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ÚVOD     
_____
      
        Již třináctým rokem žijeme ve 21. století. Když se lámal rok 2000, hodně lidí na světě se v souvislosti s tímto 
magickým číslem zabývalo (a zabývá) otázkou, jaký bude 21. věk. Zda už lidstvo zmoudřelo po onom "hrozném" 20. 
století, o kterém mnoho moudrých lidí prohlásilo, že bylo stoletím "pokusným". V tom smyslu, že lidstvo ve 20. století 
prošlo jakýmsi experimentem, tedy pokusem o nalezení takových cest lidského vývoje, které by ASI DEFINITIVNĚ 
ukončily ony historické cesty vývoje v různých občanských nebo jiných válkách, ukončily lidskou bídu, strádání, 
ukončily věčný boj, který se odehrával v dějinách lidí a možná by dospěl ke svému LIDSKÉMU ZAVRŠENÍ. 
       Velké osobnosti, i méně velké, své doby měly vždy své vize budoucnosti, jejichž první krůčky by lidé mohli 
ZAČÍT JIŽ NYNÍ, tedy ve své době. Samozřejmě často tyto osobnosti narážely na spoustu problémů - ať už v realizaci 
svých představ, nebo také, bohužel, na překážky jiného druhu - možná o to závažnější: mám na mysli hlavně 
PŘEKÁŽKY V LIDSKÉM MYŠLENÍ. Spousta materialisticky, až utilitaristicky zaměřených lidí považovalo mnohé 
odvážné myšlenky za něco, s čím praxe není v souladu, nebo často z jen toho prostého důvodu, že vedení daného státu 
mělo velké rezervy v sociální inteligenci, někde dokonce v prosté inteligenci, která jim znemožňovala zdravý úsudek 
nebo vůbec chuť něco s daným problémem dělat, nebo měly takové vize, které s humanistickým vývojem celého lidstva 
nemělo vůbec nic společného, protože lidé tohoto ražení byli prostě darebáci, zločinci, které do čela státu vyneslo lidské 
ponížení (a tedy vzhlížení k 'novému božstvu'), které chtěli rychle odstranit a neohlíželi se na důsledky svého činu - ať 
už to byli voliči při volbách, nebo samotní vizionáři s nevhodným smýšlením či pošramoceným sebevědomím, které 
chtěli překonat zdůrazněním síly, bohužel na úkor ostatních lidí, kteří jim svůj hlas dali a kteří pozdě pochopili (pokud 
pochopit vůbec chtěli), jak se zmýlili.
       Další velkou součástí onoho "experimentu 20. století" bylo špatné chápání poslání náboženství. Nikdo - ani 
kupodivu materialisté - nezpochybňují klad víry, a to jakékoliv. Mám na mysli víry v lidské dobro, naději, lásku, 
přátelství, solidaritu, pomoc v nouzi, velkorysost v nahlížení na ostatní lidi, kteří zrovna nemusí vyznávat danou víru. 
Víra lidská je nutná zvláště tam, kde často v materiálních nebo duševních či duchovních záležitostech zbývá často právě 
jen ona NADĚJE, kde chybí láska, soucit, nebo jsou neopětované, nebo kde přebývá nemoc - nejasná perspektiva. Tak 
právě často náboženské myšlenky vznikaly, někdy mimochodem, ve smyslu "náhlého osvícení" moudrého člověka, 
nebo hlubokým zamyšlením na klidném nebo naopak rušném místě. Vždy se však uchytily LIDSKÉ myšlenky - tedy ve 
smyslu hlubokého pochopení života člověka na Zemi, jeho snahám najít ty "záchranné kruhy", které lidstvo posune k 
naději, lásce, soucitu, spolupráci lidí - a také ke SPRAVEDLNOSTI. Předvídaví a moudří lidé, kteří byli "spolu s božím 
vnuknutím" u zrodu těchto náboženství, často jako by nechali "pootevřená vrátka" k možnosti (vývoj není strnulý, 
společnosti se vyvíjejí) budoucích "úprav", doplňků víry - novějších, modernějších názorů. A nestalo se tak jen u víry 
ve smyslu náboženském, ale u jakékoli víry v dobrou budoucnost lidské společnosti (viz prozíravost Otců-zakladatelů 
při tvorbě Prohlášení nezávislosti USA a později americké ústavy 18. století).
       Původní smysl filozofie, láska k moudrosti, pravdě, se vývojem lidské praxe a myšlení lidí dále rozvíjel, rozšiřoval. 
Často tak byl onen původní význam jakoby "přemalováván" podle aktuální praktické potřeby povrchnějším smyslem - 
například filozofie jako studijní předmět, filozofie jako způsob nahlížení na aktuální skutečnost s pejorativnějším 
nádechem reakce - viz "nefilozofuj tu, nezdržuj, pojď raději makat" a podobně... Často je filozofie pojímána dokonce 
některými politiky jako utilitární politický plán (viz "filozofie růstu", "filozofie finančních toků", "filozofie 
hospodářského vývoje", "filozofie technického rozvoje", "filozofie jako názor" bez větší myšlenkové hloubky, tedy 
jakési "klouzání po povrchu"), jako účelová záležitost.
       
       CÍLEM této práce je ukázat nesnadnou cestu člověka při probojovávání humanity, lidskosti na základě ideálu, který 
je nosným motivem jeho činu, jeho uskutečňování, v boji s realitou. Ta někdy bývá brzdou rozvoje člověka, jeho 
nejdůležitějších postulátů - svobody, rovnosti v samotné existenci a spolupráce. Tedy oněch podstatných prvků 
DEMOKRACIE. Jako právní záležitosti či jako záležitosti způsobu života, jednání a chování člověka.
       I když, jak prohlásil aténský reformátor SOLÓN, **je těžké vyřešit velké úkoly ke spokojenosti všech**. 
       Přesto v těchto souvislostech má zcela určitě pravdu SAINT-EXUPÉRY/1994, s. 83/:
       **Až příliš dlouho jsme se klamali o úloze člověka... Domnívali jsme se, že z naučené obratnosti přízemních duší 
může vzejít vítězství ve vznešených přích, že chytrácké sobectví může nadchnout k obětavosti, že vyschlé srdce může 
strhujícím řečněním sjednocovat v bratrství nebo lásce.** 
        
       A člověk ke svému životu opravdu potřebuje určitou transcendenci.

I. POČÁTKY DEMOKRACIE
____________________

A. ŘECKO
       
       V souvislosti s vývojem lidstva ve společenstvích se řada odborníků na právo v dějinách pře o to, zda takzvané 
PŘIROZENÉ právo u lidí existovalo odpradávna či ne. Přičemž samotný pojem PRÁVO se objevuje mnohem později, 
než o které době v dějinách lidstva uvedení odborníci zřejmě hovoří. Nicméně jakési alespoň mravní ukazatele způsobů 



chování a jednání se zcela určitě u dávných civilizací vyskytovaly. Tedy jakýsi návod na přežití - tedy i u méně 
vyspělých civilizací: primitivních kmenů doby barbarství.
        O DEMOKRACII, tedy v užším slova smyslu vlády lidu, vůbec samozřejmě nelze hovořit již při znalostech 
myšlenkové úrovně tehdejší doby, vzhledem k zažitým tradicím (které mimochodem i u vyspělejších civilizací bývaly 
často nepřítelem, nebo alespoň brzdou demokratického smýšlení a jednání, natož praktické politiky).
       
       Zastavme se nyní v čase na území starověkého Řecka, respektive řeckých městských států, které byly v Evropě 
kolébkou moderní civilizace, KOLÉBKOU DEMOKRACIE, demokracie jako pojmu i jako praktického uskutečňování 
politiky, případně i způsobu jednání a chování obyvatel, tedy - právnicky řečeno - již OBČANŮ.
      V úvodu jsem připomněl Solónův postesk nad tím, jak nesnadné je uskutečňovat určitou politiku, která by 
vyhovovala když ne všem, tak alespoň většině aténských občanů, tedy "ke spokojenosti všech". Slyším i Saint-
Exupéryho, který kápl na to, že bez lidského nadšení, srdce, lidského ducha se mnoho velkých věcí v životě lidí asi 
neuskuteční - nebo uskuteční, ale ne podle původní myšlenky, nýbrž se může překroutit, až se zhroutí. Ta velikost 
DUCHA u člověka je - podle Exupéryho nejdůležitější - a historie mu často dá za pravdu, i když materialističtěji a 
pragmatičtěji založení lidé budou oponovat tím, že "je třeba být při zemi, nefantazírovat a podobně. A opět jako 
protiváhu těmto "pragmatikům" nabízí geniální Albert EINSTEIN/1966, s. 258/ tuto myšlenku: **Fantazie je důležitější 
než vědění, představivost je důležitější než znalost.**

       Aténský duch svobody a rozvoje šel ruku v ruce. Rozvíjela se řemesla, obchod, kultura a umění vůbec. Atmosféru 
před vznikem demokracie v Aténách vystihla Věra OLIVOVÁ v práci Lidé a hry /1979, s. 79-80/:
       **Byl to svět svobodných lidí, které výpravy do dalekých zemí vytrhly ze stereotypu života pastýřů a zemědělců, 
nutily je zvládnout složité přípravy k plavbám a adaptovat se v různých proměnlivých podmínkách. Protože nešlo o 
organizovanou mocenskou expanzi, ale o spontánní akci, při níž bylo potřebí mimořádné osobní iniciativy, měla 
kolonizace vliv na rozvoj tvůrčích sil jednotlivců i celku. Kolonizace podněcovala, umožňovala seberealizaci, dávala 
příležitost k získání úspěchu a bohatství. Rozvíjela individualismus, který však nebyl pouze individualismem 
jednotlivce, ale byl vždy spojen s vědomím sounáležitosti a povinnosti k celku, k obci - k polis. Bouřlivý rozmach 
řeckého světa rozrušil do základů původní rodovou společnost. ... Ve všech řeckých městských státech byla postupně 
výsadní moc aristokracie odstraněna a byly položeny základy k novému charakteru společnosti.** 
       
       Prvním významným politikem, státníkem, byl v 6. st. př. Kr. SOLÓN. V jeho době vznikla ústava, která odrážela 
aktuální stav. Ve 4. st. o ní ARISTOTELÉS v Athénské ústavě/Kvirenc, 2007, s. 10-11/ píše:
       **Když byl tedy v obci takový řád a většina otročila menšině, vzbouřil se lid proti šlechtě. Protože hnutí bylo 
mohutné..., zvolili si společně za prostředníka a za archonta Solóna a svěřili mu obec. (...) Solón ... osvobodil lid i pro 
přítomnost i pro budoucnost, zakázav půjčovat na osobní svobodu, a provedl zrušení dluhů... Pak uspořádal obec a dal 
nové zákony... Občanstvo ... rozdělil na čtyři třídy podle majetku, ... dávaje každé třídě hodnost podle jeho velikosti; 
avšak thétům dal přístup pouze na sněm a na soudy. (...) Zavedl losování na úřady z uchazečů předem zvolených, které 
předběžně zvolí každá fýla. (...) Zřídil radu čtyř set. (...) Zdá se, že v Solónově ústavě byly nejlidovější tyto tři věci: 
první a nejdůležitější, že se už nepůjčovalo na osobní svobodu; druhá, že křivdu spáchanou na komkoli mohl stíhat 
kdokoli; třetí, která prý lid posílila nejvíce, připuštění na soud...** 
       
       Co vlastně pojem DEMOKRACIE představuje? V Encyklopedii antiky/1973, s. 139/ najdeme stručnou definici: 
       **demokracie (řec. DÉMOKRATIÁ, z DÉMOS, lid, KRATEÓ, vládnu), vláda lidu, jenž požíval osobní svobody a 
občanských práv... Heslem d. byla ISONOMIÁ (=rovnoprávnost)... V řec. dějinách proslula především d. v Athénách. 
Nejvyšším státním orgánem tam byl občanský sněm (EKKLÉSIÁ), který rozhodoval o všech důležitějších otázkách 
zahraniční i vnitřní politiky. Pro sněm připravovala návrhy zákonů a vyřizovala běžnou státní agendu "rada (BÚLÉ) 
500", která byla volena vždy na rok a jejímž členem se mohl stát kterýkoli athénský občan jen dvakrát za svůj život.** 

       Bohužel však duch demokracie, vlády lidu, nebyl duchem značné části nesvobodných obyvatel - otroků, kteří byli 
MAJETKEM někoho... I když šlo často o cizince, přesto nemalá část populace Atén byli i původně svobodní obyvatelé, 
kteří se pro dluhy mohli otroky stát. Už samotný princip "pádu do otroctví" je primitivní svou povahou. Právní stát, 
kterým stát demokratický je, nemůže nerespektovat základní pojetí demokracie - a tím by měla být LIDSKOST. Člověk 
se NEMŮŽE STÁT NĚČÍM, ČÍM NENÍ EVIDENTNĚ, na první pohled, aniž bychom tomu dávali právní - tedy 
člověkem vynalezenou záležitost - rámec. V tomto případě se aténský model demokracie z dnešního hlediska 
samozřejmě nemá čím chlubit, z tehdejšího hlediska však toto je, bohužel, důkazem nižší úrovně demokracie, a i 
právního myšlení. 
       Arogance vůči evidentní záležitosti rozhodně nemohla vést ke klidné situaci nejen v Aténách, ale v celém 
starověkém evropském civilizačním prostoru. Ponížení ČLOVĚKA na MAJETEK a PŘEDMĚT je vždy něčím, co o 
hodnotě celé společnosti vypovídá. Velcí mudrci starověku otroctví pranýřovali a ve svém soukromí ho nerespektovali 
a často odpor proti němu okatě dávali najevo tím, že své otroky (pokud je vlastnili) stavěli na stejnou úroveň jako sebe, 
nebo je z otroctví vykupovali za jakoukoli cenu, a dokonce z nich pomáhali vytvářet myšlenkovou elitu společnosti 
(mnozí učenci původně byli otroci, též někteří umělci). To samo o sobě dokazovalo nesmyslnost otroctví, a časem nutně 
musely vzpoury otroků v rigidních poměrech vést k rozrušování společností a byly i jednou z příčin jejich pádu. 
       Nicméně je třeba uznat už samotnou hodnotu toho, že vývoj myšlení lidí, myšlenka osvobození alespoň části lidí k 



tomu, aby pomáhali ekonomicky rozvíjet stát (obchodníci, řemeslníci, rybáři, zemědělci, stavitelé aj.), dobře ho chránit 
(vojsko z řad občanů - svobodných lidí, i když dělených podle majetku - např. vojenské hodnosti a funkce) a vést 
(hlavní vedoucí politici zvolení v přímých volbách svobodnými občany), postupně vedl ke zdokonalování systému 
organizace státu. Mnozí odborníci poukazují však na to, že tato - i když určitým způsobem omezená - demokracie byla 
možná jen proto, že byla jakousi "venkovskou" demokracií, kde se lidé navzájem dobře znali a měli tak jakoby 
usnadněnou úlohu v tom, koho volit, o jakých aktuálních tématech na fóru, shromáždění občanů, hovořit. Fakt, že v 
Athénách žilo v době vrcholu demokracie v 6.-5. st. př. Kr. na zhruba 315 000 lidí a z toho bylo pouze 43 000 
privilegovaných /Mehler-Mrkos, 1994/, kteří měli volební právo (svobodní muži, nevolili otroci a ženy) to oné 
představě "venkovské" povahy aténské demokracie neodporuje.
       Zajímavý je přitom názor ARISTOTELA /Aristoteles, 1939/, že počet lidí žijících v řádu nemůže o mnoho 
překročit množství, ke kterému by dolehla slova hlasatele, a proto je stát čítající sto tisíc lidí neuskutečnitelný:
        **Nadmíru veliký počet nemůže býti účasten žádného řádu.** /Politika, 1326a, b/
       ARISTOTELES nevěřil, že by demokracie mohla mít perspektivu při mnohonásobně větším počtu lidí, než bylo v 
té době v Aténách. Domníval se, že pak nastane anarchie. Možná mu chyběla určitá vize budoucnosti, když viděl, jak se 
lidé dokáží přít i při tom poměrně (z dnešního hlediska, samozřejmě) malém počtu hlasujících na shromáždění občanů v 
tehdejších Aténách...
       
       I přes filozofickou kritiku politické rovnosti (která se orientovala na počet), kdy se ARISTOTELÉS ptá, kde zůstaly 
osvědčené principy čin, původ, bohatství a vážnost, dospěl k formulaci svobody a demokratického práva:
       **Ke svobodě patří jednak, že vládnutí a ovládání jde po pořádku. Demokratické právo je totiž rovnost podle počtu, 
nikoliv podle vážnosti, a kde toto platí jako právo, tam musí mít množství rozhodující moc a to, co většina shledá 
dobrým, musí být konečným cílem a zákonem.** /Politika 6,1/
       
       Zde je třeba ohodnotit určitou velkorysost a nadhled Aristotela, který dal přednost veřejnému zájmu před osobním 
názorem. Mnoho sofistů před ním jednalo podobně. Svědčí to o jejich seriózním přístupu k vážným otázkám obce, i 
když jejich názory ve své době nemusely být populární. A také ne každý - jako filozofové, milovníci a hledači pravdy - 
měl odvahu jít i proti proudu. Odpovídalo to však onomu hledání pravdy rozumem, proti předsudkům. Bylo CTÍ 
filozofa hledat pravdu za jakoukoliv cenu. Tím byli už ve své době osobnostmi, kterých si lidé mohli vážit, anebo jim 
nadávat a hanět, případně trestat (Sokratés).

