Jestliže se začnou k popisování zkušenosti používat symboly odkazující k pustým 

teoriím nemajících opodstatnění jinde než v abstraktních snech o nastolení nového 

řádu, má to zničující následky. Troufám si tvrdit, že mohl být abstraktní Žid natolik 

odlidštěn právě proto, že se stal součástí symbolizace odkazující k nadpozemským 

sférám. Jedině tak mohl být „zvěcněn“ jakožto  „zhoubný duch židovství“, jen tak 

mohl být překládán do vědomí za současného popírání jeho lidství. Pakliže se 

vědomí naučí pod tíhou celospolečenské konverzace, jak o ní bylo pojednáno v první 

kapitole, překládat určitou zkušenost jako působení zmíněného  „světového 

židovstva“, stává se „světové židovstvo“ skutečně existujícím, neboť je původcem 

všeho viditelného zla. 
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6. Závěr

     Když zvolil Christopher Browning jako titul své práce o vražedné činnosti 101. 

záložního policejního pluku „Obyčejní muži“, chtěl tím předznamenat 

problematičnost, s níž se při vysvětlování příčin činů jimi páchaných musel potýkat. 

Vstupní informace shrnuje slovy, že „se zřetelem na věk, zeměpisný a společenský 

původ bylo možné příslušníky 101. záložního policejního praporu považovat za 

všechno jiné než vhodný ,materiál‘ k formování budoucích masových vrahů.“122

V rámci možností, jež mu poskytly kriticky pojímané prameny, mu v pochopení na 

Židech páchaných krutostí nepomáhá koncept kariérismu, sadismu, válečného 

běsnění či uposlechnutí příkazů a nakonec ani propagandistické indoktrinace. 

Jedním z jeho závěrů pak je, že klíčem k vysvětlení chování těchto „obyčejných 

mužů“, vytrhnutých z rodinného života, kteří nikdy předtím nevystřelili z pušky a kteří 

byli příliš staří pro Wehrmacht, je vytvořený odstup, nikoli zběsilost.123

     Právě „odstup“ jeví se jako vhodný pojmový prostředek k uchopení toho, nač byl 

předcházející text namířen. Bylo představeno takové pojetí rasového antisemitismu, 

který nevyvěrá z vyhrocené nenávisti středověkého typu, nýbrž z formulování nového 

řádu. Řádu reprezentujícího takové rasové sebepojetí, které nenávratně vylučuje 

Židy ze sféry morální reciprocity.

     Změny, jichž doznala skutečnost Židů na předělu mezi antisemitismem 

křesťanského a rasistického typu, nepřekonatelně vykreslil Jean Améry: „My … jsme 

zemi neztratili, protože jsme byli nuceni poznat, že nám nikdy nepatřila. Pro nás bylo 

to, co souviselo s touto zemí a s jejími lidmi, životním nedorozuměním. O čem jsme 

si mysleli, že byla první láska, to bylo podle jejich slov hanobení rasy. O čem jsme si 

mysleli, že tvoří naši podstatu – bylo to kdy něco jiného než mimikry?“124 Přitom on 

sám si uvědomil, že je Židem až po přijetí Norimberských zákonů, jejichž tvůrci si 

vůbec nevěděli rady s tím, koho úředně za Žida označovat, kolik prarodičů 

židovského původu stačí. Hitler si z předložených variant vybral až několik měsíců po 

jejich vydání.125 Ale i takto vágní identita stala se rozsudkem smrti.   

                                               
122 Browning, Ch. (2002). Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a konečné řešení 
v Polsku. Praha: Argo, s. 138-139.
123 Browning, Ch. cit.d., s. 137.
124 Améry, J. (1999). Bez viny, bez trestu. Praha: Mladá fronta, s. 72
125 Koonz, C. cit.d., s. 224-226.
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     Tento „nový“ Žid, který svou pouhou existencí špinil rasu, který se překážkou 

budovaného řádu, byl součástí „nového“ Němce. Musel se jím stát, neboť distinkce 

uplatňované v rámci dané společnosti, jak jsem se pokoušel ukázat spolu 

s Bourdieuem, stávají se nosnými pro určení lidskosti vlastní i ostatních. Cítil-li se 

někdo Němcem, tedy plnohodnotným člověkem, především na základě domnělé 

plnohodnosti své krve, byli pro něj její největší znečišťovatelé nutně podlidmi. 