       VELKÉHO ROZVOJE DEMOKRACIE dosáhly Atény zvláště v době PERIKLOVĚ /Kvirenc, 2007, s. 14-15/. 
Tento státník na shromáždění občanů v Aténách hrdě prohlásil:
       
       **Máme ústavu, která se neshlíží v zákonech sousedů, ba spíše jsme sami vzorem pro jiné ... Její jméno je 
demokracie, protože není věcí několika, nýbrž většiny ... Nikomu se nedostává v obci větší cti pro jeho společenskou 
příslušnost než pro jeho osobní přednosti... Ve vztahu ke společnosti žijeme svobodně a stejná svoboda panuje v 
každodenním vzájemném styku... V životě veřejném nepřekračujeme zákony, především ze studu, posloucháme své 
spoluobčany, kteří právě zastávají úřady, a zákony, především ty, které byly dány na ochranu lidí, jimž bylo ukřivděno, 
a ty, které jsou sice nepsané, ale jejich porušení přináší podle obecného soudu hanbu...
       Ale také možnost nejrozmanitějšího oddychu po denním úsilí jsme duchu poskytli, pořádajíce rok co rok závody a 
slavnosti a zařizujíce se vkusně i v soukromí, takže den co den potěšení z toho všeho zaplašuje starost...
       Milujeme umění, ale s pravou mírou, milujeme vědění, ale bez újmy na mužnosti... 
       Vyznačujeme se i tím, že v sobě spojujeme v nejvyšší míře odvahu i rozmyslnost v tom, čeho se chceme chopit ... 
Celá naše obec je školou pro Řecko ... Po svých obřích stopách a nikoli bez svědectví budeme pro svou říši sklízet 
obdiv u přítomných i budoucích ... My jsme přinutili veškeré moře i zemi, aby se stala schůdnou naší odvaze, a všude 
jsme postavili své tvrdosti i laskavosti nepomíjející pomníky...** 
/Též in: THÚKÝDIDÉS, 2, 37-41; překlad J. Novákové, ANTIKA V DOKUMENTECH I. Praha 1959, s. 150-153/

       A měl být právem na co hrdý. Atény v té době opravdu byly příkladem i pro ostatní okolní státy. V Periklově větě 
"... že v sobě spojujeme v nejvyšší míře odvahu i rozmyslnost v tom, čeho se chceme chopit" je obsaženo ono spojení 
ducha, morálky, rozumu i citu, to spojení, které umožnilo Aténám předstihnout daleko stát Spartu, která se příliš 
jednostranně zaměřila na válku, přípravu a vojenské záležitosti. Spartě chyběla ona vzletná svobodomyslnost, 
rozšiřování kulturního rozhledu, širšího pohledu na svět, byla do sebe příliš uzavřená - a paradoxem je, že i po stránce 
vojenské nakonec Atény Spartu předčily. Vojenskou strategií, materiálním zabezpečením, komplexním posuzováním 
záležitostí, rychlou přizpůsobivostí k nastalé situaci, uměním občansky motivovat i chudé lidi. Je to důkaz toho, že 
vzdělanost, kontakty se světem, mezinárodní obchodní spolupráce (i v jiných oblastech), tedy větší otevřenost člověka 
nebo obce ke světu nese lepší plody. Není bez zajímavosti, že právě řecko-perské války UPEVNILY JEDNOTU 
Atéňanů bez ohledu na společenské postavení. Uznáním právě onoho hrdinství prostých řeckých občanů-válečníků 
vedlo k rozšíření demokracie v Aténách - zvláště účast nemajetných na správě státu (placená služba).
       Vtipně glosoval nepřímo srovnání Sparty a Atén (i když jména nikde neuváděl) filozof DÉMOKRITOS z Abdér 
/Myšlenky, 1994, s. 16/:
       **Ušlechtilost dobytka se zakládá na tělesné síle, ušlechtilost lidí na řádné povaze.** 
       



       Věra OLIVOVÁ vystihuje situaci ve Spartě:
       **Militaristický systém však současně do krajnosti omezoval svobodu jednotlivců. Tím ochromoval jejich aktivitu, 
znemožňoval rozvinutí jejich tvůrčích sil. Znemožňoval jim věnovat se jiné činnosti než boji. /Olivová, 1979, s. 85/
       Jednostranné omezení spartské výchovy pouze na fyzickou stránku a naprosté zanedbání rozvoje duševního bylo 
jednou z příčin, které vedly tedy k vnitřní stagnaci spartské společnosti.** /Olivová, 1979, s. 86/

       PLÚTARCHOS, řecký filozof a spisovatel, o výchově ve Spartě:
       **Celé ... vychovávání směřovalo jen k naprosté poslušnosti, k vytrvání v strastech a k vítězství v boji. Proto i v 
pokročilejším věku jejich cvičení dost přepínali, dohola je stříhali a zvykali je, aby chodili bosí...** /Plútarchos, 1967, s. 
87n/ 
       
       Již výše uvedený DÉMOKRITOS /Encyklopedie antiky, 1973, s. 139/, mimochodem vynikající filozof a 
všestranný vědec (okolo 70 spisů), usiloval o harmonické začlenění občana do řádu městského státu, ve prospěch celku:
        **Státní záležitosti je třeba pokládat za důležitější než všechny ostatní... Vždyť dobře řízený stát je největší 
záštitou a na tom všechno závisí; je-li dobré řízení zachováno, zachovává se vše, upadá-li, upadá vše.** 

       Autoři publikace Umění vládnout /MEHLER - MRKOS, 1994, s. 69-70/ píší o tom,
**... jaké principy umožnily, aby byly Atény velké, blahobytné, krásné a bohaté:

- Vedení autokratickým demokratem. (Perikles)
- Politický princip rovnosti (alespoň mezi plnoprávnými občany).
- Integrace mnoha vrstev obyvatelstva do státu.
- Práce a chléb pro lid, mj. stavební činnost, služba v loďstvu a osídlovací politika.
- Plat za politickou činnost (soudci, správní úředníci, členové lidového shromáždění).
- Odměny jen za skutečný výkon. Příživníkům nepadaly peníze nezaslouženě do klína).
- Obrovská podpora obchodu ('mezinárodními' kontakty a podporou loďařství).
- Podpora řemesel a živností.
- Podpora umění (malíři, sochaři, literáti, filozofové, hudebníci, lékaři apod.).
- Liberální, svobodomyslná základní orientace (svoboda myšlení a projevu).**
 
       Podíváme-li se na první bod - vedení autokratickým demokratem - je to něco, co by se mohlo zdát jako 
nedemokratické. Je třeba si však uvědomit, že za prvé tento autokratický demokrat (konkrétně zde PERIKLES) byl do 
funkce DEMOKRATICKY ZVOLEN shromážděním svobodných občanů, za druhé lidé nebyli ještě tak politicky a 
společensky vyzrálí v té době, aby demokracie znamenala totéž jako dnes - lidé se často hádali, občas fyzicky napadali, 
pomlouvali, vyhrožovali si - a tak pořádek být musel. Nakonec i moudří filozofové a historici, kteří žili v oné době, 
hodnotili tuto demokratickou formu "samovládce-demokrata" velice pozitivně! Ale tak tomu bývá i v jiných 
záležitostech, které lidé teprve poznávají a předtím se s nimi nesetkali...
       Zajímavý je i bod - plat za politickou činnost. Podíváme-li se do historie, předtím nebyli úředníci placeni za výkon 
funkce - proto většinu úřadů zastávali bohatí lidé, kteří byli hmotně zajištěni. Určitá averze proti bohatým v 
demokratických Aténách souvisela zřejmě i s odvrhnutím aristokratického zřízení a určité opovrhování touto 
aristokracií, a tedy bohatými. I v tom je nutno hledat souvislost. Když se podíváme na dnešní dobu, je paradoxem, že v 
dnešních (upozorňuji některých) společnostech se mnoho lidí na věc dívá jiným úhlem pohledu - často se domnívají 
(občas právem), že bohatí se nepotřebují obohacovat, protože už bohatí jsou, a tak se mohou objektivněji dívat na 
spravedlnost nebo nespravedlnost ve společnosti, zatímco ti, kdo se do politiky dostávají, údajně touží jen po požitcích 
("nahrabat si"). A tu je vidět, jak je nutné posuzovat určité události okem a myslí určité doby (historické myšlení). 
Nelze zevšeobecňovat.
       
       Jaký význam přikládal Perikles rozvoji kultury, vzdělanosti, umění, a jak to neměl snadné při prosazování tohoto 
důležitého činitele, o tom píše řecký myslitel oné doby PLÚTARCHOS /KVIRENC, 2007, s. 15/:

       **To, co Athéňanům přineslo největší požitek a chloubu, ... totiž zřízení posvátných staveb, to na Periklově veřejné 
činnosti protivníci nejvíce zlehčovali a pranýřovali, vykřikujíce na sněmech, že lid trpí újmu na své cti..., když i 
společné peníze Řeků přenesl z Délu k sobě... Vykládal tedy Perikles lidu, že nejsou povinni skládat spojencům účty z 
peněz, když za ně válčí a barbary zadržují, zatímco oni dodávají ... jen peníze ...; dále, že je třeba, jakmile obec je 
sdostatek vybavena pro válku, použít jejího nadbytku na věci, které po ukončení dají věčnou slávu, blahobyt však 
hned, ... které vzkřísí každé řemeslo, uvedou v pohyb každou ruku a dají výdělek skoro celému městu, takže se bude jak 
zdobit, tak živit samo. Mladým a zdatným se totiž dostávalo prostředků z veřejného jmění za vojenskou službu; ale lid 
prostý, ve vojsku nezařazený, neměl podle jeho plánů ani být vyloučen z účasti na důchodech, ani z nich brát bez práce 
a nečinně; proto lid zaneprázdnil obrovskými stavebními podniky a uměleckými i řemeslnickými úkoly...**        

       Již z tohoto je patrné, jak velkým státníkem a politikem PERIKLES byl. Na jedné straně demokraticky vychovaní 
občané sice považují peníze od spojenců za peníze zadržované, vázané, které není možno jen tak lehce použít pro 
potřeby Atén, protože CTNOST bývala vážena již tehdy; na druhé straně Perikles zdůvodňuje "morální právo" Atén na 



peníze, protože aténská armáda nesla vždy hlavní břemeno válek s nepřítelem (Peršany), zatímco "pomoc" ostatních 
byla "nižšího" řádu (peníze), než byl právě lidský život vojáka, který byl ve válce vždy nejvíc v sázce. Tohle byl 
STÁTNICKÝ, nikoli pouze politický přístup! Perikles si moc dobře uvědomoval ony "demokratické hodnoty" u 
aténských občanů (samozřejmě, jak už to bývá, ne u všech...), nemohl postupovat jen "politicky" (tedy obhájit věc, i 
třeba ne příliš vhodně), ale i "lidsky", vidět člověka, který má i v dalším období být hodnotným, občansky 
motivovaným, charakterním. Opomenutí tohoto faktoru by vedlo přece k morálnímu poškození společnosti! Toho si byl 
velmi dobře vědom. (Jak často i v dnešní době je málo opravdových státníků - a jsou pouze "politiky"!)

<<<K podrobnějšímu studiu Periklova období ve starověkém Řecku - což tato rigorozní práce ambice nemá - je zvláště 
vhodná moderní podrobná studie s bohatým obrazovým doprovodem PERIKLOVO ŘECKO od autorů Jana Bouzka a 
Ivy Ondřejové - viz v příloze úryvek z Periklovy řeči o hrdinství Atéňanů -, dále ŽIVOT V DOBĚ PERIKLOVĚ od 
Francouze Flaceliéreho, klasický populárně-naučný ŘECKÝ ZÁZRAK Vojtěcha Zamarovského, důležitým historickým 
pramenem pro historiky jsou Thúkydidovy DĚJINY PELOPONÉSKÉ VÁLKY.>>>

       Pro odlehčení: není bez zajímavosti, že občas i účast na lidovém shromáždění byla menší, než se očekávalo (což v 
mnohém připomíná i naši současnost při volbách), a tak se často přistupovalo k "originálním" nápadům, jak o tom píší 
BOUZEK-ONDŘEJOVÁ /1989, s. 20/:
       **Aby se shromáždil dostatečný počet občanů /k právoplatnosti usnesení stačilo 6000 hlasů - viz s. 19/ v místě 
sněmu - v nejvyšší části agory pod Pnyxem - napínali státní otroci přes ulici vedoucí k ní provazy nabarvené rumělkou, 
takže kdo nechtěl mít červeně potřísněný oděv, přece jenom nakonec šel na shromáždění. Předseda (... vybraný na ten 
den losem) zahájil zasedání, kněží pak obětovali vepře a z jejich krve nakreslili kolem shromáždění kruh. Pak prytanové 
(členové stálého výboru, které volila rada města) přečetli návrh programu. Pokud ho sněm zvednutím ruky při hlasování 
nepřijal, hlasatel vyzval k diskusi. Kdo chtěl přednést diskusní příspěvek, vstal, došel k tribuně a posadil si na hlavu 
myrtový věnec. Sněm měl právo zamítnout návrhy rady anebo je upravit a pozměnit. Zasedání se často protáhlo až do 
večera, ale za soumraku bylo přerušeno, když už nebylo možno spočítat zdvižené ruce hlasujících. Za deště, bouřky a 
podobných přírodních událostí bývalo zasedání přerušováno a projednávání odloženo na příště.**     
       
       Inu, nebylo divu, že mnoho občanů ani na shromáždění nechodilo. I tehdy byl čas pro mnohé velmi drahocenný - a 
navíc: demokracie fungovala, v případě jejího ohrožení by jistě na shromáždění přišli třeba i v plném počtu...
      
       Určitým problémem byla otázka mínění většiny, která si vždy osobovala právo na "pravdu", i když - jak dnes z 
historické zkušenosti víme - většina se občas může mýlit, zvláště pokud nemá přesné informace, nebo má odpovídat na 
nejasnou otázku (viz referendum v současnosti v demokratických zemích); je jasné, že ve starověku ještě zkušenosti 
nebyly s demokracií velké. Přesto se objevovaly v té době moudré hlavy, které si tuto problematiku uvědomovaly, často 
intuitivně. Zvlášť, když na veřejném shromáždění docházelo někdy k nedůstojným scénám hlasujících. 
       
       Své o tom mohl vyprávět aténský spisovatel a filozof XENOPHON /Helenica I, VII/:
       **Avšak velká většina (athénského shromáždění) vykřikovala, že by bylo obludné, kdyby se mělo lidu zbraňovat v 
tom, aby dělal to, co si přeje ... Načež Prytanští, polekáni, souhlasili s položením otázky - souhlasili všichni až na 
Sokrata, syna Sophroniscova; ten řekl, že v žádném případě by nejednal jinak než podle zákona.**

       Zde XENOPHON, Sokratův obránce /Obrana Sokratova/, a též SOKRATES narazili na vážný problém, o kterém se 
tehdy zřejmě mezi moudrými lidmi začalo diskutovat. Zda rigidně dodržovat zákonná pravidla, nebo je porušit, jestliže 
"podle většiny", která třeba náhle rozhodla jinak než zákon, došlo ke změně ve společnosti. Jako by se již zde 
objevovala pod povrchem "bublající" otázka přímé demokracie, nebo demokracie nepřímé, zprostředkované jakýmsi - z 
dnešního pohledu - "parlamentem"... S tím, že druhá varianta brání svým způsobem tomu, aby docházelo k neustálým 
změnám rozhodnutí a k neustálým změnám zákonů, což by mnoho klidu zemi nepřineslo. Ale zřejmě tento problém byl 
v podstatně méně početných Aténách (počet hlasujících občanů) méně závažný, než je v současnosti, kdy se milióny lidí 
ve společnosti mnohdy vůbec neznají, více se odlišují styly života než v oné téměř "obci" - Aténách.
       
       Závažnější však bylo, když například sofisté a hlavně SOKRATES začali "rozumem" místo "tradic" kritizovat 
některé jevy v demokratické společnosti. 
       Jak o sofistech píše filozof J. L. FISCHER /1994, s. 29/:
       **... byli učiteli rétoriky a dialektiky (mimochodem potřebných pro veřejné projevy a diskuse na občanských 
shromážděních - pozn. V.M.), ale do popředí teoretického zájmu položili TA ANTHRÓPINA, tedy problematiku 
společenskou ..., a to jako záležitost ... především - kulturně výchovnou. Ústředním jejím problémem bylo, co ze 
společenských zřízení je od PŘIROZENOSTI (fysei), rozuměj, co je zakotveno v řádu věcí, a co se zakládá na pouhé 
konvenci, tedy vzniklo z našeho rozhodnutí (thesei)... řády, jimiž byla řízena obec (polis), byly považovány ... za ... 
nábožensky ustavené ... a demokratizace řeckých státečků musila odkrýt očím všech, že ZÁKONY v nich vyhlašované 
jsou dílem lidským, ... a že se proto trvale mění...**
       Proto také BEZBOŽNOST (asebeia) byla pociťována jako nejtěžší provinění, trestané smrtí... /Fischer, 1994, s. 30/
      
       Když SOKRATES jednou slyšel **kohosi číst z knihy, ... že prý rozum (nus) je to, co působí řád a co je všeho 



příčinou; ... a zdálo se mi, že je to jaksi v pořádku, ... a pomyslil jsem si, že je-li tomu tak, rozum, působící řád, všechno 
pořádá a každou jednotlivou věc klade tam, kde by byla v nejlepším stavu... Z toho tedy důvodu že nenáleží člověku nic 
jiného zkoumati, jak o té samé věci, tak o ostatních, nežli stav nejlepší a nejdokonalejší**. /Fischer, 1994, s. 42-43/ 
       
       V ENCYKLOPEDII ANTIKY /1973, s. 580/ se o Sokratovi dovíme, že **byl pravděpodobně prvním filozofem, 
který si položil otázku, v čem záleží štěstí (EUDAIMONIÁ), a usiloval proto o správné DEFINOVÁNÍ ETICKÝCH 
HODNOT... Metodu k vyhledávání definic našel S. v systematicky vedeném dialogu (dialektika); ... Říkal o sobě, že nic 
neví, ale pomocí vhodně kladených otázek prý dovede pomáhat duším spoludiskutujících při rození myšlenek.** 
      
       Sokratova poctivá snaha o nalezení nejlepších řešení podle rozumu, a nikoli předsudků, měla, bohužel, za následek 
až odpor politiků a části veřejnosti v Aténách proti jeho osobě. Ačkoli byl miláčkem vzdělaných a domníval se, že v 
čele státu by měli být moudří a vzdělaní lidé, sklidil za ono zdůrazňované vzdělání odpor i u mnohých prostých lidí, 
kteří neměli možnost vystudovat, a tak byli snadno demagogickými politiky ovlivněni, že Sokrates ničí demokracii 
(mnozí voliči byli negramotní), že narušuje veřejný klid a pořádek. I tato špatná "morální výbava" některých 
bezcharakterních politiků té doby nám i dnes něco připomíná...
       Sokrates nakonec, jak uvádějí některé prameny, "vypil číši bolehlavu" a zemřel, když předtím odmítl možnost 
útěku z vězení z důvodu zachování důstojnosti...      
       
       PLATÓN, Sokratův žák, za nejlepší společenské zřízení, 
       **které pokládal za uskutečnění dokonalé spravedlnosti, popsal ve svém nejvýznamnějším spise, v ÚSTAVĚ 
(POLÍTEIÁ, lat. RES PUBLICA). Ideální stát má být dokonale jednotný, přitom však stavovsky rozvrstvený ... podle 
struktury duše ... producenti materiálních statků (rolníci, řemeslníci, obchodníci), ... bojovníci ... a vládnoucí stav tvoří 
strážci-filozofové, kteří mají způsobilost řídit společnost se znalostí IDEJE DOBRA.** /Encyklopedie antiky, 1973, s. 
474-475/ 
        
       Sofistický přístup k demokratickému uspořádání a ústavě státu byl setrvalý.
       I v dalším století si například DEMOSTHÉNES stěžoval, že **naše zákony nejsou lepší než tolik dekretů; opravdu 
zjistíte, že zákony, které se mají dodržovat při formulaci dekretů, jsou pozdějšího data než dekrety samotné**. 
/Demosthénes, 1992, s. 552-553/
       
       Kritický byl i ARISTOTELES, který trval na tom, že: 
       **tam, kde zákony nejsou suverénní ... jelikož mnozí jsou suverénní ne jako jednotlivci, nýbrž kolektivně ... 
takováto demokracie není ústavou vůbec**. /Aristotelés, 1932, s. 304)
       A dále ARISTOTELES:
       **... je zřejmé, že organizace toho druhu, v níž jsou VŠECHNY věci spravovány rozhodnutími shromáždění, není 
ani demokracie v pravém smyslu, protože je nemožné, aby odhlasované rozhodnutí bylo UNIVERZÁLNÍM 
pravidlem**. /tamtéž, s. 305/
       
       A ústava je právě oním základním zákonem státu (jakoby "univerzálním pravidlem"), od něhož jsou ostatní zákony, 
předpisy atd. odvozeny, nemají být v protikladu s ústavou. A zvláště a jedině demokratická ústava takto může 
ochraňovat dobře demokracii.

       Právník LORD ACTON v roce 1907 hodnotí problém:
       **Při památné příležitosti prohlásilo shromáždění Athéňanů za obludné, že by se mu mělo bránit, aby dělalo cokoli, 
pro co se rozhodne; žádná existující síla je nemůže omezit, a shromáždění Athéňané rozhodli, že je nemá co omezovat 
žádná povinnost a že nebudou vázáni žádnými zákony, které by oni sami nevytvořili. Tak se z emancipovaného 
athénského lidu stal tyran.** /lord Acton, 1907, s. 12/

      Tolik k otázce rozumného zvažování, kterým ovlivnili sofisté a Sokrates další myšlenkový vývoj v celém 
starověkém Řecku. A také v pozdějším období, kdy se sice demokracie ve státních zřízeních neprosadily, ale pod 
povrchem - v kulturních, uměleckých i filozofických oblastech - měly vážnost dál, až nakonec po dlouhých staletích 
vystoupaly na povrch. Byly to doby objevů, renesance, vědy, osvícenství a revolucí...

        Otázku, proč Atény a vůbec celé Řecko čekal nakonec odchod z výsluní, se snaží zodpovědět MEHLER a 
MRKOS /1994, s. 73/:
        **Nakonec zdanila 'demokracie' (v Aténách) majetek takovou měrou, že to odbouralo každou iniciativu, každou 
ochotu pracovat. Můžeme si z toho dovolit závěr, že se demokracie nakonec sama zničí, když se daně neustále šroubují 
nahoru a neudržují se na rozumné úrovni.** 
       
       V této souvislosti dále uvádějí /tamtéž, s. 75/, že:
       **pro kvetoucí stát jsou zřejmě žádoucí tyto principy:
+ Zabránit válce.
+ Vypracovat techniku vlády, která zajišťuje ústavní ochranu před úpadkem a zvrhlostmi.



+ Pověřit vládou osoby, jež jsou na vysoké etické úrovni.
+ Vytvořit směrnice, které chrání životní prostředí a přírodu.
+ Podporovat hospodářství a obchod.
+ Udržovat nízké daně.
+ Mít úctu k náboženským vyznáním.
+ Uchovat vysokou morální úroveň, pokud jde o vztah mezi pohlavími a vztah k dětem.
       To jsou - lapidárně formulováno - obrácená ponaučení, která lze odvodit ze zkázy Řecka.** 

       Je z tohoto výčtu patrné, že nešlo jen o "příliš vysoké daně", které by se daly obhájit zvláště v době válečné, ale i o 
jiné příčiny úpadku Atén: zřejmě Aténám dělal problém bod druhý - "vypracovat techniku vlády, která zajišťuje ústavní 
ochranu před úpadkem a zvrhlostmi", bod třetí - "...osoby na etické úrovni": zřejmé bujení korupce, bod poslední - 
"uchovat vysokou morální úroveň, pokud jde o vztah mezi pohlavími a vztah k dětem". Tato témata byla velmi závažná 
pro tehdejší Řecko vůbec. Byla to pořád ještě doba na rozhraní barbarství a civilizace. A jak víme, podobné problémy 
se netýkaly je Řecka v rané civilizaci, ale bohužel i zemí o pár staletí později, problémy zasahují až do dnešní doby...
       
       A dalším důležitým bodem je "zabránit válce": na nebezpečí úpadku Atén z tohoto hlediska také svým způsobem 
poukázal ve své filipice slavný řečník DÉMOSTHENÉS v době, kdy vzrostla silně moc Makedonie (4. st. př. Kr.), která 
ohrožovala řecké městské státy. Obával se o svobodu Atén na shromáždění občanů:
       **Vidím však, že všichni lidé, vámi počínaje, trpí Filipovi věci, z jakých doposavad vždycky vzcházely všecky 
řecké války. Které věci? Ty, že si dělá, co chce, že obírá a olupuje Řeky jednoho po druhém, že útokem bere a zotročuje 
města. ... co myslíte, že bude dělat, jakmile se stane, krok za krokem, pánem jednoho každého z nás?... A tak tedy my, 
mužové aténští, dokud jsme celí, dokud máme takový veliký stát, množství prostředků, znamenitou vážnost - co máme 
dělat? ... Sami nejdříve chystejme obranu, ... vždyť i kdyby všichni ostatní byli svolni otročit, musíme alespoň my 
zápasit o svobodu. Až to všecko už budeme mít připraveno, ... začneme burcovat i ostatní...** /Kvirenc, 2007, s. 18/

       Démosthenés působil na city Atéňanů, kteří byli hrdi na své dosažené úspěchy v demokratickém systému, i přes 
určité problémy, a viděl, že Atény opět budou muset být v čele obrany. Atéňané tak byli vychováváni odmalička.
       
       Řecký dějepisec POLYBIOS hodnotil postupný úpadek demokracie v Řecku jako rozklad společnosti:
       **Když pak oni jednou (vůdci a demokraté) v bláhovém bažení po poctách naučí lid na to, aby bral dary, a učiní jej 
chtivým dárků, nastává opět konec demokracie a na její místo nastoupí násilí a pěstní právo. Jakmile totiž dav, který si 
zvykl žít z cizího a upínat naději na to, že bude mít živobytí z majetku jiných, získá ctižádostivého a chytrého vůdce, 
kterému však byly bídou upřeny státní funkce, pak přejde k uplatnění pěstního práva. A teď, když se tento dav srotil, tu 
běsní, vraždí a žene občany do vyhnanství, a také rozděluje uchvácené statky tak dlouho, až se - naprosto zdivočelý - 
opět dostane do područí neomezeného diktátora a samovládce.** /Polybios, kniha VI, odst. 9/
       
       Nepochybně se během dalších staletí tato počáteční nedokonalá, přesto první demokracie v historii lidstva stala 
určitým vzorem, příkladem pro postupně se humanizující společnosti v Evropě. Myšlenky svobody, lidské rovnosti, 
spravedlnosti a spolupráce burcovaly většinu obyčejných lidí. Boj za lidskou důstojnost se jako nit táhl celou další 
historií přes renesanci až k "osvícenému věku".

_________________

B. ŘÍMSKÁ REPUBLIKA
 
       Na rozdíl od Athén byla demokracie v Římě jiného typu:
       **Římané sami svou státní formu jako demokracii neoznačovali. POLYBIOS pokládal římské státní zřízení za 
ideál tzv. SMÍŠENÉ ÚSTAVY, v níž jsou spojeny prvky aristokratické s demokratickými a monarchickými. Za 
republiky byl spojen v římském způsobu vlády především prvek DEMOKRATICKÝ (2 sněmy a lidová shromáždění) a 
ARISTOKRATICKÝ (magistratury, úřady 2; senát). Rovnováha mezi oběma složkami vlády se podle situace měnila.** 
/Encyklopedie antiky, 1973, s. 139/

       Už z tohoto výčtu je patrné, že aténská "skoro přímá" demokracie tu nebyla. Římané respektovali tradice svých 
předků, alespoň zpočátku, jejich způsob života byl tradičnější než u Řeků, kteří už svojí polohou území, na kterém žili, 
byli mořeplavci, obchodníci, rychle v kontaktu se světem, římské obyvatelstvo bylo hodně srostlé s půdou, bylo zde i 
hodně svobodných rolníků. Byli usedlejší. Také i řecké báje a pověsti, kterými byly děti vychovávány, byly zpočátku 
odlišné od římských. Později, kdy Římané řeckou kulturu obdivovali a mnohé prvky přejímali, se i pověsti a báje 
sbližovaly. Důkazem jsou sice odlišná jména bohů, jejich "funkce" je však obdobná nebo přímo totožná.

        Když dnes studenti právnických fakult studují - kromě jiného - ŘÍMSKÉ PRÁVO, lze kořeny tohoto PRÁVA najít 
právě ve starověké římské republice. Například ona "ROVNOVÁHA mezi oběma složkami vlády" (viz výše) byla 
činitelem, který jako určitý mechanismus stability vlády, moci republiky (věci veřejné) dobře fungoval.



        V Římě byla 2 shromáždění: 
1. CONTIONES (rokovací, jednací - styk a diskuse s úředníky, svobodné projevy)
2. COMITIA (sněmy - HLASOVÁNÍ o předložených návrzích)
       
       Zákonodárná činnost POSTUPNĚ přešla na plebejská shromáždění. Dříve zpočátku měli moc pouze patriciové, 
plebejové o spolurozhodování museli tvrdě bojovat. Tvrdé boje o charakter římské republiky probíhaly trvale, nakonec i 
"věci veřejné" (REPUBLIKA) zanikly s nástupem císařství, kdy i poradní sbory a senát se staly spíše nástroji v rukou 
císařů. Předstupněm přitom bylo období vlády diktátorů ve vypjatých obdobích, i když na omezenou dobu (půl roku), 
nebo doživotní diktatura Julia CAESARA. Po jeho zavraždění postupně přichází císařství. Není bez zajímavosti: 
CAESAR znamená císař v latinském jazyce...

      V Encyklopedii antiky/1973, s. 570/ na závěr čteme lapidární konstatování:
**Celkově NEDOSÁHLY římské sněmy nikdy významu athénské ekklésie.** 

      I to hovoří za vše. Vzorem demokracie a humanity se římská republika nestala. Římské právo však dosáhlo 
mimořádného uznání po mnoho staletí, až do dnešní doby.
      

II. NÁBOŽENSKÁ VÍRA JAKO INSPIRACE K HUMANITĚ. KŘESŤANSTVÍ A DALŠÍ SVĚTOVÁ 
NÁBOŽENSTVÍ.
_________________________________________________________________

       Když přední odborník na starověký svět a jeho popularizátor Vojtěch Zamarovský psal o "řeckém zázraku", nebylo 
to vůbec přitažené za vlasy. Tento zázrak byl především prvním, pokud se týká vůbec nějakého uskutečněného pokusu 
o demokracii, neboť země okolo řeckého území na evropském prostoru byly v podstatě "barbarské" ve smyslu nižšího 
společenského vývoje. Hrály zde prim rodové vazby, kmenové, demokracie pochopitelně neexistovala v onom řeckém 
pokusu. Lidé se řídili ve svém chování a jednání hlavně tradicemi po předchozích pokoleních, podle zvykového 
"práva", písemná kodifikace mravního jednání a způsobu jednání s lidmi, kteří nebyli pokrevně spřízněni, v podstatě 
neexistovala. Naproti tomu Řekové písemné formy měli a měli i možnost se podle nich řídit VŠICHNI členové 
(občané) obce, aniž měli příbuzenské vztahy. V tom je právě onen podstatný rozdíl. Dohoda lidí bez ohledu na krevní 
spřízněnost je vyšší stupeň společenského vnímání, vnímání lidí i sebe navzájem. Je to i jednotící prvek obce. Je to i 
poprvé v dějinách, kdy nerozhoduje jen skupina bohatých, lidí, kteří dědickou posloupností získávají možnost vést, řídit 
společnost, nebo si silou uzurpují tuto moc. Nově jsou totiž určena PRAVIDLA, podle kterých se v obci žije. Kdy 
rozhoduje prostá nebo kvalifikovaná většina, nikoli menšina, přestože i ona může mít občas pravdu. Ale VĚTŠINA v 
sobě jedině může nést při rozhodování o obecních záležitostech DEMOKRATICKÝ charakter. Menšina byla 
překonána. Právě v bojích proti rodové aristokracii. Je nepochybné, že motivace většiny k rozvoji obce (Athény) byla 
značná. Že se však netýkala ABSOLUTNÍ VĚTŠINY VŠECH OBYVATEL, tedy i otroků, žen, přistěhovalců, bylo 
evidentní, neubralo však nic na VÝZNAMU prvotní DEMOKRACIE. Vždyť i po porážce řecké demokracie (Řecko 
podlehlo Římu, později se stalo součástí jiných říší v Evropě) se její prvky skrytě projevují nejen ve společenských 
zřízeních, ale především mezi obyčejnými lidmi a vzdělanci, kteří sice nemají přímý vliv na politické zřízení ve své 
době, nicméně ony prvky jednotlivě jako kapky v moři žijí dál - i když ne ve svém celku.
       
       Stojí za to ještě připomenout celkové hodnocení tohoto zázraku historičkou Věrou OLIVOVOU:
       **Nezávislost Řecka byla vybojována proti mnohonásobné přesile a my se ještě po staletích udiveně ptáme, jak to 
bylo možné.
       Rozvinutá řecká ekonomika, především řemeslo, daly řeckým bojovníkům vynikající zbraně. Vysoká tělesná 
kultura upevnila jejich těla a prověřila jejich sílu a hbitost v nesčetných sportovních závodech. Silná těla umožnila 
řeckým bojovníkům nejen nosit těžké zbraně, ale také s nimi bojovat. ... Zručnost ve stavbě lodí a v lodní plavbě 
vytvořila předpoklady k tomu, že v neuvěřitelně krátké době bylo vybudováno vynikající válečné loďstvo. Na váhu padl 
i celý řecký intelekt vypěstovaný svobodným rozvojem. Podařilo se překlenout vzájemné spory a vyburcovat síly země 
na obranu ohrožené svobody.
       Toto vše se ukázalo být mnohonásobnou hodnotou tváří v tvář nepřehlednému množství vojska, tváří v tvář 
despotickému režimu, v němž nedotknutelná královská moc znemožnila rozvinutí tvůrčích osobností, v němž 
neomezený absolutismus působil sterilizujícím vlivem ve svůj vlastní neprospěch.** /Olivová, 1979, s. 101/

       Kdybychom přirovnali onen "řecký zázrak" k určité symbolice, tak bychom ho mohli považovat za jakési světlo, 
které prosvítá ve tmě středověkého světa, postupně slábne - aniž zhasne! - a pak stále více sílí, až tmu pohltí. Jako by 
šlo o vlnění světla - střídání okamžiků zeslabování a zesilování, až světlo nakonec získá převahu nad tmou, i když tmu 
nikdy nedokáže zcela vymýtit ze světa. 
       Jde o dlouhý boj světla s tmou. Tak jako vývoj celého lidstva se svými vítězstvími a porážkami, se svými 
ponaučeními z proher a neustálým bojem s hloupostí, přízemností, společenským i lidským zlem v každém z nás. Ve 
chvílích zdánlivé ztráty veškeré NADĚJE na lepší život, kdy už se zdá, že je konec, vždy lidé najdou v sobě dostatek sil 



- často i za cenu svého života - a pozvednou sebe i svět okolo sebe, bojují za lidskou důstojnost, za MORÁLNĚ I 
POLITICKY lepší společnost. Záměrně uvádím obě složky společně, protože kdykoli jedna z těchto složek chybí, chybí 
něco i společnosti - ať už chce nebo nechce, ať už ví nebo neví, ať už zdůvodňuje, proč něco lze nebo nelze... Proto také 
toto spojení rozhoduje o tom, která politika státu je lepší nebo horší, nebo o tom, který politik je lepší nebo horší, nebo 
která společnost celkově je lepší nebo horší, pokud obyvatelstvo země si chce zvedat laťku výše, nebo jí stačí stále 
stejná úroveň, nebo dokonce si laťku raději vůbec nedává - a obhajuje to onou "zbytečností", protože má sama "máslo 
na hlavě"...
       Pojednávám o tom proto, že další vývoj Evropy po rozpadu římské říše se tomu podobá: otázka ambicí lidských 
společností a zodpovědnosti politiků své doby - jak uspořádat stát, aby fungoval, aby lidé plnili své povinnosti vůči 
státu, jak se mají chovat, aby se stát zevnitř morálně nerozkládal (jako tomu bylo v římské říši před jejím rozpadem), 
jak motivovat lidi? A spousta dalších otázek by byla určitě namístě. Je evidentní, že v době rozpadu kdysi mocných říší 
je často MRAVNOST, MORÁLKA záchytným bodem pro tu nejpočetnější, nejpracovitější, i když často 
nejutlačovanější část společnosti. 
       Lidové přísloví RYBA SMRDÍ OD HLAVY má pravdu. Společnost, kterou řídí politicky a morálně neschopní, tak 
pokud je sama amorální, přebírá manýry mocných; pokud je morální, kritizuje tuto vládu a má snahu ji odstranit pokud 
možno slušně, když to nejde, pak třeba revolucí. Marxovo heslo, že "revoluce jsou lokomotivami dějin", je pravdivé jen 
napůl. Pokud totiž nejsou dlouhodobě vytvořeny přirozeně (ne uměle, jak si někteří revolucionáři představovali - 
ovlivněni myšlenkou, že rozum řídí vše, že se dá konstruovat a předvídat vývoj, tedy ho i uměle "popostrčit") vhodné 
podmínky pro revoluci (nemusí být jen násilná - viz sametová), k revoluci nedojde. A vnucovat někomu revoluci, to 
nejde. I kdyby si to přála velká skupina, dokonce i vzdělaná. Pak ona revoluce se může změnit v hrůzovládu, která 
časem bude sama odstraněna. Příkladů z historie je mnoho - a nemusíme chodit daleko - i u nás v dějinách k tomu 
docházelo...
       Rozpad římské říše nepřišel najednou. Příčin je mnoho. Problémy se kupily ze všech stran. Z původní římské 
republiky, kde se jakžtakž vedení státu opíralo o populus (lid), i při hlasování atd., se stala mocná říše bez onoho 
původně republikánského zaměření. Moc lidu postupně mizela pod vedením císařů, kteří (zvláště pokud byli 
nevzdělaní, nebyli "filozofové na trůně" - jak o tom snili řečtí sofisté a další) lidem pohrdali, o příslušnících zemí, které 
kontrolovaly mocí, nemluvě. Otrocká práce se přežila. Nejen že postupně mezi lidmi i svobodnými ztrácela kredit, 
stávala se nemorální víc a více, útisk otroků také vedl k mnoha velkým vzpourám, které vázaly značné množství vojska 
(dříve rolníků; za císařství žoldáků - tito válčili pouze za plat), které pak chybělo při obraně oné ohromné říše. Vojska 
"barbarská" (neřímská) pak dokončila dílo zkázy. 
       Morální devastace elity římské říše i bohatších skupin obyvatel k věci přispěla. Motivace k udržení mohutné římské 
říše se ztrácela. Tím spíše, když každého, kdo přispíval k rozkladu říše, byl likvidován. Likvidovány byly i větší 
skupiny obyvatel - nešlo jen o otroky, ale i o lidi, kteří v oné době morálního úpadku začali objevovat "nové světlo 
NADĚJE" - nové náboženství, které často utiskované a chudé sbližovalo, dávalo jim naději, VÍRU v lepší budoucnost, 
víru v lepší vztahy mezi lidmi, naději na nový zázrak, SPASENÍ těch, kteří nemyslí jen na sebe, na sobecké štěstí 
hromaděním materiálního bohatství zde na zemi, ale myslí i na druhé, myslí na záchranu každého, kdo má v sobě dost 
energie pro POMOC druhým lidem.
        To, co chybělo ve společnosti, tedy dobrá morálka, to chtějí tito lidé změnit. Jsou si jisti, že člověk má ZAČÍT U 
SEBE. Překračovat sám sebe (TRANSCENDENCE) slušným jednáním, NEUSTÁLOU vírou v dobro své i druhých 
lidí, studiem a KONÁNÍM DOBRA. Pro lidi, kteří nemohli pochopit tento nový způsob života, to bylo nepochopitelné, 
viděli v tom jen snahu zničit říši, ve své amorálnosti nepochopili hluboký převratný smysl tohoto náboženství, nebo 
nechtěli (moc jim příliš zůstala pod kůží, než aby se změnili) pochopit. Tyto lidi pronásledovali, mučili, nechali 
ukřižovat, nebo v arénách bojovat na život a na smrt s divokými zvířaty (zvláště doba císaře Nerona tím byla proslulá).
       Náboženství se nazývalo KŘESŤANSKÉ podle toho, že lidé této víry, křesťané, se nechávali pokřtít - zpočátku 
Janem Křtitelem (později prohlášen za svatého) v řece Jordánu. Ten sám křtil i samotného Ježíše Krista, který potom 
sám toto prováděl. Jiné náboženství, které mimochodem též z jiného důvodu uctívalo Ježíše Krista, bylo islámské. Není 
bez zajímavosti, že obě tato náboženství mají mnohé podobné. V mnoha směrech odlišné, nicméně lidé vyznávající 
jedno z těchto náboženství by při tolerantnějším a lidštějším výkladu svého písma mohli snadno najít společnou řeč. 
Ovšem to tvrdí mnoho moudrých zasvěcenců do problému v dnešní době, dříve tomu tak nebylo. 
       A opět jsme u daného problému mravnosti, morálky: HODNOTA LIDSKÉHO ŽIVOTA vůbec, spolupráce, 
NESOBECKOST, víra v lepší, neustálá víra v dobro lidí, dobré vztahy v rodině a společnosti, atd. Kdo bude chtít hledat 
společné dobro, najde ho. Kdo ho hledat nechce (buď z lidské omezenosti, nevzdělanosti, povahových vad aj.), ten ho 
nenajde. Hlavně moudří lidé obou náboženství (je to prakticky u všech náboženství) vědí, že TRANSCENDENCE - 
sebepřekračování, sebezdokonalování - je onou hlavní cestou, jak se pochopit a spolupracovat. Jakákoli víra, která 
nevidí člověka jako vznešenou lidskou bytost se svojí důstojností, s citem, vnímavostí k druhým, uměním vcítit se do 
pocitů druhého, nevede k dobrým závěrům, je vlastně proti svému smyslu existence. Vždyť vznikla původně jako 
VÍRA, NADĚJE A LÁSKA. A všechna náboženství mají toto v hlavní náplni.
       Mohlo by se zdát, že náboženství nemá s demokracií vůbec nic společného. Není tomu tak. Demokracie se 
samozřejmě hlavně dává do souvislosti se světským způsobem řízení a organizace státu, způsobem, jakým si lidé VOLÍ 
svobodně své zástupce nebo reprezentanty do čela státu, vlády, různých společenských organizací. Náboženství je věcí 
VÍRY, citu, ale i určitého dogmatu. O víře se nediskutuje, ta buď je, nebo není, jak tvrdí představitelé církví nebo 
různých náboženských hnutí. Demokracie předpokládá ROZUM. Je tedy možný konflikt mezi vírou a rozumem? Není 
nutný, pokud každá se zabývá okruhem svého zájmu. Není, pokud si obě strany "nelezou do zelí". Není, pokud stát 