Kritérium rasy znelidštělo Židy, protože poskytovalo věrohodnou identitu samotným 

Němcům, lépe řečeno Árijcům. 

     „Odstup“ tedy nesmí být zaměňován s nenávistí, jež je spojena s resentimenty, 

pocity méněcennosti atd. – je totiž vyjádřením prosté normality, je přístupem ke  

stavu věcí. Navíc jedinec žijící ve společnosti, kde panuje určitý diskurs, pravda 

vyprávěná (řečeno s Foucaultem) o jeho lidství zakotveném v určitém pojetí dějin 

apod., nemusí být stoupencem ideologie, aby se svět, ve kterém žije, začal zaplňovat 

duchy zlořádu. Židé „skutečně“ byli zodpovědní za výmarskou bídu, ekonomickou 

krizi, bolševismus i dekadentní liberalismus, protože se stali běžně uplatňovaným 

interpretačním schématem. Duch zhoubného „židovství“ mohl reálně ožívat 

v nevinných mužích a ženách krčících se v koutě svých domovů. Jestli jsou v práci 

představené závěry sociálního konstruktivismu ve vztahu k užívanému jazyku 

valentní, stává se skutečností jen to, co je za ni všeobecně považováno. A to i tehdy, 

je-li užívaný symbolismus založen na takových předpokladech, jakými se prezentoval 

rasový světonázor.     

     Klemperer na jednom místě své knihy o jazyku Třetí říše vypráví, jak mu 

v továrně, kde pracoval, nabídla jedna přátelská Němka jablko: „,Albert říká, že je 

vaše žena Němka. Opravdu je Němka?‘ Radost z jablka byla ta tam. Ta prostá duše, 

sancta simplicita, která vnímala naprosto nenacisticky a lidsky, byla přece jen 

zasažena základním prvkem nacistického jedu; pojem Němec identifikovala 

s magickým pojmem Árijec. Připadalo jí nepochopitelné, že si mne, cizince, kreaturu 

z jiné třídy živočišné říše, mohla vzít Němka.“126

     Připomíná to pohled na nakažené stádo dobytka. Podřadná existence 

nezasluhuje nenávist, leda soucit. Tato „normalita“, vycházející z rasistického 

sebepojetí, musí být pojímána ve své bytostné autentičnosti, nechceme-li na jejím 

zkoumání toliko stvrzovat či hájit vlastní pojetí lidskosti ve snaze jej přiřknout lidstvu 

                                               
126 Klemperer, V. (2003). cit. d., s. 102.



37

v jeho dějinnosti. Všechny interpretace vysvětlující nacismus jako sílu, která dala 

volný průchod jinak civilizačně vštěpovaným hodnotám, zastírají nebezpečí, jež 

spočívá v adorování vlastní skutečnosti. Odsuzování do sfér deviace, poblouznění 

mysli, vymývání mozků, představuje toliko způsob vyrovnání se s alternativní 

skutečností z pohledu pravdy vlastní rozumovosti. Browning vysvětloval chování 101. 

pluku – ale samotné slovo „vysvětlovat“, tedy odhalovat příčiny, stává se v pojetí, jež 

tato práce hájí, podezřelým. Pohled na do kamene vytesanou, jednu jedinou 

skutečnost, jak jsem psal v úvodu, jejíž správné čtení znemožňují primitivní metody 

poznání, mylné představy či propaganda, je nebezpečný. Pakliže je totiž  na 

„objekty“, jež se zdají být nezpochybnitelnou součástí skutečnosti, nahlíženo 

s vědomím jejich podmíněnosti, pakliže nejsou odhalovány symboly, jež svým 

sdíleným významem odkazují ke kriticky neudržitelným teoriím, aniž by ztráceli svou 

schopnost skutečnost vytvářet, hrozí, že i naše přítomnost stane se pro budoucí 

badatele příkladem selhání pokroku.  
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8. Summary:

     This thesis first tried to explain how language can impact on what we percieve as 

reality. Because of the fact that we must categorize the phenomenons of the world 

into terms using our vocabulary, the appearance of the world is very variable. But if 

we share the way in which we look on the world with other people, it seems natural 

and necessary to us. Moreover we apply this perception on ourselves and therefore 

we derive our sense of humanity from the logic of the reality in which we are living. 

That has fundamental consequences. Firstly the fact that different realities demarcate 

themselves against each other and regard each other as unhuman beings. Secondly 

it is the fact that when an individual is confused or does not have his values clearly 

defined, he can be attracted by that reality in which he becomes someone. 

     And this situation I can see at the beginning of modernism. Uprootedness and 

confusion led to creating many explanations of how the world operates. And each of 

these said what everyone is in his humanity. One of these approaches was racism. 

However, when someone describes the world with racistic terms, when the way how 

a rase impacts the history and the present time of the humans becomes reality for 

him, then those who allegedly make the blood dirty, mainly the Jewish, necessarily 

become unhuman beings for him. Here it is important that they really are unhuman 

beings because he uses racistic terminology to describe the world  as well as he 

describes himself.

     Thus the result of the thesis is that as soon as the Nazi discourse took control of 

the German public space, they became enemies of the order that made them real 

originators of the evil. The Jewish really were responsible for the poverty of the 

German nation because when some interpratational scheme is repeatedly and 

naturally used, it is automatically imposed even to someone who does not approve of 

Nazi values. His reality is conditioned mainly by the language, that he uses to 

describe it and considering how variable the reality is, it is also very changeable. And 

this is just the warning for our time: when we do not take notice of what language 

expressions we use to describe the world around us, when we do not tak notice of 

what abstract expressions become a normal part of our thinking, there is a danger 

that our reality too will some day be engulfed by evil with nobody noticing it.
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1.  Vymezení tématu

     Při pozorování projevů radikálních ideologií v minulosti i dnes většinou nechápavě 

kroutíme hlavou. Z pozice liberální demokracie jeví se nám, domnívám se, veskrze 

jako důsledek iracionality, zbytečných předsudků, nuzných životních podmínek 

provokujících k hledání vysněné změny apod. Ptáme se: „Proč?“ a snažíme 

z odpovědí v duchu nejlepších tradic nekritické (či předkritické) historiografie hledat 

ponaučení pro příště. Otázka: „Jak?“ zůstává stranou, schovaná za hávem 

iracionality. Hysterický Hitler zkrátka křičí před hysterickými davy, které touží po 

řešení hospodářské krize a po uvolnění nahromaděného antisemitismu. Otázka po 

způsobu může být přitom důležitější, neboť se ptá po věcech neustále 

kvazipřítomných. Ptá se po tom, jakým způsobem se dá formulovat a vštípit jedinci 

uchopení světa, které je pak s to jej v krajním případě přimět k oběti vlastního života 

pro vyšší, často z popudu vzešlou, ideu. 

     Myslím si (a proto jsem zvolil zde představované téma), že by se měla politická 

věda častěji obracet právě na onoho s jiskrou v oku naslouchajícího člověka. 

Podstata nebezpečnosti ideologií totiž nespočívá v podmínkách jejího vzniku, nýbrž 

v jejích prostředcích. 