nezasahuje do církví. Není, pokud církev nezasahuje do státu. Není, pokud se vzájemně třeba hodnotí, ale mocensky 
nezasahují. Ale je, když se náboženství stane státní ideologií a chce ovlivňovat myšlení VŠECH lidí. Může se pak stát 
totalitou. A obráceně: stát, který mocensky, nátlakově zasahuje do církví, snaží se také o totalitu. Historie to potvrdí. 
Byla období, kdy stát spolu s náboženstvím vytvářely spojenectví, a zasahovaly nevhodně do života lidí. Náboženství se 
na dlouhý čas také stalo jakousi státní ideologií. Z jednoho prostého důvodu: politici znali, jak lidi víra ovlivňuje a 
využívali toho. Vše, co se hodilo k upevnění pozic vladařů, bylo pro ně přínosem. Není divu, že postupem doby si 
vzdělaní věřící uvědomovali nutnost očisty církve, odluky církve od státu, zbavení materiálních statků nad rámec jejich 
dostačujících životních (skromnějších) potřeb. Tvrdá kritika obohacování se, placení odpustků a jiných rozšířených 
nešvarů, včetně nesouladu mezi jejich řečí a životem, mezi slovy a skutky, mezi opravdovou vírou a povrchní, ba 
dokonce pokryteckou, to vše toho bylo důkazem.
       Oprostíme-li se od výše uvedených nedostatků a problémů kolem náboženství a zaměříme-li se na skutečné 
hodnoty, které původně k jejich vzniku vedly, a dál se v průběhu dějin prosazovaly, musíme uznat značné prvky 
HUMANISMU v širším slova smyslu, ne jen jako určitého směru v určitém období (mám na mysli tzv. humanismus a 
renesanci), ale jako lidskou hodnotu vůbec, která přetrvává věky, pak i tyto pozitivní části náboženství jsou zároveň 
všelidskými, bez ohledu na víru nebo nevíru. Měly v průběhu dalších staletí velký vliv na to, co se pak dělo. Hlavně v 
obyčejných lidech zakořenilo jako soustava základních životních pravidel, která fungují v podstatě dodnes, i když s 
určitými korekturami. Proto ani náboženství nemůžeme z procesu HUMANIZACE lidstva vyloučit nebo přehlédnout. 
Vždyť i mudrci, filozofové, vědci, umělci, zkrátka tvořivá elita národů, vycházeli při hodnocení poměrů svých zemí z 
křesťanského nebo jiného náboženstvím ovlivněného názoru na svět, na lidské hodnoty, které lidi mají spojovat, a ne je 
rozdělovat. Proto i přes tyto náboženské prvky se postupem staletí demokratizovala společnost, a nebo revolucí se 
DEMOKRACIE (vláda lidu) prosadila. Je nasnadě, že sama od sebe nevznikla najednou. Boj lidstva za humanizaci v 
DEMOKRACII vyvrcholilo. Kde demokracie načas ustoupila, tam se stejně za čas vrátila, obohacena o zkušenosti 
různého druhu.
Lze tedy říci, že i náboženství inspirovalo mnohé země, zvláště osvícené, k vývoji k demokracii, i když to nemuseli 
zrovna tímto slovem nazývat.
       Listujeme-li Písmem svatým, hledáme a nalézáme moudrá slova i pro dnešní dobu, která hýří materialismem, který 
vidíme a kterého sami užíváme. Právě v této době se mnohé společnosti nebo jednotlivci ve světě vracejí k všelidským 
hodnotám, obsaženým nejen zde. Člověk stále zůstává především člověkem. Žije s lidmi, chce být uznáván, proto tvoří 
hodnoty materiálního i nemateriálního rázu. Snaží se pomáhat. Je pravdou, že mnozí lidé tak nejednají, jsou různí. Jako 
celek se však společnost CHRÁNÍ proti nelidskosti, protože lidská SOLIDARITA je tu, když se kdokoli z nás může 
"propadnout" do problémů, neštěstí, nemoci a podobně. 
         
       V KNIZE O NÁBOŽENSTVÍCH /1993/najdeme citace z různých náboženských knih, které dokládají, jak při 
správné interpretaci s velkorysým nadhledem si mohou být různé víry velmi blízké svým humanistickým poselstvím, 
přístupem k hodnotám člověka nebo celých lidských společností:    
      
JUDAISMUS:
**Avšak i když budou v zemi svých nepřátel, nezavrhnu je a nezprotivím si je, jako bych s nimi měl skoncovat a zrušit 
svou smlouvu s nimi.** Leviticus 26, 44 /Kniha o náboženstvích, 1993, s. 146/

KŘESŤANSTVÍ:
**To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 
položí život za své přátele.** Evangelium podle Jana 15, 12-13 /tamtéž, s. 151/

**Není bezpečné ani čestné jednat v rozporu s vlastním svědomím.** Luther /tamtéž, s. 168/

ISLÁM (KORÁN):
**Nikdo z vás se nestane skutečně věřícím, nebude-li přát svému bratru to, co přeje sám sobě.** Sunna /tamtéž, s. 189/

**Nejlepší islám je dát najíst hladovým a poskytnout spásu těm, které známe, i těm, které neznáme.** Prorokův výrok 
(hadís) /tamtéž, s. 196/

HINDUISMUS:
**Obětí, dobročinnosti a pokání se člověk nemá nikdy zříkat a musí je konat. Oběť, dobročinnost a pokání jsou vskutku 
očistné i pro velké duše. Všechny tyto činy je třeba vykonávat bez ulpívání, bez ohledu na výsledky, jako povinnost.** 
Bhagavadgíta 18, 5-6 /tamtéž, s. 206/

**Moudří lidé ušlechtilého ducha, putující z místa na místo, očišťují celou zemi.** Bhagavadgíta /tamtéž, s. 208/

BUDDHISMUS:
**Vedením čistého života, ovládáním se a vítězstvím nad sebou samým se člověk stává dokonalým: to je nejvyšší 
svatost.** Théragáthá /tamtéž, s. 212/



**Srdce moudrého je jako hluboké jezero: čisté a klidné.** Dhammapada /tamtéž, s. 214/

**Ani v nebi, ani uprostřed moří, hluboko v jeskyních či vysoko v horách neexistuje místo, kde by člověk unikl 
špatnému skutku, který spáchal.** Dhammapada /tamtéž, s. 216/

**Jisté je, že tady na zemi nikdy nelze nenávist odstranit nenávistí. Vyléčit se z ní lze jen vyloučením nenávisti.** 
Dhammapada /tamtéž, s. 224/

KONFUCIANISMUS:
**Nestěžuji si na nebesa a neobviňuji lidi. Snažím se učit ostatní, je třeba poznávat věci nejhlubší.** Konfucius /tamtéž, 
s. 230/

**Slušný člověk nikdy nemůže chtít, aby měla jedna osoba všechny schopnosti a ctnosti.** Konfucius /tamtéž, s. 231/

**Člověk, který má srdce, se musí snažit pomáhat druhým v konání dobra, a nikoli zla.** Konfucius /tamtéž, s. 233/

TAOISMUS:
**Ten, kdo ví, nemluví, ten, kdo mluví, neví.** Lao-c' /tamtéž, s. 236/

**Ten, kdo zná druhého, je inteligentní, ten, kdo zná sám sebe, je osvícený.** Lao-c' /tamtéž, s. 237/

**Náboženský taoismus propaguje ... být tolerantní, šlechetný, pomáhat druhým, být ochoten k oběti...** /tamtéž, s. 
234/

       Myslím, že není třeba nic dodávat. Zůstaňme však u křesťanství, které v evropském prostoru nejvýrazněji zasáhlo a 
stále ještě zasahuje do života miliónů lidí. Počátky víry nebyly snadné. Křesťanství bylo pronásledováno, protože 
hlásalo něco, co narušovalo moc římské říše. Mučednická smrt mnoha prvních křesťanů byla reakcí na jejich tvrzení, že 
není jiného krále než Ježíše Krista, syna božího. Ten jediný má pro křesťany autoritu a skutečnou moc (morální projev, 
nepochopený římskými císaři, zvláště těmi omezenými duchem - viz Nero, Caligula aj.). Zatímco zde šlo již o 
nadpozemskou moc, vládci upadající říše ve své poživačné materiálnosti (pokud nebyly výjimky - Marcus Aurelius, 
"filozof na trůně"), mocenské aroganci, často bezcitnosti a hlouposti, nebyli vůbec schopni a ochotni nové záležitosti 
vnímat, chápat, a už vůbec ne o nich diskutovat nebo se jimi zabývat. Jejich svět byl jinde...
Musel být pro ně šok, když se první křesťané nechávali ukřižovat a vmetali na kříži svým trýznitelům do tváře slova o 
tom, že jim odpouštějí, "neboť nevědí, co činí"...
Ani se nad tím nezamýšleli! Vysmívali se jim, ponižovali je i ve chvíli blížící se smrti, přesto někde v skrytu nebo 
hloubi duše museli mít nějaké tušení, že "tady něco nesedí", proč to ti křesťané činí. Jako by měli podvědomý strach, 
který zakrývali svými zločiny proti lidskosti. Kdo ví. Asi to bylo individuální. Později, po masově rozšířeném 
křesťanství (313 milánský edikt) mezi lidmi, dokonce i bohatšími, bystřejší státníci křesťanství uznají za možné, legálně 
existující náboženství, protože by jinak v čele státu fungovat nemohli. Jak předvídal Ježíš Kristus, i když to myslel 
samozřejmě jinak, ona pomyslná moc křesťanská nabyla skutečnosti. Jen dále šlo o to, jakým způsobem se vládci zemí, 
říší, vyrovnají s již legálně existujícím náboženstvím, a jak ho využijí pro své vlastní cíle. Pokud sám panovník nebyl 
silně věřící, a to nejen již "povinně", ale i vlastním osobním přesvědčením v oněch všelidských hodnotách. Ty pak mohl 
pomáhat prosazovat v celé společnosti - a byl lidmi vážený, uctívaný (viz např. Karel IV. aj.).  
       Křesťanství i když respektovalo staré judaistické texty (pojalo do křesťanské bible tzv. Starý zákon: Knihy 
Mojžíšovy, Proroci, Spisy - vycházející z judaistických textů), rozšířilo je a doplnilo tzv. Novým zákonem: Evangelia, 
Skutky apoštolů, Epištoly, Apokalypsa. 
       Rozvětvilo se na církve (náboženské organizace věřících) katolickou (tzv. všeobecnou - sv. Petr první autoritou, 
dnes srovnatelnou s funkcí papeže), pravoslavnou (tzv. východní větev), protestantskou (v důsledku kritiky katolické 
církve v 15. a 16. století - např. luteráni, kalvinisté, baptisté, kvakeři, mennonité), evangelickou (u nás navazovala na 
českobratrskou - členem například Jan Ámos Komenský), anglikánskou, ale i různé sekty, které se ostře vyhranily. Jde 
často o rozdílné pojímání úlohy církve, vztah k Ježíši Kristovi, způsoby obřadních setkávání. To nic neměnilo na faktu, 
že byly jako "údy jednoho těla":
      
       **Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s 
Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a 
všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.** (První list Pavla Korintským 12, 12-13) /Kniha o náboženstvích, 1993, s. 
153/
       
       V evropském prostoru se křesťanské náboženství rychle rozšířilo a dlouhá staletí hrálo významnou úlohu i při 
vzniku státních útvarů, jejich rozšiřování nebo zmenšování. Jako způsob myšlení a jednání zásadně ovlivňovalo nejen 
společenský, ale i osobní způsob života všech lidí - ať už se jednalo o přijetí, nebo odmítnutí (které mělo ovšem často 
vliv na pohled společnosti na tyto "vyvržence").



       I lidé ateistického založení dnes, kteří jsou obeznámeni s historií fungování křesťanství, musí uznat, že přineslo 
POKROK ve srovnání s náboženskými vírami předcházejících období, tzv. předkřesťanských. Určitě bylo pokrokem to, 
že člověk JAKO JEDINEC vůbec začal mít v tomto pojetí víry HODNOTU. Oceňovány byly a jsou i takové hodnoty 
jako je SOUCIT s druhými, vnímavost, VZÁJEMNÁ NEZIŠTNÁ POMOC v případě ohrožení, vřelejší vztahy v 
rodinách, LÁSKA k druhým stále více hrála úlohu, dodržování DESATERA přikázání, zvláště v prvních dobách - 
NEZABIJEŠ! Dříve totiž nebylo nic mimořádného považovat i živé bytosti pouze za majetek (včetně lidí - otroků, 
někdy i žen a dětí), zabití často nebylo trestáno (ve starověkém Římě se občas staly případy, kdy otec zabil 
neposlušného syna a nebyl trestán soudně, pouze pokutou!). Ona tři magická slova: VÍRA - NADĚJE - LÁSKA byla 
doslova symbolem zvláště obyčejných lidí ve středověku a je určitě dodnes. A to nejen u křesťanů. I v jiných 
náboženstvích se vyskytovala a vyskytují tato magická slova. Jako symbol lidského úsilí v životě.
       Ještě jeden významný moment zaregistruje pozorný křesťan či ateista: Kristus značí v řečtině MESIÁŠ, spasitel. 
Přišel na svět, jako Syn Boží, aby lidi spasil. Nadřazuje tedy člověka, jeho ducha, nad literu: 

       **SABAT JE PRO ČLOVĚKA A NIKOLIV ČLOVĚK PRO SABAT.**/Kniha o náboženstvích, 1993, s. 149/ 
       
       Tedy POVÝŠENÍ DUCHA ČLOVĚKA nad všechny zákony (třeba i náboženské texty). Jediný zákon je Boží, a 
tedy zákony lidí, které jsou od Božích odvozené, nejsou pro ducha člověka závazné, pokud odporují Božím zákonům. A 
Bůh je síla a víra v něj přinese člověku radost a štěstí, nezávislé na tom, co je pozemské, kterým člověk prochází s 
"vírou, nadějí a láskou v srdci", na cestě života je jimi posilován, protože duch je nadřazen nad starosti, obtíže, 
nedostatky, zlo, a jiné pozemské problémy. 
       Kdo čte dobře mezi řádky, najde něco, co ODPORUJE FANATISMU - mám na mysli pouhé slepé přejímání 
náboženského textu bez zařazení do kontextu povýšení hodnoty člověka jako takového a jeho ducha. Texty mají být 
nápomocny člověku v jeho cestě za vírou, nadějí a láskou v životě. Člověk a jeho duch (člověk jako jedinec vůbec, jako 
HODNOTA) je tím nejdůležitějším - ne texty! ČLOVĚK! Jeho duch! Není divu, že první skutečně věřící křesťané 
pomáhali od samého počátku potřebným, bránili jejich právo na možnost AZYLU v křesťanských příbytcích nebo 
posvátných místech (chrámy, kostely, kláštery, později i univerzita!), kam světská moc nesměla. Též i zpovědi se staly 
místy pomoci lidem v nouzi - kdo přijal zpověď, nesměl a nesmí prozradit žádné informace, je pod Boží ochranou, 
stejně jako ten, kdo šel ke zpovědi!
       A tak je možné říci, že jakoby KONEČNĚ měl obyčejný člověk (a nejen on) jakés takés ZASTÁNÍ před případně 
"krutým světem". A to opravdu ve středověké době nebylo málo! Tím spíše, když i mocní lidé tohoto období museli 
respektovat pravidla o takové ochraně lidských bytostí, protože církev jako organizace byla významným zastáncem 
křesťanství a měla v tomto období značný politicko-morální vliv. Třeba i ve vrcholné politice při podpoře panovníka v 
zemi, v nejvýznamnější pozici pak například papež mohl korunovat krále nebo císaře svaté říše římské... A rozumný 
panovník ustálená pravidla respektoval, třeba i jen ve svém vlastním zájmu.
       
       Vznik každého náboženství předchází nejen dlouhodobé období jakéhosi "čekání".
Čekání na něco, co už "konečně musí přijít". Na něco, co člověku pomůže z jeho utrpení na této zemi. Na něco, co 
člověka POVZNESE z jeho současného ponížení, duchovní nebo jiné bídy. Ono "vnuknutí Boží" v atmosféře 
očekávaného napětí těla i ducha musí přijít. Dříve či později. A týká se to jakéhokoliv náboženství, které si Boha 
pojmenuje - a jméno není to, co by mělo náboženství rozdělovat. Vždyť má lidem pomoci.
       Křesťanství, stejně jako jiná náboženství, při SPRÁVNÉ A MOUDRÉ INTERPRETACI přináší člověku 
VELKORYSÉ POSELSTVÍ. Smrt Ježíše na kříži ve prospěch ostatních, za jejich vykoupení, je něco velkorysého. To 
by si měli uvědomit především sami křesťané /Augustyn, 2013, s. 3/:

       **Neměl podobu ani krásu, aby upoutal náš pohled; neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. Opovržený, 
opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. A 
přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha trestaného a 
ztýraného. On však byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho 
rány nás uzdravily. Všichni jsme bloudili jak ovce, každý šel svou vlastní cestou. Hospodin na něho uvalil vinu nás 
všech. Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa; jako beránek vedený na porážku a jak ovce, která mlčí před 
střihači, neotevřel svá ústa. Odstraněn byl soužením a nespravedlivým soudem. Kdo se stará o jeho právo? Vyrván byl 
ze země živých, pro zločin svého lidu byl ubit k smrti. Hrob mu vykázali se zločinci, posmrtný domov s boháči, ačkoli 
se nedopustil křivdy ani neměl v ústech podvod.** (Iz 53, 2-9) 

       Velkorysost oběti, velkorysost i vůči těm, "kteří nevědí, co činí", to je přece také ono POVZNESENÍ DUCHA nad 
přízemnost; to je poselství lidem, jak vycházet ve světě, jak jednat s ostatními lidmi, národy. "Boží vnuknutí" 
přicházející na výjimečné lidi v dějinách (Ježíš, Mohamed, Buddha, Šiva aj.) je vlastně Boží poselství předané těmto 
jeho prostředníkům, kteří je uvedou mezi lid. Neměl by být proto na překážku například mezi křesťanstvím a islámem 
onen ožehavý bod, kdy Ježíš Kristus je Syn Boží, protože je v tom obsažen i prvek VELKORYSOSTI, který na nás Bůh 
klade jako ZÁVAZEK, není v tom nějaká nadřazenost, ale naopak moudrost - velkorysost při jednání mezi lidmi 
navzájem, jako právě onen závazek. Umět se povznést nad přízemní způsoby, nehrabat se jen v detailech, vidět člověka 
a lidstvo jako celek, jako šanci něco velkého a tedy "mocného" (bez světské moci) pro člověka a lidstvo učinit. Proto i 
ono jako štafeta přenesené "Odpusť jim, Bože, vždyť nevědí, co činí"... Byla a je to výzva lidstvu: povzneste se nad 



osobní spory, využívejte více svého ducha pro dobro lidí a lidstva vůbec. Moudří učenci a zastánci islámu vědí o 
hodnotě a lidství Ježíše Krista. Vědí, že i Mohamedovo poselství je "Boží (Alláhovo) vnuknutí" - a z prosté lidské 
skromnosti, která je lidem v této zeměpisné oblasti tak zřejmá, si pochopitelně při respektu k Alláhovi ani tento lidský 
moment nepřipouštějí. (A zdůrazňují právě ono hodnotné lidské poselství solidarity, spolupráce a pomoci v nouzi.) 
/Kvirenc, 2007, s. 44-45; Montefiore, 2009, s. 17-19/
       A tuto úctu je třeba respektovat. Jiné zeměpisné, historické, tradiční a jiné okolnosti usměrňují život lidí v různých 
oblastech. To by moudrým lidem mělo být jasné. Posuzovat náboženství kriticky je v podstatě nesmysl, protože kdo 
hledá možnosti pochopení, dohody, spolupráce při lidských projektech, kdo respektuje VELKORYSE hodnoty u 
druhých, ten je moudrý a dosáhne oné lidské spolupráce s druhými. 
       Je to výzva dnešnímu složitému světu, aby lidé více vnímali jiné lidi, jiné skupiny lidí více z hlediska toho, co je 
spojuje, nebo může spojovat, než co je rozděluje, nebo by je mohlo rozdělovat. Vždyť - z náboženského hlediska - 
všichni jsme Boží dítka, bez ohledu na národ, rasu, vyznání, víru a podobně. Jedině VELKORYSOST k sobě navzájem 
nás dobře povede dál. Hrůzy válek a bojů zvláště dvacátého století nám ukázaly, kam vede fanatismus, nesnášenlivost, 
závist, slepota, necitelnost, bezohlednost, pomstychtivost sadismus a další lidské nectnosti, zlo lidstva. Poučení z této 
doby je i mementem vůči dalším obdobím vývoje lidstva na Zemi.
       HUMANISTICKÉ POSELSTVÍ náboženství se tak i dnes nabízí. Miliardy lidí světa vyznávají nějakou víru. Je 
proto třeba být zodpovědným a moudrým člověkem. Je třeba velkorysosti. Je třeba vnímavosti a chápání druhých. Je 
třeba nesobeckosti a nezahledění pouze do sebe. Je třeba SOLIDARITY. Je třeba komunikace. Je třeba spolupráce... 
NIKDO totiž z lidského hlediska NENÍ NADŘAZEN nad druhé. Hodnota člověka je právě v jeho lidskosti, ke které byl 
zrozen...
       A ještě je tu jedna důležitá věc: výklad náboženských textů. Vytrhávání jednotlivých vět, slov z kontextu je jedna z 
nejhorších vad takových interpretů, a nesvědčí o OPRAVDOVÉ víře těchto lidí, kteří si neuvědomují důsledky svého 
počinu. Jdou tak vlastně i proti svému náboženství, které ve svém celku právě onu nelidskost tvrdě kritizuje a hájí onu 
povznesenost ducha. Představa, že po smrti bude odměněn ten, kdo ublíží nevinnému člověku nebo nevinným lidem, je 
tak absurdní a dokazuje úroveň takového člověka - který se duchem nepovznáší, nýbrž klesá. A klesat na duchu není 
přece vírou... (A mnozí křesťané s tím měli v historii problémy a mají je někteří i dnes. Stejně jako tomu je i u jiných 
náboženství.) Humanistické poselství jakéhokoli náboženství je však zásadně proti oné omezenosti ducha.

       Dalším sporným momentem v historii je zasahování náboženství, respektive prostřednictvím jeho organizovaných 
církví, do politického dění, zvláště ve středověku. Bohužel právě v souvislosti s nedostatečným rozvojem věd, 
nedůstojným postavením obyčejných lidí a způsobu života, který jim byl často tvrdě vnucován. Církev proto přestávala 
postupně být autoritou morální, protože se buď zpolitizovala, nebo se zabývala příliš světskými záležitostmi, růstem 
materiálního bohatství, a u prostých lidí tak ztrácela morální kredit. Přestávalo se těmto organizacím věřit. Aby mohla 
náprava proběhnout, nutně vznikaly nové křesťanské "protestující" organizace, církve, které jako hlavní cíl viděly 
obnovu křesťanské morálky a hodnot podle učení Ježíše Krista. Tedy návrat k opravdovým humanistickým hodnotám. 
Proto například zkreslování husitského hnutí u nás pozdějším marxistickým historickým výkladem jako revolučním 
aktem až "protináboženským" nebylo na místě. Naopak obnova "správné víry" v učení Ježíše Krista byla oním hlavním 
hybatelem tohoto hnutí, velice významného okamžiku české historie. A opět tu bylo ono humanistické poselství víry, 
naděje a lásky.
       
       Pokud ve středověku začala postupně výrazně stoupat autorita vědeckých objevů a vědy vůbec (zvláště období 
novověké, ale i dříve, tzv. období pozdního feudalismu či pozdního středověku), střetávaly se právě vědecké poznatky 
se zaostávajícím názorem na svět. Při racionálnějším pohledu by církev mohla připustit i ty poznatky, které byly 
evidentní (vycházely z pozorování), protože i příroda sama byla Božím dílem, a tak mohla vzít vítr z plachet dalším 
závažnějším společenským faktům. Vědecké poznatky totiž urychlily postupem času i otázky po smyslu života v nové 
situaci, filozofie kladla otázky i o vývoji lidstva dál, přestože jí byly kladeny překážky v podobě dogmat. Racionálnější 
představitelé církví si postupně uvědomovali tento problém a pokoušeli se ho řešit přijímáním některých filozofů do 
svých služeb, nebo do služeb panovníků, se kterými měli osobnější vztahy, nebo politické vazby. Přesto většina filozofů 
a vědců se zachovala čestně, vzor řeckých filozofů (Sokratés a sofisté zvláště), "milujících pravdu" a diskutujících o 
současnosti a pátrajících po smyslu lidského života, bytí vůbec, po společenské spravedlnosti, byl převažující a stále víc 
drásavější pro mocné tehdejšího světa. Ale i pro dogmatiky všeho druhu, bez ohledu na společenské postavení a způsob 
života.
       Je určitým paradoxem dějin, i když ne nepochopitelným, že renesance a humanismus začíná kvést nejprve u 
bohatých až velmi bohatých lidí, kteří nechtějí žít odříkavým způsobem zde na zemi, ale chtějí si života užít...

III. HUMANISMUS A RENESANCE
__________________________       
Motto:      ** Jako světlo lze nejlépe vidět ve tmě, tak hodnota života se nejvýrazněji objeví v kontrastu s nicotou.** 
(Gilbert Keith CHESTERTON)



       
       Slovo HUMANISMUS pochází z latinského humanus, lidský. Použijeme-li k definici slovníky nebo encyklopedie, 
vyjadřuje /Klimeš, 1994, s. 269/:
       
       **1. společenské, vědecké a literární hnutí (14.-16. stol.), které spolu s usilovným studiem antické kultury (zejm. 
literatury) obracelo více než dříve pozornost k člověku a k jeho pozemskému životu;
        2. názory a ideje proniknuté úctou k důstojnosti člověka, vychovávající lidi k morálním kvalitám.** 

       OTTOVA ENCYKLOPEDIE A-Ž /2010, s. 372/ má k tomuto heslu více informací - doplňuji:

       **... hnutí 14.-16. stol... V tomto období docházelo k formování nového ideálu vzdělance jako přímého účastníka 
veř. polit. dění. Zatímco ve středověku byla centrem poznání teol., v h. se poznání i vzdělání soustředilo směrem k 
člověku; do popředí vstoupil světský zájem, prosazoval se řec. ideál krásy a dobra. Humanisté kladli zejm. důraz na 
lidské vědění, na práva jednotlivce a na jeho všestrannost... pěstovala se nauková próza (hist., práv., životopisná), např. 
cestopisy, dopisy, polemiky, traktáty, vychovatelské spisy a učebnice... V čes. lit. patřili k význ. humanistům zejm. J. 
Blahoslav a v jeho poslední fázi J. A. Komenský.**

       ILUSTROVANÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK z roku 1980 /s. 7/ je záměrně pojat - bohužel - ideologicky, 
jak sami autoři v úvodu předesílají:
       **Snažili jsme se vytvořit dílo, které není jen všeobecně socialisticky orientováno, ale které je marxisticko-leninské 
na úrovni vědy, techniky a kultury v období budování rozvinuté socialistické společnosti. To se projevuje zvlášť 
výrazně v ideologicky exponovaných heslech, jejichž propracování a zásadovosti byla věnována - mimo jiné i se 
zřetelem k ostrému ideologickému zápasu ve světovém měřítku - zvýšená pozornost...**  
       Není co dodávat! Vysvětlení tohoto pojetí encyklopedie může být z dnešního hlediska bráno jako a) úlitba 
dřívějšímu režimu, b) jako nepřímé odsouzení objektivity díla, ať už to autor chtěl, nebo jen kamufloval (viz přenos 
zpráv pomocí opaku, tzv. polskou cestou /viz Kurlansky, 2007, s. 90-91/)...
       
       Pouze v některých částech je zde humanismus pojat neideologicky:  
       **1. soustava názorů uznávajících hodnotu člověka jako osobnosti, jeho právo na svobodu a štěstí, na rozvoj jeho 
sil a schopností; posuzuje spol. instituce z hlediska blaha člověka a považuje zásady rovnosti, spravedlnosti a lidskosti 
za normy vztahů mezi lidmi...** /Ilustrovaný encyklopedický slovník, 1980, s. 858/ 
Dál však je text zavádějící a zkreslující...

       Roger SCRUTON, anglický konzervativec, ve SLOVNÍKU POLITICKÉHO MYŠLENÍ /1990, s. 39/ u hesla 
HUMANITNÍ VZDĚLÁNÍ uvádí:

       **Termín užívaný od dob rané renesance k označení těch předmětů, které byly tradičně (v římských rétorských 
školách a školách z nich vycházejících) považovány za neoddělitelnou část 'svobodných umění'; STUDIA 
HUMANIORA, studia 'povýtce lidská'. Posledně zmíněný výraz razil Petrarca, užíval jej k označení klasické literatury 
a učenosti v protikladu k 'studiím povýtce božským', teologickým a kosmologickým. Dnes se setkáváme s tendencí 
označovat tímto termínem předměty, které v sobě mají akademickou disciplínu a s ní spojovanou tradici učenosti, které 
se ale nevyznačují vědeckou metodou... Odpověď na toto tvrzení zahrnuje zpravidla obecnou obranu 
GEISTESWISSENSCHAFTEN, ... prezentovat humanitní vědy jako vhodnější vybavení k porozumění lidskému světu, 
než jaké skýtá jakákoli přírodní věda, anebo tradičnějším tvrzením o jejich roli při vštěpování lidských a občanských 
ctností a při předávání kultury.**
       
       Samotný termín humanismus zde autor Slovníku nemá uveden. Jak je tradiční u britských konzervativců, pojmy 
vždy uvádějí téměř pragmaticky do spojení s nějakým uplatněním v praktické činnosti, nevyžívají se příliš v pojmech 
samotných. Rádi je s něčím dávají v soulad. Zde tedy humanitní vzdělání jako praktické uplatnění pojmu humanismus. 
Přičemž zde Scruton reaguje na "vědeckou metodu", o které uvažoval Descartes, který rozum považoval za hlavní 
prostředek k pochopení světa, bez smyslových vlivů z vnějšku, které mohou zkreslovat podstatu věci, světa, ke které se 
má dobrat čistým rozumem, až matematicky užívaném (karteziánství). Matematika a přírodní vědy byly základní, tzv. 
humanistické patřily do oblastí, které se nemohly důsledně vědecky prozkoumat, nebyly tzv. čisté. Proto ona "obecná 
obrana" Scrutona ve smyslu prezentace humanitní vědy jako "vhodnějšího vybavení k porozumění lidskému světu"...
       Uvedenou charakteristiku humanitního vzdělání zde uvádím především v souvislosti s tím, jak nová hledání pravdy 
o světě, člověku, vedla zvláště od dob humanismu a renesance k takovým filozofickým názorům, které utvářely dobová 
myšlení. Tato myšlení pak ovlivňovala způsob života, umění a kulturu vůbec, a především pak i politiku států. Tyto 
filozofické názory se často stávaly jakousi "metodou", návodem k životní praktické činnosti, tedy i politiky (bohužel 
občas i s děsivými následky, jak si ukážeme v dalších částech této práce).   
       
       Pojem RENESANCE s pojmem humanismu úzce souvisí. Nejprve dám slovo encyklopediím a naučným 
slovníkům:



       **z fr. LA RENAISSANCE, it. RINASCIMENTO obrození; označení pro jednu z největších kult. epoch v Evropě; 
r. vznikla na přelomu 13. a 14. stol. v Itálii, odkud se šířila do ost. evr. zemí. Vrcholu dosáhla v 16. stol. Silný 
myšlenkový a um. proud, podmíněný hosp. rozvojem, přír., tech. i zámořskými objevy, kt. se měšťanstvo vymanilo ze 
střed. myšlení. R. se vrací k ant. jako k ideálu dobra a krásy, prosazuje rozvoj přír. věd a věd o člověku, hlásá kult 
smyslů a příklon k radostem pozemského života, soustřeďuje se na člověka jako na individualitu...** /Ottova 
encyklopedie A-Ž, 2010, s. 832/

       Klimešův Slovník cizích slov na straně 651:

       **1. (zejm. v 15. a 16., popř. 17. stol.) kulturní hnutí souvisící s ústupem středověké transcendentně a nadosobně 
orientované spirituality; vzniká v Itálii a je spojeno s rozkvětem umění a věd; opírá se o antickou kulturu, je jejím 
'znovuzrozením', avšak na rozdíl od pozdějšího historismu v umění 19. stol., který se snaží antiku co nejvěrněji 
napodobit, je r-ční umění antikou inspirováno k novým formám, k novému tvoření a myšlení; ... ; umělecký styl tohoto 
umění: antická dokonalost je obohacována někt. prvky novými, zejm. perspektivou a vědečtějším studiem skutečnosti, 
např. anatomie, citovým prožíváním skutečnosti (pieta)...
2. kniž. obroda, obrození, obnovení (vůbec).**

       Ilustrovaný encyklopedický slovník z roku 1982 sice velice rozsáhle (s. 100-102) informuje zvláště o umění a 
literatuře tohoto období, ale podle "marxistického schématu" (tzv. 'ekonomická základna" a 'nadstavba') až rigidně 
zdůrazňuje v úvodní části definice /s. 100/:
      
       **... Hosp. zákl. r. byla vysoká úroveň rozvoje zbožní výr.; r. vyjadřovala zájmy nově vzniklé progresívní 
buržoazie. Hl. duchovním obsahem renes. ideologie byl převážně světský, protifeud. a protiteol. humanismus...** 
 
       Ono slovo IDEOLOGIE zde použité až okatě zdůrazňuje tuto "marxistickou prioritu". Zcela pravdivé hodnocení to 
není, protože příčin nového názoru na svět je daleko více. Nositeli humanismu nebyla jen 'buržoazie', ale paradoxně 
často i (podle marxistické terminologie) 'vykořisťovatelská třída, feudálové': právě oni ve svém stylu života hodně 
opovrhovali církevní transcendencí ducha, protože žili rozmařile a náboženská víra jim duchovně bránila (kvůli askezi) 
jejich rozmařilému životu, kterého se - kromě majetkově bohatších vrstev duchovenstva - křesťanská obec zříkala podle 
učení Ježíše Krista. 
       Mimochodem, křesťanské ctnosti se často objevovaly právě u prvních podnikatelů - pracovitost, střídmost, 
spořivost, i překonávání se v různých činnostech a zájmech (určitá míra transcendence!). Ostatně pojem 'buržoazie' je 
zde příliš zavádějící - jde o nejbohatší skupiny např. bankéřů aj., které se utvářely postupně, jak vzrůstaly úspory 
podnikatelů, kteří dále pro rozšiřování své činnosti potřebovali banky jako sůl. Podnikání jako určitá riziková, ale 
svobodomyslná činnost jednotlivců, ta právě myšlenkově podkopávala asketismus, kdy lidé často jen na něco čekali, ale 
nešli samostatnou cestou. Proto v tomto období činnost těchto prvních podnikatelů nesla v sobě budoucí prvky oné 
demokracie - snahy vládnout si sobě, jestliže se dokáži osamostatnit od zažitých zvyklostí, jestliže i s případným 
rizikem buduji svůj vlastní život. A doba prvních a slušných podnikatelů k 'povýšení' důstojnosti člověka rozhodně 
přispěla svým nezanedbatelným dílem. Neznamenalo to však, že by tito lidé byli protikřesťanští. Naopak: jejich víra jim 
často v jejich činnosti pomáhala, zvláště když se setkávali s různými překážkami - pak teprve došlo na hodnocení 
určitých aspektů křesťanství vůbec a k případné kritice těch církví, které lidskému povznesení ducha bránily (zvláště 
katolická církev) - není divu, že v rámci křesťanského názoru na svět se mnozí stávali křesťany-kalvinisty či 
protestanty. Docházelo zde k historicky duchovnímu spojení podnikání nebo prvních objevů s křesťanským názorem na 
svět. Vůbec se nevylučovalo křesťanství s podnikáním, začátky věd - nutno však říci, že právě u těchto skupin 
obyvatelstva. 
       V té době rigidní a bohužel i mocensky významné katolictví se tomuto novému snažilo bránit, seč mohlo. Nebyla to 
příliš slavná éra pro katolickou církev: proběhlo mnoho "čarodějnických" procesů s mnohými lidskými oběťmi. 
Kacířství zasáhlo prakticky celou Evropu - hospodářsky vyspělejší i méně vyspělé státy.
       
       Změny názoru na svět probíhaly často na poli rozmáhající se ekonomiky, vědy, v samotných církvích, v politice. 
Protože katolická církev se často zapojovala do "světských" záležitostí, často nechtěla chápat, že tak postupně bude 
ztrácet svoji AUTORITU, kterou měla mít především. Její ÚČAST NA MOCI, na světské moci, ji samotnou postupně 
degradovala. Proto v odporu proti ní vznikaly nové křesťanské větve: protestantsví, evangelictví, kalvinismus a jiné. 
Pořád však křesťanský názor a víra v Boha setrvávala. Nelze tedy hovořit v renesanci a humanismu jen o 
antiklerikalismu, to by tak toto období v historii lidstva bylo špatně chápáno.
       
       Podíváme-li se na názory (k rozšíření výrazně přispěl i vynález knihtisku 1450, někdy uváděno 1445-50 - 
GUTTENBERG) mnohých kritiků některých společenských a politických nešvarů té doby, které odrážejí nové 
humanistické tendence, mají často mnoho společného. Nelíbí se jim překrucování křesťanských principů, které svým 
učedníkům kdysi předával Ježíš Kristus, nelíbí se jim zneužívání postavení vládců nebo mocných lidí (kteří by 
mocnými ani být neměli - viz např. vysoký klérus). Jedním z takových kritiků byl významný humanista doby 
ERASMUS ROTTERDAMSKÝ (1467-1536). Ve svých písemnostech uvádí:



       **Způsoby knížat již odedávna horlivě napodobují papežové, kardinálové a biskupové, ba téměř je předstihují. 
Každý z nich by si měl dobře uvědomit, co připomíná lněné roucho, skvoucí se jako bílý sníh! Život po všech stránkách 
bezúhonný. Co znamená dvojhrotá mitra, jejíž oba vrcholy jsou spojeny jediným uzlem? Dokonalou znalost Starého i 
Nového zákona. Co rukavice na obou rukou? Čisté a ode všech světských ohledů oproštěné udílení svátostí. Co berla? 
Neobyčejně bdělou péči o svěřené stádo. Co před nimi nošený kříž? Vítězství nad všemi lidskými vášněmi. Kdyby si 
uvědomil toto vše a ještě mnoho jiných věcí, zdaž by pak jeho život nebyl smutný a plný starostí? Zatím však pasou jen 
sami sebe.** /Erasmus Rotterdamský, 1986, s. 73/

       A k oné kritice překrucování křesťanství /tamtéž, s. 81-82/: 
      
       **Je přece všeobecně uznávaným právem teologů, že smějí roztahovat nebe, to jest Písmo svaté, jako nějakou 
kůži ... zde či onde vytrhnou čtyři nebo pět slovíček, ještě je patřičně zkomolí a pak už je jen umístí tam, kde to 
vyžaduje jejich potřeba a účel věci; co předchází a co následuje, buď vůbec nemusí s věcí souviset, nebo jí může i 
odporovat. Přitom si počínají s tak roztomilou nestydatostí, že teologům častokrát závidí i právníci!
... Když hrozilo největší nebezpečí ... Kristus chtěl odstranit z mysli svých učedníků všechno spoléhání na jakoukoliv ... 
pomoc; i otázal se jich, zda někdy pociťovali nějaký nedostatek, když je rozeslal do světa zcela bez peněz a tak 
nepřipravené na cestu, že jim nedal ani střevíce na ochranu proti trní a kamení, ani mošnu s jídlem proti hladu. 
Odpověděli, že žádného nedostatku neměli. A Kristus dodal: 'Ale nyní, kdo má měšec, vezmi jej, podobně i mošnu; a 
kdo meče nemá, prodej plášť svůj a kup jej!' Poněvadž celé Kristovo učení stále a stále zdůrazňuje mírnost, snášenlivost 
a pohrdání životem, komu nebylo úplně zřejmé, co zde Kristus zamýšlí? Nic jiného než ještě více oprostit své vyslance 
od veškeré přítěže, tak aby se nestarali nejen o obuv a mošnu, ale aby odhodili i svůj šat a začali ihned, nazí a ničím 
neobtíženi plnit svou evangelickou povinnost; mají si obstarat pouze meč, ne ovšem takový, s jakým se ohánějí lupiči a 
vrahové, nýbrž MEČ DUCHA, jenž proniká až do nejskrytějších záhybů duše a jedním rázem roztíná a usmrcuje 
všechny vášně, takže lidé nedbají o nic jiného než o zbožnost. Pohleďte však, prosím, jak onen proslulý teolog toto 
místo překroutil! Meč podle něho značí obranu proti pronásledování... Podle něho Kristus patrně od základu změnil své 
smýšlení ... patrně odvolal své dřívější naučení... nyní prý si Kristus důrazně přeje, aby šli ozbrojeni mečem, a přikazuje 
jim, aby dokonce prodali plášť a za takto získané peníze si pořídili meč. Raději prý mají jíti bez šatů než bez meče!** 
       