     Svět kolem sebe uchopujeme skrze jazyk. Teprve schopnost dávat věcem jména 

umožňuje věci myslet, ztotožňovat se s nimi, či jimi i pohrdat. Pakliže jsem tedy výše 

načrtl důležitost otázek po způsobu vytváření oněch „iracionálních“, předsudků 

plných světů, je logické, že svou pozornost obrátím na roli jazyka. „Propaganda“ je 

termín s ideologií natolik sžitý, že se na tomto krátkém prostoru do dokazování 

pouštět nemusím. Pro analýzu bude ovšem nezbytné vytvořit na základě studia 

literatury o vztahu jazyk-realita referenční rámec, jež mi umožní pojímat ideologický 

jazyk v souvislostech.

     Bylo by však chybou vybrat si jednu z radikálních ideologií (co do způsobu 

vypořádávání se se světem kolem), soustředit se na její jazyk a zanedbávat

prostředí, v rámci něhož se prosadila. Ideologie nevytváří nový jazyk, nýbrž v zájmu 

porozumění pracuje s pojmy již vžitými, kterým ovšem dává tu více, tu méně odlišné 

významy. Ty však stále musejí být představitelné, což je předpoklad masového 
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sdílení. Pro analýzu bude tedy nutné brát v potaz významové distinkce, nejen 

ideologický jazyk jako takový.

     Ony pojmy se pak váží k celkovému myšlenkovému rozpoložení dané 

společnosti. Nelze, byť sugestivním způsobem (právě jazykem), naordinovat jedinci 

realitu (kdo je nepřítel, kdo ne…), jež by mu byla zcela cizí. Musí k ní částí své 

osobnosti tendovat. Budu-li tedy chtít zkoumat podstatu dané ideologické konstrukce 

světa, nezbude mi nic než si všímat myšlenkových kořenů, jež v sobě sémě 

možného pokroucení obsahovaly.

   2. Výzkumné otázky, cíl práce, možný přínos

     Ve své bakalářské práci hodlám rozebírat a rozkrývat klíčové pojmy ideologického 

jazyka nacionálního socialismu. Vedle předpokládaného „národa“, „nepřítele“, „moci“ 

bude mou pozornost poutat jistě řada dalších, méně nápadných, ale co do účinnosti 

možná důležitějších pojmů. Výběr nezůstane bez zdůvodnění. 

     Rozebírání bude představovat zejména reflexi kontextů pojmů užívání a 

celkového jim přisuzovaného významu. Přihlédnuto pak bude ke kontextům a 

významům dob předcházejících (především ve druhé polovině 20. století). 

Jakým způsobem využíval nacionální socialismus jazyka při manipulaci s realitou?

     Předpokladem pokusu o odpověď bude zkoumání myšlenkového „zázemí“ 

v hlavách Němců. Jakou práci měl nacionální socialismus v prosazení se?  Kdy a 

proč silně šovinistický nacionalismus začal klíčit? Do jaké míry jej můžeme připsat na 

vrub romantickému vymezování se vůči osvícenství? Jinými slovy: Byl nástup 

nacistické ideologie jen otázkou času, v úvodu zmíněných podmínek (krize…)?

     K zodpovězení bude analýza jazyka (a tedy myšlenkové reality) před- a nacistické 

doby dobře využitelná.

     Přínosem bakalářské práce by mohla být sama existence snahy uchopit ideologii 

skrz její vztah k jedinci, snahu přetvořit jeho vnímání světa a tak jej dostat do područí 

zvolených cílů a prostředků.
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   3. Zjednodušená předpokládaná osnova:

1. Úvod

2. Vztah jazyk-realita 

2.1Obecná diskuse

2.2 Teoretické přístupy

3. Němectví

3.1. Duch romantismu

3.2. Národ, nástroj státu

      4.    Analýza klíčových pojmů nacionálního socialismu

            4.1. Propagandistické texty 20. a 30. let

             4.2. Komparace kontextů a významů s dřívějšími texty

     5.     Závěr

             5.1. Zhodnocení způsobu konstrukce nové reality a samotné míry „novosti“

             5.2. Zobecňující závěr
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