       Pro humanismus v této době bylo charakteristické i navazování na antickou kulturu. Inspirace antikou se 
objevovala ve stavitelství, sochařství, literatuře. Nešlo tedy o pouhé reprodukování vzorů nebo témat. Slovo inspirace 
vystihuje situaci nejlépe. Šlo o obohacování a rozvíjení antického odkazu, jeho vlivu a návaznosti na něj. V literatuře se 
předpokládalo, že pro vědce, filozofy, básníky a jiné literáty budou k dispozici když ne originály, tak alespoň kopie 
originálů, které najdou v knihovnách. Poškozené tisky se restaurovaly. Vzdělanost totiž předpokládala znalost 
dřívějších uměleckých děl. Nemohlo by se na nic navazovat, kdyby toho nebylo. A rozumní vzdělanci (i mezi členy 
církve, šlechty) tomu rozuměli a dbali na dědictví minulosti. Faktem je, že mnoho polovzdělanců nebo nevzdělanců z 
řad mocných lidí jakékoliv vrstvy se tomu bránilo. Jejich obavy lze pochopit. 
       Nové myšlenky nalezly často inspiraci v řecké nebo jiné starověké literatuře - a často i v té době byly kritické vůči 
zneužívání moci, nevzdělanosti, násilí, válkám. ERASMUS ROTTERDAMSKÝ v dopise svému příteli Martinu 
Dorpiovi píše /tamtéž, s. 115/:

       **Kéž by římští papežové ... vydávali rozumné směrnice, jimiž by se sledovala obnova významných písemných 
památek, příprava takto opravených textů k vydání a jejich uchování. Nepřál bych si ovšem, aby se přitom ozývaly 
poradní hlasy těch pseudoteologů, kteří usilují jen o to, aby si pouze jejich výklady uchovávaly vážnost. Nejsou však 
právě jejich výklady naprosto scestné a zmatené? Kdyby získali neomezenou moc, bylo by nutno zcela zavrhnout 
nejvýznamnější autory a řídit se pouze jejich vyzývavě hloupými formulacemi, jako by šlo o výroky nějaké věštírny, 
ačkoliv nemají do té míry nic společného se skutečnou učeností, že bych určitě chtěl být raději obyčejným ševcem než 
nejlepším teologem tohoto rázu, pokud se jejich vědecké znalosti nezdokonalí.**

       Prudký společenský a názorový kvas v tomto období 15.-17. století dal základy budoucímu období 
OSVÍCENSTVÍ, které na renesanci a humanismus bezprostředně navazovalo. Prudký rozvoj věd přírodních i 
společenských dál vyzdvihoval hodnoty člověka, pomáhal mu v boji s přírodou, za jejíž součást byl člověk považován, 
pomáhal mu povznést se nad případnou ubohost jeho života, pomáhal mu nakonec v kritice proti společenským 
neduhům: zvláště oním křesťanským zdůrazňováním hodnoty lidské práce a bohulibé činnosti zvlášť, v kontrastu se 
zahálčivým životem vládnoucích vrstev a vrstev privilegovaných (často bez obecně prospěšných zásluh). Znovu v této 
souvislosti ERASMUS ROTTERDAMSKÝ /tamtéž, s. 72/:

       **Co mám povídat o předních dvořanech? Ačkoli v mnoha případech není nad ně nic povolnějšího, servilnějšího, 
nejapnějšího a opovržení hodnějšího, přece chtějí budit dojem, že jsou nade vše vzácnější... , ale řídit se ctnostmi a 
moudrostí, to zcela ponechávají druhým... Spánek jim trvá až do poledne; placený kaplánek, stojící v pohotovosti u 
lože, hbitě odslouží mši, oni však při ní nadále napůl spí. Potom honem k snídani! Sotva je po ní, už je tu oběd. Po něm 
se hrají kostky, šachy, uzavírají sázky; pak přijdou na řadu šaškové, blázni a nevěstky, hry a nechutné žerty. Mezitím se 
jednou nebo dvakrát svačí. Pak už zase večeře, po níž je pitka, a to, při Diovi, ne snad jen jedna! Tímto způsobem, bez 
jakékoliv nudy a omrzelosti životem plynou jim hodiny, dny, měsíce, léta a celé věky.** 



    
       'Osvícenství ducha', jak termín původně zněl, přispělo k osvícení problémů společenských ve své době. A řešení se 
nabízela. Jen bylo často zapotřebí velké osvěty ve společnosti, aby si VŠICHNI lidé UVĚDOMILI své ponížené 
postavení a svoji DŮSTOJNOST získali. Šlo tedy nejprve o povznesení ducha, později o politické povznesení ve 
smyslu skutečné DEMOKRACIE (vlády lidu) tak, jak tomu bylo kdysi například ve starověkých Athénách. A 
samozřejmě na mnohem vyšší úrovni...

       Pár moudrých citátů z doby renesance a humanismu /Myšlenky, 1994/:

Největší závist vzniká proti těm, kteří vlastní silou vzlétli a tak unikli ze společné klece. 
(FRANCESCO PETRARCA)

Člověčenství není stav, v němž přicházíme na svět - je to důstojnost, kterou je třeba získat. 
(VERCORS)
       
Opravdu na výši je ten, kdo se nikdy nevyvyšuje.               (ROCHEFOUCAULD)

Nejhorší hlupák je učený hlupák.                                         (ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ)

Snad neexistuje pravda, která by se v hlavách některých omezenců nezměnila v omyl.
                                                                                                (LUC DE CLAPIERS VAUVENARGUES)

Bez učení ani světec nedokáže pronášet správné úsudky.
                                                                                                (TOMMASO CAMPANELLA)

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. 
(MICHEL DE MONTAIGNE)

       Ano, opravdu záleží jen na tom, čemu dáme přednost - a také to zdůvodníme. Humanisté doby renesance často 
vtipným způsobem, ale úderně dokázali vystihnout lidský charakter - buď jeho velikost, moudrost, společenskost, nebo 
naopak jeho lež, hloupost, hrubost, zneužití moci, překroucení pravdy. I pravdu, jak říkal Erasmus, je možno podat 
humornější, přijatelnější formou, není třeba být úzkoprsý mrzout, ale je třeba pojmenovat pravdu, dobro, potřebu 
solidarity lidí, a další kladné lidské hodnoty oproti zlu. Humanisté si byli vědomi toho, že nikdo z lidí není dokonalý, 
nicméně to neznamenalo ústup od sebezdokonalování, které v době silného vlivu křesťanství mělo samo hodnotu. A 
jistě mělo v dalších obdobích - a má dodnes, aniž by jeho nositel nutně musel být věřící. Právě odtud slovo 
humanismus, vyzdvižení důstojnosti člověka, jeho hodnot, důraz na dobrou výchovu (Jan Ámos Komenský, 'učitel 
národů'). Ano, vliv dobré výchovy byl uznáván a oceňován. Všichni moudří z řad obyčejných nebo vznešenějších a 
mocnějších lidí si výchovy a vzdělání dost vážili. I rozvoj školství je možno na vrub humanismu přičíst. 
       
       JAN ÁMOS KOMENSKÝ (1592-1670), autor pedagogických děl a náboženských spisů, poselství humanismu 
vystihl jasně v této myšlence: 
       **Nebylo dáno člověku nad člověkem takové právo, aby jím přirozenost lidská trpěla násilí a byla ničena, ale aby 
jím byla zdokonalována.** (zlatý nápis na budově ZŠ ve Slezské ulici v Praze 3)
       
       Zároveň si KOMENSKÝ jako pravý křesťan uvědomoval hodnotu víry, zvláště ve chvílích obtíží života, v době 
pobytu (jakéhokoliv) člověka v "labyrintu světa", kde pouze "ráj světa" nachází ve svém srdci, ve své víře, jak píše v 
podtitulu knihy:
 
      **Labyrint světa a ráj srdce, to jest SVĚTLÉ VYMALOVÁNÍ, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není 
než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: 
ALE KDOŽ DOMA V SRDCI SVÉM SEDĚ, S JEDINÝM PÁNEM BOHEM SE UZAVÍRÁ, TEN SÁM K 
PRAVÉMU A PLNÉMU MYSLI UPOKOJENÍ A RADOSTI ŽE PŘICHÁZÍ.** /Komenský, 1970, s. 5/
       
       Křesťanství a láska u Komenského splývá v jedno, jsou mu měřítky lidskosti, měřítky lidského chování a jednání s 
druhými lidmi, se společností, zároveň měřítkem k poznání zla mezi lidmi ve společnosti a cestou k vykořenění tohoto 
zla. /tamtéž, s. 174/: 
      
       **Tak, kdo bližního jako sám sebe miluje, nepotřebuje obšírných nařizování, kde by, kdy a v čem jeho šetřiti měl, v 
čem jemu neškoditi, v čem dluh povinný navraceti: sama zajisté láska, jak se k němu chovati má, plně jemu všecko poví 
a ukáže. Zlého člověka znamení jest všudy práv žádati, a co se činiti má, z rejster toliko chtíti věděti: protože nám doma 
v srdci prst Boží ukazuje, co sobě chceme, to že sme i bližnímu povinni. Ale na ta vnitřní vlastního svědomí svědectví 
poněvadž svět nedbá a jen povrchních řádů šetří, tím jest, že žádného pravého řádu v světě není: než jen podhlédání, 
nedověřování, nedorozumění, záští, různice, závisti, nenávisti, krádeže, vraždy a co toho víc. Bohu právě oddaní na 



svědomí své jedince dají pozor, co jim to zapovídá, do toho nejdou, co ukazuje, že činěno býti má, činí, nic se na zisk, 
přízeň a cokoli neohlédajíce.**
       
       Nicméně člověk žije v určité společnosti a je nucen dodržovat zákony i - bohužel - takové, které se příčí svobodě 
člověka. Komenský k tomu říká:
       
       **Potom se počaly dávat lidem zákony, aby se učili správněji žít podle toho, co bylo předepsáno. Ačkoli to je 
vhodný prostředek pro zachovávání vnějšího řádu, nemá to žádnou moc k odstranění vnitřního neladu, protože 
přirozenost lidská, jsouc pamětliva vrozené svobody, stěží se dá poutat zákony.** (z díla VIA LUCIS, 1668) /viz in 
Komenský, 1987, s. 146/
       
       A jako pravé zákony vidí ty, které jsou odvozeny od zákona Ježíše, od zákona pravdy. A takové by měly být 
/tamtéž, s. 197-198/:

       **Jistě by se byl Kristus vyhnul i potupné smrti a nejtrýznivějšímu posmívání, kdyby byl jejich bludy svým hlasem 
veřejně schválil anebo je poctil hlubokým mlčením. On však měl vyšší zákon před očima. Přítelkyní mu byla synagóga 
a vlast, větší však přítelkyní pravda...
My máme stejný závazek, musíme mít stejnou odvahu. Zlořečeno budiž smiřování, které zraňuje pravdu, prokleto 
narovnání, kterým se znásilňuje svědomí.** (z dopisu Bartoloměji Nigrinovi, 12. července 1643)
       
       Proto, aby člověk mohl poznat pravdu, musí ji zkoumat, odhalovat, nevěřit lžím. Neznalost je pro něj velkým zlem. 
Komenský zde neznalost lidí přirovnává k životu zvířat /Komenský, 1987, s. 148/: 

       **Aby tedy nemohla naše mysl sama sebe tak hloupě dále klamat, má jí být skutečné zlo stavěno na oči, aby se 
musela hrozit a odvracet od věci, která jí určitě přinese jistou záhubu. Zkrátka neznalost je sama o sobě zlem, protože je 
temnotou. Znalost, i zla, je dobrá, protože je světlem...
Všichni, pravím, mají být učeni lidským věcem, protože jsou lidé, božským věcem, protože jsou obrazem božím, 
věčným věcem, protože jsou čekateli věčnosti. Jinak by zajisté bylo lépe narodit se zvířaty, protože věc, která se sama 
zvrhla, stává se sama horší než věci špatné.** (z díla VIA LUCIS, 1668)

(Nezávisle na jeho názoru moudří lidé světa vyřkli podobné myšlenky - např. BUDDHA: **Pochopil jsem, že příčinou 
veškerého utrpení je nevědomost.** /Ribas, 1991, s. 17/
A jinde Buddha: **Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.** /Myšlenky, 1994, s. 17/) 
 
       Další výrazná renesanční osobnost, slavný anglický dramatik WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616) ve svých 
dramatech i komediích geniálním způsobem vystihl atmosféru doby. Forma i obsah jeho děl dodnes uchvacují silou 
člověčenství i bojem za lidské hodnoty prostřednictvím často vyhroceného děje. Jeho dílo na svou dobu mělo tak 
vysokou úroveň, že i ve své době vzbuzovalo pochybnosti o autorství. Již v té době vznikaly nepodložené úvahy o tom, 
že autorů je víc a z různých společenských vrstev. Dodnes zůstává mnoho nejasností. Nicméně autorství Shakespearovi 
zůstalo. Jeho díla dodnes hrají světové scény - a zůstávají poklady humanismu a renesance. Mají co říci i dnešnímu 
člověku:

Být velký, je bez velké příčiny se nebouřit, však když je v sázce čest, i o kus hlíny svést velký boj.
(Hamlet, IV. jednání, 4. výstup)

... rozum ve službách nepravosti dokáže někdy zblbnout.
(Veselé paničky windsorské, V/5, Falstaff)

Dobré jméno není nic víc než nálepka, kterou vám dali jiní. Získáte ho často bez vlastní zásluhy a ztratíte bez vlastního 
přičinění. Dobré jméno jste neztratil, leda byste se ho sám zřekl.
(Othello, II/3, Jago)

Nic není nevhodné, co přináší upřímná, prostodušná dobrá vůle.
(Sen noci svatojanské, V/1, Théseus)

... svou vlastní velikostí sám povznáší se více nežli povýšením tvým.
(Král Lear, V/3, Goneril)

Ten nápor odvane vše bezcenné, a co má váhu, hodnotu, se zjeví v nejčistší podobě jako vzácný kov.
(Troilus a Kressida, I/3, Agamemnon)

Pravda jest hafan a musí do psince; vypráská se, když milostpaní čubka může státi u krbu a zapáchat.
(Král Lear, I/4, Šašek)



Bezpráví, jež přetrvává, nestane se právem, pouze se prohloubí.
(Troilus a Kressida, II/2, Hektor)

       Shakespearovy postavy, jak výstižně autoři BALAJKA A KOL. v Přehledných dějinách literatury 1 /1970, s. 85/ 
uvádějí, jsou:
       **... lidé v plném smyslu renesanční, nejsou oběťmi předem určené sudby jako hrdinové antických dramat, sami 
utvářejí svůj osud, jejich názory a činy vyrůstají zcela organicky ze skutečných vlastností a charakterů, podmíněných 
společenskými podmínkami doby.**

       Slavné Hamletovo dilema BÝT ČI NEBÝT odráží také podstatu renesančního humanisty: člověk není zmítán jen 
osudem, a tak se nemůže vymluvit na něco, co mu brání v rozhodování. Už otázka rozhodování člověka s sebou nese 
určitý druh zodpovědnosti za své činy, jednání ve společnosti. A zodpovědnost občas bolí - a jestliže člověk dosud 
nenašel cestu řešení, nyní se musí rozhodnout. Volba je na něm, zda dojde k pravdě, dobrému konci, k dobrému řešení. 
A vodítkem a pomocníkem mu mohou být pochopení pravdy, spravedlnosti, což občas vyžaduje překonat i své 
nepříjemné pocity, které mohou nasměrovávat člověka na nesprávnou cestu. A znovu se tak v mlhovině rýsuje velikost 
nebo malost člověka. Svár mezi dobrem a zlem může nastat v každém člověku, nikdo totiž nikdy neví, kdy může být 
zaskočen. OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST, SÍLA CHARAKTERU A VÍTĚZSTVÍ DOBRA NAD ZLEM - jen tyto 
záležitosti posunou člověka k vyšším hodnotám v životě a k jeho pocitu vítězství nad sebou samým. Toto je právě 
poselství renesance a humanismu dnešku. Všimněte si, že renesanční člověk nekopíruje (ani to snad v té převratné době 
nejde), nýbrž je starověkou antikou INSPIROVÁN, tedy TVOŘIVĚ vychází z antiky, ale přizpůsobuje si současnost k 
obrazu svému. Ideje minulosti o demokracii a svobodě v srdci renesančního člověka však zůstávají, jsou zdokonalovány 
když ne v politické oblasti, alespoň v duchovní (myšlenkové) a hmotné (památky - stavitelství), umělecké (tvorba: 
umělec-člověk, vycházející z čisté křesťanské víry).

       Řekne-li se dnes o někom, že je "renesanční člověk", má se tím na mysli jeho všestrannost, to znamená, že umí 
hodně věcí najednou, má jakoby více profesí, i když oficiálně vykonává pouze jednu. Všestranný je hlavně duchem - je 
tak trochu filozofem, umělcem, podnikavým člověkem, ovládá základy řemesel, základy práva a jiných společenských 
věd. Tedy lidově všeuměl. Samozřejmě s rozvojem společnosti v dnešní době člověk nemůže obsáhnout všechny 
profese, jako tomu mohlo být v oné době renesance 15.-17. století, kdy se věda teprve začínala rozvíjet, byla tzv. v 
plenkách. Ale v přeneseném významu slova takový člověk trochu komplexního zaměření, všeuměl, může být. Ovládá 
základy profesí, je univerzálnější. 
       Slovo univerzální také souvisí s renesancí a humanismem své doby. Univerzity vznikaly jako nejvšestrannější 
druhy vysokých škol - byly univerzálně zaměřeny (odborné znalosti mnoha věd) a přednášelo a hovořilo se tam také 
"univerzálním jazykem", což tehdy byl latinský jazyk, dnes jazyk tzv. mrtvý. Pouze odborné názvosloví v přírodních, 
technických a společenských vědách má latinské kořeny.
       
       Renesanční osobnosti v 15.-17. století překvapovaly ve své době šíří svého zaměření. Mnohé z nich byly malíři, 
sochaři, básníky, spisovateli, hudebníky, politiky, filozofy, vynálezci různých strojů, architekty.
       Vezmeme-li si například LEONARDA DA VINCI (1452-1519), byl malířem, architektem, spisovatelem, 
vynálezcem různých strojů a zařízení, filozofem. Dokonce mu byla nabídnuta jeho mecenášem politická kariéra (té se 
naštěstí vyhnul, a vznikala tak proto další jeho významná umělecká díla, která by během politické dráhy nemohla být 
vytvořena). 
       Všichni umělci si velice hlídali, aby pod osidla politiky nespadli. Věděli své již ve své době. Věděli, že by často 
museli slevit ze svého filozofického a humanistického myšlení, museli by se příliš přizpůsobit onomu politickému 
prostředí ve své době, jak ostatně o tom mohl vypovídat sám NICCOLÓ MACHIAVELLI, autor díla VLADAŘ, ve 
kterém právě na politické praktiky až nechutného ražení upozorňuje a navádí k určitým pragmatickým až 
utilitaristickým metodám, které pro skutečné humanisty své doby byly naprosto nepřijatelné. Humanisté ŽILI právě 
onou ČISTOTOU svých myšlenek, názorů, a hlavně ČINŮ. Chtěli zůstat svobodnými, nezávislými, raději i chudšími, 
než by se shodili účastí na někdy i špinavých politických praktikách (viz antický myšlenkový odkaz: **Raději bych 
chtěl být poražený v dobrém, než zvítězit ve zlém.** SENECA). Vždyť i nejvyšší představitelé církve, kteří vyznávali 
Kristovo učení, byli bohužel politiky, a tak křesťanské mravy často porušovali - a lidi, kteří na to upozorňovali, ti měli 
značný problém...
       
       Pojetí světa renesančního humanisty bylo jasné - lidskost, lidskost, lidskost. Se vším všudy, tedy i s chybami, ale 
zároveň právě i s oním vyvozováním závěrů o člověku - o jeho TRANSCENDENCI, sebepřekračování jak při tvorbě, 
tak i v životě při usilování o čistotu duše (zde ona zakotvenost lidí v křesťanské morálce), o rozvoj svého ducha, ale i 
těla - oproti gotice renesance, znovuzrození, pomáhala lidem uvědomovat si i hodnotu svého těla. Tělo už nebývá 
zahalené, odhaluje se jeho krása (ideál řecký), ale i ošklivost (sice méně, pořád řecký ideál byl výraznější) jako součást 
člověka. Ona ošklivost však byla pouze z toho důvodu zdůrazněna, aby právě onen ideál krásy mohl vyniknout. 
Křesťanské pojmy "víra, naděje a láska" v tomto kontextu renesance a humanismu byly pojítkem lidské osobnosti, jeho 
růstu, naděje a víry, sebepřekračování. Vyjadřuje se duševní stav člověka, o čem uvažuje, podle určitého postoje. 
LEONARDO DA VINCI o tom hovoří ve svých DENÍCÍCH /2010, s. 59/:



       **Lidské postavy by měly být namalovány nebo zpodobněny tak, aby divák podle jejich postoje lehce rozpoznal, o 
čem přemýšlejí. Jestliže chceš ukázat, že promlouvá člověk vznešeného charakteru, ať jeho gesta vypadají tak, jako 
když hovoříme v dobrém. Stejně tak, pokud chceš zpodobnit člověka brutální povahy, zobraz jej s divokými gesty, s 
pažemi napřaženými směrem k posluchačům, s hlavou a hrudí deroucí se dopředu jakoby za rukama, nechávající 
chodidla vzadu. Takto může hluchoněmý člověk, který vidí dvě osoby, jak konverzují - i když neslyší - porozumět z 
jejich postoje a gest, o čem se baví. Jednou jsem viděl ve Florencii muže, který ohluchnul, a když na něj mluvili příliš 
nahlas, tak nerozuměl, ale když hovořili potichu, neslyšně, porozuměl pouze z pohybů rtů. Teď můžeš namítnout, že rty 
muže mluvícího hlasitě se pohybují jinak než rty toho, kdo mluví tiše, a že kdyby se pohybovaly stejně, obojí by bylo 
srozumitelné. Co se týče tohoto argumentu, nechám rozhodnout pokus; ať na tě někdo tiše mluví a ty si všímej (pohybu) 
jeho rtů.**

       V uvedené citaci je vlastně zaznamenán princip renesančně humanistického pojetí umění: znalosti lidského těla 
(zkoumání člověka a přírody), posuzování podle zkušenosti (racionalismus Bacona a Descarta později), pozorování 
podle pravdy, skutečnosti, s vyjádřením lidské povahy a lidského činu.

       Na jiném místě Leonardo vyvozuje z prvních zkušeností mechaniky zajímavý názor, který se později podobně 
objevuje u racionalistů /tamtéž, s. 115-116/:
      
       **Mechanická věda neboli instrumentální věda je ze všech nejušlechtilejší a nejužitečnější, neboť definuje princip, 
jak funguje pohyb u všech živých bytostí. Tento pohyb vychází z těžiště umístěném ve středu dělícím nestejné váhy, a 
střídavě se zde zapojují svaly a uplatňuje se protipohyb páky.** 
      
       A jinde dochází až k závěru /tamtéž, s. 116/:
       **Člověk, jenž zpochybňuje nejvyšší jistotu matematiky, se sytí zmatkem a nikdy neumlčí rozpory, jaké nalézáme 
u podvodných disciplín vedoucích k nekonečnému šarlatánství.**
       
       A ještě /tamtéž, s. 116/:
       **Vědní obory, u kterých nemohou být aplikovány matematické vědy nebo jež nejsou ve vztahu s matematikou, 
postrádají určitost.**
        
       Na tehdejší dobu něco neuvěřitelného, ale logického. Věda kráčela s pokrokem, o který humanisté usilovali. Že 
měla však i svou vadu na kráse, to dnes víme. Víme, že po něm postupně mnozí filozofové a různí teoretici spatřovali v 
matematice něco pevného, logického, stálého, neměnného, tedy určitou jistotu. Mylně však pak konstruovali možnosti 
lidského vývoje, bohužel až příliš mechanisticky. Mělo to pak dalekosáhlé důsledky ve společnostech lidí, v celé 
historickém vývoji, o kterém se v této práci bude dál jednat.
       Nicméně v době Leonardově to bylo ještě jakési prozření z dob předcházejících renesanci a humanismu, z dob, kdy 
se novotám nejen nepřálo, nýbrž často byly potlačovány. Na svou dobu tedy Leonardo byl v tomto směru podnětný, 
provokativní, dá se říci, že pokrokový.

       MICHELANGELO BUONARROTI (1475-1564) maluje nebe plné bohů, andělů v lidské podobě, obrazy a díla 
jsou často s náboženskými motivy, ale ukazují člověka ne staticky, klidně, naopak často v pohybu, jako by oni lidé s 
něčím zápasili, bojovali, ale tento boj má i psychickou stránku - výraz úsilí člověka ve tváři, často i výraz jeho pocitu, 
případně zdůraznění určité lidské vlastnosti (právě v tomto motivu na renesanci později navazuje baroko se svým 
zaměřením na nitro člověka, jeho prožívání, jeho lidských vlastností). V tom je vidět i pokrok ve srovnání s antickým 
uměním (např. v sochařství - v Řecku ideál krásy, vzor člověka, jak by správně měl vypadat - často předlohy v 
antických sportovcích z olympijských her), že již nejde o kopírování, ale člověk-umělec, který jde za svou myšlenkou 
člověka, který svádí boj se svým okolím, tam by pouze statický výraz nestačil. Musí být zápas vyjádřen - a při tomto 
zápase nemůže být výraz člověka jakoby v klidné podobě, je prostě vyjádřen! A nebeští představitelé takovému člověku 
pomáhají s jeho vnitřním bojem, pomohou však tomu, kdo je OPRAVDOVÝM člověkem, který sebe překračuje, rozvíjí 
se. Ostatní čeká - i když ne vždy přímo peklo - tak alespoň zapomenutí, odchod do ústraní. Jsme totiž pořád ještě ve 
středověku, i když už se sváří s novými objevy, poznáváním přírody, poznáváním těla člověka, rozvojem lékařství, 
techniky (i když jednoduché), novými přístupy ke člověku jako lidské humánní bytosti, která musí vidět druhého 
člověka jako hodnotu vůbec.               
       
       Humanistická LITERATURA je bohatě zastoupena i vzhledem k jejímu většímu rozšíření díky vynálezu knihtisku 
kolem let 1444-1450, kdy německý humanista Guttenberg tiskl z výšky na dřevěném lisu z kovových liter 
sestavovaných do řádků a stran tzv. INKUNABULE, neboli prvotisky (do roku 1500). Knihtisk způsobil na tehdejší 
dobu skoro informační revoluci, knihy byly vydávány ve větším počtu, rozličnějších témat, výroba knih se zlevnila, 
literatura se tak dostala mezi širší okruh čtenářů. To ovšem předpokládalo umět číst, psát a počítat - a široké lidové 
vrstvy s tím mohly mít problém. Není divu, že humanisté usilovali důsledně o vzdělání obyvatelstva, aby alespoň uměli 
číst, psát, počítat. Alespoň o pevné základní vzdělání usilovali. Snažili se získat na svou stranu osvícené panovníky.



       Výrazným literárním humanistou byl kromě mnoha jiných i Španěl MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
(1547-1616), se svým románem Důmyslný rytíř Don Quijote de La Mancha. V něm symbolicky ukázal střet člověka 
ryzího charakteru s nepřátelskou lidskou společností, která je schopna křehkého čistého člověka (a tedy považovaného 
za dobráka s pejorativnějším nádechem) zničit tím, že mu sebere ideály, o kterých je skálopevně přesvědčen, že v dané 
společnosti existují a jsou v popředí pozornosti. Marný boj s větrnými mlýny je pak dodnes určitou symbolikou tohoto 
boje. Nastane sice zmoudření, ale za cenu blížící se smrti. Román byl hodně čtený. Autor krásným a poutavým 
jazykem, přitom i s humornou nadsázkou, uvedl závažné téma pro přemýšlení ve své době, která ideálům moc nepřála, 
budila posměch často i mezi prostým lidem. Nicméně tím, že dílo vydal, přispěl autor k další nuanci humanismu. Závěr 
by možná zněl smutně, nicméně autorova víra v lidské dobro, svobodu a spravedlnost tím jen vyprovokovala k 
přemýšlení - a o to autorovi také šlo. Neuzavřený konec je vždy v uměleckém díle jednou z možností, jak donutit lidi k 
úvahám. Cervantes praví:
       **Svoboda je jedním z nejcennějších darů, jež nebesa poskytla lidem; jí se nemohou rovnati poklady, jež země 
uzavírá a moře kryje.** /Balajka a kol., 1970, s. 82/

       Teologie, která dříve hrála prim, postupně je nucena odložit některá dogmata, pokud má mít určitou autoritu ve 
společnosti. I teologové musí rozvíjet svého ducha, být seznámeni (i když ne veřejně) s novými přírodními poznatky, s 
poznáním, že mnohé záležitosti, které byly dříve jasné, již jasné tolik nejsou, je třeba začít často pochybovat - a to je pro 
dogmatiky vždy velký problém, nic už není předem dáno, mnohé se vyvíjí, a tak určité jistoty včerejška padají. 
Inteligentní lidé to však berou jako výzvu ke svému rozvoji a rozvoji společnosti kolem sebe. Lidé, kteří dříve málo 
rozuměli Sokratovu VÍM, ŽE NIC NEVÍM, začínají chápat onen proces neustálého rozvíjení ducha člověka, které 
nekončí nějakým datem, ale probíhá neustále, i v boji se zastaralými představami, názory. Doba je živá, v pohybu, život 
se rychleji mění, staré zaniká, nové vzniká - a vyžaduje nové přístupy. Přitom hodnoty z minulosti zůstávají základními 
kameny - jen je třeba správně prosít zrno od plev, aby nedošlo k chybám. 
       
       Prudký ROZVOJ MYŠLENÍ všeobecně - i mezi prostými lidmi - byl evidentní. Hodně lidí se chtělo mnohé 
dozvědět, mnozí putovali více světem a seznamovali se tak s novými kraji a novými lidmi, o kterých třeba dříve vůbec 
nevěděli (cesty do cizích zemí), cestování se rozvíjelo. 
       V onom porovnávání života v jiných zemích, kontinentech sice často rozvinutá Evropa vypadala dobře, avšak právě 
proto mnozí otrlí politici viděli šanci v ovládnutí větší části světa. Zneužili tak i dobře motivovaných a míněných 
zámořských objevů, zneužili jakoby misie prvních objevitelů, za kterými v dalším sledu přicházeli, bohužel, dobyvatelé. 
Stále byl ještě středověk a renesanční humanismus se často netýkal mocných tohoto světa. Morální stav jejich duše 
naprosto neodpovídal křesťanskému duchu a málokterý papež byl ochoten tento stav kritizovat, neboť byl často spojen 
mocenskými a majetkovými pouty s těmito panovníky. Kromě toho - z ekonomického hlediska byl tzv. feudalismus, 
kdy půda byla hlavním zdrojem příjmu do státní pokladny, a získávání další půdy, kdekoliv, základem růstu moci 
panovníků. Ještě nenastal čas OSVÍCENSTVÍ, kdy si pak i panovníci uvědomovali, že bez víry v lidský rozum, v jeho 
rozumné využívání ve společnosti i ve vztazích mezi jinými zeměmi nebo národy, to prostě nejde. Aby nebyli sami 
zbaveni svého postavení. Rozvoj HUMANITY v dalších staletích byl právě tím, co renesance s humanismem podnítily. 
Na uvedených příkladech některých významných osobností jsem se to snažil ukázat. Další rozvoj člověka a chápání 
DŮSTOJNOSTI ČLOVĚKA byly v pohybu a byly namístě. OSVÍCENSTVÍ se rodilo...

IV. KRITIKA ROZUMEM A OSVÍCENSTVÍ 
_______________________________

       Atmosféru doby 16. století, doby rozkvětu renesance a humanismu, doby, jež předcházela osvícenství, popisuje 
výstižně Alexandre KOYRÉ (1892-1964), francouzský filozof a historik vědy, ve své práci ROZHOVORY NAD 
DESCARTEM /2006, s. 25-26/:

       **Bylo to rozšíření historického, zeměpisného, vědeckého obrazu člověka a světa, jaké nemělo obdoby. 
Nepřehledné a plodné kypění nových a obnovených myšlenek. Renesance zapomenutého světa a zrod světa nového. 
Byla to však rovněž kritika, otřesení a konečně rozklad, a dokonce zničení a postupná smrt starých věr, starých pojetí, 
starých tradičních pravd, jež dodávaly člověku jistotu vědění a bezpečí v jeho jednání...
To otřáslo vším, vše zničilo: politickou, náboženskou, duchovní jednotu Evropy; jistotu vědy a jistotu víry; autoritu 
Bible a autoritu Aristotela; prestiž církve i prestiž státu...
Poznenáhlu se tedy začala dostavovat pochybnost. Jestliže je totiž vše možné, znamená to, že nic není pravdivé. A 
jestliže nic není jisté, pak jistý je jedině omyl...**

       A tak první předchůdci osvícení svými filozofickými názory, případně vědeckými poznatky, skutečně pomáhali, 
aniž by si to přímo vysloveně přáli, nabourávat staré myšlení. Už to, že vědecké poznávání skutečnosti kladou na první 
místo představ o společnosti, o jejím dalším vývoji, bylo opravdu revoluční. Zatím tedy na bázi ROZUMU (odtud 
racionalismus; ratio = rozum). Zatím ještě nedospěli k boření starých společenských pořádků, ani to záměrně nebylo 
jejich úmyslem. Nicméně připravili půdu pro další generace filozofů, kteří pak svými názory, často vycházejícími z 



doby konce 16., průběhu 17. století a počátku 18. století, završili úsilí o lidský pokrok a humanismus v demokratickém 
pojetí člověka: jeho lidských práv a   svobod a pokusili se svou kritikou společenských pořádků zdůvodnit myšlenkově, 
či dokonce již i programově, potřebu vlády lidu, demokracie. Myšlenky se pak stávají zbraní, které míří na 
absolutistické vlády v Evropě. Rychle se šíří mezi lidmi v různých zemích. Mají dokonce vliv na vytvoření úplně 
nových zemí, samozřejmě s demokratickým charakterem již od počátku (například vznik Spojených států amerických).
       V souvislosti s uvedenou charakteristikou období, které předcházelo osvícenství, že se "začala dostavovat 
pochybnost", ... a "jestliže nic není jisté, pak jistý je jedině omyl", vznikaly i pocity marnosti, beznaděje a skepse, tedy 
určitá zklamání, pak marnost počínání. Je jasné, že zpočátku. 
       Vždycky to tak bývá, když se zásadně mění něco v životě: nejprve se dostavuje zklamání, pak marnost počínání, 
skepse, snad i zoufalství. Jak je to však naštěstí u silnějších lidských povah zařízeno, tyto povahy odmítnou vzdát se 
(třeba bez boje), začnou znovu "zvedat ze země, z prachu země", svou hlavu a pak celé tělo s hlavou plnou myšlenek, 
co udělat v nově nastalé situaci. A vždy se objeví nové myšlenky, které často bývají konstruktivní: hledají se nové 
cesty, nové směry dalšího "pochodu". AVANTI! Ve změti mnohých myšlenek se často objevují rady nepraktické i 
praktické, jde jen o to, jak velké jsou. Prozíravé. Takové, které lidem pomohou k novému poznání, k novému zlepšení 
života. Odborný pohled na svět vystrkuje ne růžky, nýbrž rohy, a tak věda začíná mít postupně autoritu mezi filozofy, 
ale také mezi prostými lidmi, kteří jsou svědky něčeho úplně nového ve světě - včetně názorů na to, kdo je člověk, k 
čemu směřuje. Zda k povznesení své důstojnosti, nebo zda zůstane pokořen, a to nejen v mysli, ale i společensky. 
Motivace všech vrstev obyvatel zemí v Evropě k novému a pokrokovějšímu, než co bylo dosud, se výrazně zvyšuje. 
Lidé znovu PROCITAJÍ...
       Jak říká KOYRÉ /tamtéž, s. 29/:
       **Skepse však není životaschopný postoj. Trvale je nesnesitelná... Člověk se nemůže definitivně, bez jakékoli 
naděje zříci jistoty, "jistoty soudu", jak praví Descartes. Potřebuje ji k životu. K tomu, aby se měl v životě čím řídit.
Proto se začne od konce 16. století rýsovat hnutí reakce: P. Charron, Bacon a Descartes: víra, zkušenost, rozum.**

       Když v Anglii vydal Francis BACON své dílo NOVUM ORGANUM, vzbudilo v odborné veřejnosti i mezi 
filozofy rozruch. Jednak je kritikou kontemplativní (mystické, meditativní, rozjímavé) "vědy" minulosti, často bez 
důkazů, vyzkoušení, bez pokusů. Jeho nová METODA vede k nové vědě, vědě aktivní, "operativní".  
 
       Znovu KOYRÉ /tamtéž, s. 31/:
       **Rozum - teoretický rozum - je nepochybně nemocný, bezmocný, zatížený chimérami a omyly. Bacon se s tím 
smiřuje. To, na čem mu záleží, ... to není TEORIE, není to SPEKULACE, nýbrž JEDNÁNÍ, protože člověk je nejprve 
ČINITELEM, teprve potom MYŠLENÍM. Právě proto člověk nachází v jednání, v praxi, ve zkušenosti pevné a jisté 
základy vědění.**    
       
        Bacon zde přišel s názorem, že když byly různé teorie - a lidé chybovali - znovu rozum povýší, jestliže se bude 
opírat o takové zjišťování pravdy, které bude ověřeno pokusem, empirií (empirismus). Pokrok byl v tom, že se opírá již 
o skutečnost, přírodu, nejde jen o vnitřní prožívání života, ale i o vidění života kolem sebe, tedy i opora o přírodu, 
fyzikální a jiné pokusy. Problém byl v tom, že tato jeho nová - činná, empirická a praktická věda nebyla uskutečněna 
/Koyré, 2006, s. 32/: **a to z toho prostého důvodu, že to nebylo možné. Čistý empirismus nás k ničemu nedovede. 
Dokonce ani k pokusu. Každý pokus má totiž zapotřebí nějakou předběžnou teorii... Baconova reforma byla 
neúspěšná, ... že se chtěla "řídit řádem věcí a nikoli řádem rozumu", jak to vyjádřil Descartes. Karteziánská revoluce ... 
sledovala obrácený postup, jenž rozum osvobozuje, místo aby mu kladl překážky.**

       Naproti tomu René DESCARTES (1596-1650) se právě "řídil řádem rozumu" na rozdíl od Bacona, a stal se tak 
výraznou osobností, která pomohla utvářet nový svět myšlení a vědy. V knize ROZPRAVA O METODĚ uvádí, že 
nejdůležitější věcí **není mít dobrý rozum, nýbrž dobře ho užívat**. /cit. in KOYRÉ, s. 8/
       Jeho známá myšlenka MYSLÍM, TEDY JSEM v podstatě vysvětluje mnohé z jeho myšlení. Především zde jakoby 
vychází z "vrozené ideje", když říká, že jsme byli obdařeni rozumem od Boha: **První a hlavní ... je, že je Bůh, na 
němž závisí všechny věci, nekonečně dokonalý a nesmírně mocný, jehož úradky jsou neomylné...** /tamtéž, s. 71/
      Zde je důkaz jeho přesvědčení, že základní impuls je od Boha. (DESCARTES: **Jsme nejsvobodnější tehdy, když 
se staneme božími služebníky.** In Koyré, pozn. překl. s. 15). To je určitá jeho první jistota. Dále pak rozum dokazuje 
existenci člověka, proto i z těchto obou důvodů lze rozumně při dobré METODĚ poznat pravdu, uchopit svět: **Sunt in 
nobis semina scientiarum.** (**Semena věd jsou v nás.** Descartes) 
Při soustavném studiu sebe i světa dochází k názorům, které před ním ještě nikdo neuveřejnil. 
       Především Descartes úvodem říká, že nezamýšlí zde **učit metodě, kterou se musí řídit každý, aby dobře vedl svůj 
rozum, nýbrž zamýšlím pouze ukázat, jak jsem se já snažil vést ten svůj ... přičemž předkládám tento spis jen jako 
historii, nebo, chcete-li, jako bajku, v níž mezi několika příklady, jež lze napodobovat, nalezne se snad rovněž několik 
dalších, jež nejsou důvodně hodny následování... Doufám, že bude někomu užitečný, aniž komukoli uškodí, a že všichni 
uznají mou upřímnost...** /Koyré, 2006, s. 19/
       
       Ačkoli jeho slova zní smířlivě až opatrně, určitě jako inteligentní člověk věděl, co se stalo s Giordanem Brunem a 
Galileo Galileem, a tak vysvětloval nové záležitosti tak, aby se nedotkl nekompetentních osob. Byl si jistě vědom, že ne 
slova, ale činy (tedy nová věda, nová metoda k vědeckým poznáním) jsou hlavní. A tak chytrý a přemýšlivý člověk, 



případně sloužící systému, ale velkorysý a tolerantní, pochopil mezi řádky... A právě to, co bylo dogmatiky nebo 
podobnými omezenými lidmi přehlédnuto, to byl právě onen historický čin vědy: metodický přístup, opírající se o 
důkazy, podrobné zkoumání přírody, případně některých lidských jevů (samozřejmě méně politiky!), systemizace ve 
vědách, postupy vědeckého zkoumání, encyklopedie znalostí, rozšiřování tiskem odborných knih, vědeckých spisů atd. 
       A tak Descartova nová věda **se nespokojuje vyhnáním člověka a země ze středu kosmu: ona láme, rozbíjí, ničí 
tento kosmos tím, že na jeho místě otevírá bezmeznou nesmírnost nekonečného prostoru; a pokud se týče metody, jež 
podniká systematickou a kritickou revizi VŠECH našich idejí, která je VŠECHNY povolává, aby se ospravedlnily před 
soudem rozumu, Descartes ... nemohl si neuvědomit, že sestrojil ... stroj války proti autoritě a tradici ... že "hašteřivé a 
neklidné" mysli ... nezastaví se před autoritou církve ani před pravdou státu, před oněmi dvěma tradičními hodnotami, 
jež by byl rád uchoval.**/Koyré, 2006, s. 21/
        
       Z věd kladl na první místo matematiku z toho důvodu, že sama v sobě obsahovala metodu pro další vědy - 
systémové zkoumání: od nejjednoduššího ke stále složitějšímu, návaznost matematických operací na sebe, souvislosti 
při řešení, jasnost postupů a výsledků. Zatímco ostatní vědy byly méně "čisté", v matematice je vše jasné, "průzračné":

       **Je to plodný a živoucí řád - dynamický řád v protikladu vůči statickému řádu rodů a druhů scholastické logiky - 
řád produkce a nikoli klasifikace, řád, v němž každý člen závisí na předchozím a sám zase determinuje následující...
Pak bude možné vyhmátnout jakousi mnohem obecnější vědu, totiž vědu o vztazích a řádu. Vědu čistě racionální a 
naprosto průzračnou pro lidského ducha...** /tamtéž, s. 59/

       Není divu, že model matematického uvažování se objevuje i u jiných vědeckých oborů, později dokonce i ve 
společenských vědách (které mimochodem Descartes za vědy vůbec nepovažoval, protože výsledky často neodpovídaly 
očekávaným postupům. Určitá MATEMATIZACE postupů ve vědách nutně překročila rámec věd přírodních a dostala 
se i do společenských věd:

       **Jasné, tedy dokonale myslí proniknutelné je pouze to, co rozumové chápání pojímá BEZ JAKÉKOLI POMOCI 
ZE STRANY PŘEDSTAVIVOSTI A SMYSLŮ. To prakticky znamená: jasné je pouze to, co je matematické, nebo 
přinejmenším co lze MATEMATIZOVAT. Protože idea života není jasná a rozlišená, nepatří do vědy, a život v 
důsledku toho nezaujímá v karteziánském vesmíru příslušné místo. Mezi myšlením a rozlehlostí nic není.** /Koyré, 
2006, s. 77/

       Což mělo určité následky záporné, pokud dotyční "političtí uživatelé" právě onoho Descartova rozumu nepoužívali 
tak, jak si to ani on určitě nepřál - vždyť sám přece viděl, že "společenské záležitosti" nejsou "vědecké"... Pozdější 
zkreslovači Descartova KARTEZIÁNSTVÍ se tak dopouštěli vážných chyb při řízení společností. Nicméně i to je 
důkazem, jak hluboce Descartes svými myšlenkami ovlivnil svět. 
       Kladná hlediska Descartovy metody byla evidentní u přírodních a technických věd. Přinesla svým impulzem bohaté 
výsledky, o kterých snil už renesanční Leonardo da Vinci (viz plány a kresby technických zařízení, přístrojů, nástrojů, 
staveb - ovšem právě nepodložených důsledně metodou vědeckého zkoumání).
       
       Určitá abstrakce myšlení Descarta na metodu vyplývala z jeho názoru na to, jak odlišit pravdivé od klamného:
       **Máte-li koš s jablky, z nichž některá jsou shnilá a navíc hrozí, že zkazí zbytek, jak jinak postupovat, než 
vyprázdnit celý koš a probírat jedno jablko po druhém, abychom dali do koše ta dobrá, kdežto ta špatná vyhodili na 
hnojiště.** /Koyré, 2006, s. 49-50/

       Podstatu vědeckého zkoumání tak vlastně DESCARTES tímto naznačil: POCHYBOVÁNÍM se dostat k jádru věci:
       **... podržuji pouze ty, které se tak jasně a rozlišeně představují mému duchu, že by mě nedokázaly nijak přimět k 
tomu, abych je zpochybňoval.** /tamtéž, s. 51/
       **... ze všech těch, kteří až doposud hledali pravdu ve vědách, pouze matematikové dokázali nalézt několik důkazů, 
to jest několik jistých a evidentních důvodů.** /tamtéž, s. 53/
       **zákony myšlení přikazují **dělit každý problém do tolika částí, jak je možné a žádoucí pro to, abychom jej lépe 
rozřešili; vyvozovat po pořádku své myšlenky tak, že začneme nejjednoduššími a nejsnáze poznatelnými věcmi, 
abychom postupně spěli jakoby po stupních až k poznání těch nejsložitějších, přičemž máme předpokládat nějaký řád 
rovněž mezi těmi, které ze sebe přirozeně nevyplývají; že všude učiníme tak úplný výčet a přehled, až si budeme jisti, 
že jsme nic nevynechali**. /tamtéž, s. 55/

       A na závěr k Descartovi. Alexandre Koyré, který publikaci Rozhovory nad Descartem vydal v roce 1944 v New 
Yorku, vysvětlil jasně, proč byl tento filozof, matematik, vědec tak významný i pro další staletí /s. 94/:

       **Dnes, tedy v době, kdy myšlení lidí popírá svou hodnotu a svou důstojnost ... v době, kdy ve světě, jenž se stal 
znovu nejistým, vidíme, jak se člověk snaží za každou cenu hledat novou JISTOTU, přičemž za to radostně platí svou 
svobodou a svobodou svého rozumu ... je nám více než kdy jindy zapotřebí uposlechnout karteziánského příkazu, jenž 
nám zakazuje PŘIJÍMAT ZA PRAVDIVÉ COKOLI JINÉHO, NEŽ CO JAKO TAKOVÉ EVIDENTNĚ NAHLÍŽÍME 
a zachovat věrnost karteziánskému poselství, které tím, že vyhlašuje rozum za nejvyšší hodnotu a pravdu, nám zakazuje 



podrobovat se jakékoli jiné autoritě než autoritě rozumu a pravdy.** 

       O lidském rozumu přinesl závažné svědectví ve své stejnojmenné eseji anglický filozof a pedagog John LOCKE 
(1632-1704). Na rozdíl od předcházejícího matematika a filozofa byl zaměřen dost "společensky", i když si uvědomoval 
vědecké metody Descarta. Jeho názory na tehdejší dobu byly úderné. Myšlenky, které uvádí ve svém díle obsahují 
naléhavé výzvy k odmítnutí všeho, co odporuje zdravému lidskému rozumu:

       **Obvinění z novotářství je strašlivou přitěžující okolností mezi těmi, kdo posuzují lidské mozky asi tak, jako 
posuzují paruky na hlavách, tedy podle zvyku; neboť ti považují za správné pouze již uznané doktríny. Pravda, ať už se 
kdekoli poprvé zjeví, stěží se přitom prosadí hlasováním: nové názory jsou vždy podezřelé a zpravidla se jim lidé brání, 
když už pro nic jiného, tedy proto, že dosud nejsou obecné. Ale pravda právě tak jako zlato nepřestává být tím, čím 
vskutku je, jen proto, že byla právě vydolována. Jen zkouška a zkoumání jí dodávají cenu a nikoli starý zvyk. A i kdyby 
pravda byla jakkoli neobvyklá, tím, že se jí dosud nedostalo obecně uznané ražby, může být bez ohledu na toto všechno 
právě tak starou jako příroda a zajisté není proto méně ryzí.** /Locke, 1984, s. 27-28/
       
       V oblasti myšlení LOCKE překonává Descartův názor na vrozené ideje a dokazuje to na případě dětí, které ještě 
nemají rozum, nebo na příkladu postižených lidí, u kterých se ideje rozumné vyskytovat nemohou - odtud zřejmě 
přežívající pověra, že Bůh to tak chtěl.
       V úvodním slově se LOCKE obrací ke čtenáři:
       **... K Tvým myšlenkám (jsou-li vskutku Tvé) se nyní obracím. Jestliže jsou totiž převzaty od jiných, nezáleží 
příliš na tom, co jsou zač, vzhledem k tomu, že nenásledují pravdu, ale jakousi důvěřivost; a pak nestojí za to zabývat se 
tím, co říká nebo myslí ten, kdo říká nebo myslí pouze to, k čemu byl usměrněn někým jiným. Jestliže však hodláš 
soudit podle svého hlediska, mohu se spolehnout na to, že budeš soudit nestranně; pak se také nebudu cítit dotčen nebo 
uražen, ať už bys mi činil jakékoli výtky.** /tamtéž, s. 29/
       A dále:
       **Každý krok, který mysl učiní směrem k poznání, vede k odhalení, které je nejen něčím novým, ale přinejmenším 
dočasně i tím nejlepším.** /tamtéž, s. 29/

       Tady jsou už jasně vidět myšlenkové pochody filozofa. Převzaté názory mohou být právě i od Boha, i když to zde 
nedefinuje, nicméně si je též vědom úlohy církve ve své době... Přesto je to jasné: k názoru se člověk 
DOPRACOVÁVÁ svým myšlením, svými životními zkušenostmi, které pravdu odhalovat mohou, nebo alespoň kořeny 
určité pravdy, nebo část pravdy, která se ale musí dalšími zkušenostmi doplnit, aby podala  "nestranný soud", jak píše 
LOCKE. Je tu vlastně i určitý návod k objektivnímu hledání pravdy - bez předchozích, pouze přejatých názorů od 
někoho jiného. Je to i návod na cestu hledání pravdy, která nikdy nekončí, která vyžaduje úsilí, stálou motivaci, 
přičinlivost člověka proti pohodlnosti ducha i těla. Lockovy myšlenky hodně ovlivnily anglického člověka, který v 
pravdivém úsilí má hledat pravdu a štěstí pro sebe i svou rodinu nebo společnost. Protože výrazně ovlivnila chudší 
vrstvy obyvatel, není divu, že Lockovy myšlenky a určité teze našly odezvu u formulace textu americké ústavy (viz 
příloha).
      Odtud není daleko k názorům, že **v mysli nejsou žádné vrozené principy**, nebo **obecný souhlas nedokazuje, 
že by něco bylo vrozeno** /Locke, 1984, s. 43-44), nebo: **§ 19. Méně obecné výroky jsou známy dříve než zmíněné 
všeobecné výchozí pravdy.** /tamtéž, s. 47/
       Pak už to není daleko k názoru, že **§ 4. Morální pravidla vyžadují důkaz, nejsou tedy vrozená.** /tamtéž, s. 54/

       A dále to pokračuje: 
**§ 12. (Celé národy odmítají mnohá morální pravidla.) - ...Obecně připouštěné porušování zákona kdekoli je důkazem 
toho, že takový zákon není vrozený.** /s. 55/
**§ 27. Principy musí být prověřovány.** /s. 60/
**§ 1. Principy nemohou být vrozeny, pokud by nebyly vrozeny jejich ideje.** /s. 61/
       
       Opět to má dalekosáhlé důsledky: vše pochází od člověka, od jeho rozumu, od jeho hledání pravdy bez předsudků, 
bez papouškování cizích názorů nebo názorů jiných lidí - a zvláště ne lidí nerozumných, neobjektivních, kteří straní 
někomu bez spravedlivého posouzení, bez oné neúprosné pravdy rozumu:
       
       **§23. Každý člověk musí přemýšlet a poznávat sám za sebe.** /Locke, 1984, s. 66/ 

       Shrneme-li myšlenky LOCKA, výustily v obavu zneužití "vrozených principů" mocnými tohoto světa. Tím, že je 
vyvrací, ukazuje ono zlo prospěchářství mocných, aby mohli ovládat druhé lidi /tamtéž, s. 66-67/:

       **A bylo nemalou výhodou pro ty, kdo předstírali, že jsou mistry a učiteli, že povýšili na princip všech principů to, 
že o principech se nesmí pochybovat. Pokud totiž již jednou zavedli tuto zásadu, že jsou vrozené principy, byli jejich 
stoupenci rázem vystaveni nutnosti přijmout jisté doktríny jako vrozené, a to znamenalo vyjmout je z působení jejich 
vlastního uvažování a úsudku, ponechat je víře a spoléhat na ně bez dalšího prověřování. Za tohoto stavu slepé 
lehkověrnosti bylo možné tyto stoupence snadněji těmito principy ovládat a využít tím typem lidí, kteří měli schopnost 



a úřední pověření k vštěpování zásad druhým a k jejich vedení. Vždyť nemalou moc člověka nad člověkem poskytuje 
člověku to, je-li vybaven autoritou diktátora nad principy a autoritou učitele nepochybných pravd, a může-li člověka 
přimět, aby přijal jako vrozený princip to, co může posloužit k soukromému záměru jeho šiřitele...** 

       Myšlenka SVOBODY je u LOCKA završením myšlenkových pochodů. Svobodný může být jen ten člověk, který 
ze své vlastní vůle, ze svého myšlení, podle svých představ, podle svého rozhodnutí uskutečňuje svobodu. Základem je 
zaměření vlastní mysli. Bez ovlivňování okolím:

       **Idea svobody je tedy idea o způsobilosti obsažené v každém jednajícím subjektu ke konání nebo k zastavení 
jakékoli jednotlivé činnosti, a to v souhlase s rozhodnutím či myšlenkou mysli, přičemž každé z obou alternativ lze dát 
přednost před druhou; kde není v silách jednajícího subjektu, aby vyvolal kteroukoli z nich v souladu se svým chtěním, 
tam nemá volné ruce a jako jednající subjekt je podroben nutnosti.** /Locke, 1984, s. 159-160/

       V jiném svém díle, DRUHÉ POJEDNÁNÍ O VLÁDĚ, odmítá LOCKE nadřazování člověka nad člověka a 
vysvětluje to lidskou přirozeností. Odmítá i nezodpovědnost - zvláště při řízení společnosti. Objevují se myšlenky o 
svobodě člověka a přirozených právech. Doslova uvádí:
       
       **Protože lidé jsou ... od přirozenosti všichni svobodni, rovni a nezávislí, nikdo nemůže být vysazen mimo tento 
stav a podroben politické moci druhého bez svého souhlasu. Jediná cesta, jíž se někdo zbavuje své přirozené svobody a 
navléká si pouta občanské společnosti, je dohoda s jinými, aby se připojili a sjednotili ve společenství pro svůj 
pohodlný, bezpečný a pokojný život vespolek v zajištěném požívání svého vlastnictví a ve větším zabezpečení proti 
komukoli, kdo k němu nepatří. Toto může činit jakýkoli počet lidí, protože to nepoškozuje svobodu ostatních. Ti 
zůstávají, jako byli, ve svobodě přirozeného stavu. Když jistý počet lidí tak souhlasil, aby utvořil jedno společenství 
nebo vládu, tím se okamžitě slučují a vytvářejí jedno politické těleso, v němž většina má právo jednat a zavázat 
ostatní.** /Kvirenc, 2007, s. 167/

       Zde je jednak poukázáno na situaci, kdy jedině člověk sám se zbavuje své svobody - tedy že se nedohodne s 
druhými a nevstoupí do celku, dále i na to, že má právo zůstat svobodný bez oné účasti na celku. Protože to je přirozený 
stav! Stejně jako účast na celku, ale - se zodpovědností vůči celku. Zde vlastně poprvé člověk jakoby není NUCEN do 
nějaké společnosti (je to určitá reakce na existenci feudálního přinucení člověka ke společnosti, která právě podmanění 
člověka zahrnuje). A to je dosti revoluční myšlenka, směřující nakonec i k odmítnutí takového společenského zřízení, 
které právě ono podmanění člověka způsobuje. A cesty odmítnutí byly různé. Není divu, že tato okolnost vedla právě 
mnoho lidí z Anglie na "svobodnou" cestu do "svobodného světa" - do zatím evropskými lidmi neosídlených oblastí 
dnešních Spojených států amerických...

       Na jedné straně má podle LOCKA člověk právo žít svým přirozeným způsobem, tedy bez vlivu ostatního okolí, na 
druhé straně si uvědomuje, že společnost určitým způsobem všechny ostatní členy chrání, ale právě za cenu 
zodpovědnosti vůči celku. Mluví-li o společnosti, míní tím dobrou společnost, kde si jsou lidé od přirozenosti rovni ve 
svých právech i povinnostech. Kritizuje proto takovou vládu, která je nezodpovědná vůči většině lidí, nebrání jejich 
zájmy, pouze své nebo úzké skupiny. Pak se tito vládci nesmí divit, že lidé proti nim mají právo vystoupit:

       **Důvod, proč lidé vstupují do společnosti, je zachování jejich vlastnictví, a účel, pro který volí a zmocňují 
legislativu, je ten, aby mohly být dávány zákony a stanovena pravidla jako stráže a hradby vlastnictví veškeré 
společnosti, aby omezovaly moc a mírnily panství každé části a každého člena společnosti... Kdykoli se zákonodárci 
snaží odnít a zničit vlastnictví lidu nebo jej uvrhnout do otroctví pod libovolnou moc, přivádějí se sami do válečného 
stavu s lidem, který je potom zproštěn vší další poslušnosti ... má právo vzít si opět svou původní svobodu a zřízením 
nové legislativy (...) se postarat o svou vlastní bezpečnost a jistotu...** /Kvirenc, 2007, s. 167/

       OSVÍCENSTVÍ jako kulturně-společenské období v Evropě zhruba v období konce 17. až 18. století začalo jako 
kulturní a vědecké, postupem doby se proměňovalo až ve společenskou a politickou ideologii. Na jejím konci poprvé v 
novodobých dějinách vzniká velké demokratické hnutí v Evropě a prostřednictvím přistěhovalců nejen v Evropě, ale i v 
Americe. Poprvé v novodobé historii velké revoluce dostávají do čela států nové lidi, nezatížené absolutismem, 
nezatížené pohrdáním prostým lidem, ale naopak lidi, kteří jako demokraticky zvolení lidé z řad občanů se pokoušejí 
jejich zájmy hájit, tu s dobrými, jinde s horšími výsledky. Nicméně doba absolutismu pomalu končila a lid se všeobecně 
stával hlavním zdrojem moci. 

       Než však k tomu došlo, musely země projít ještě zkouškami, učením, bojem za svobodu. Lidé těchto zemí již měli 
své filozofy a politiky, kteří myšlenkově (až ideologicky) probojovávali to, co později skutečně lidé bojem získali. Na 
stůl byly položeny otázky svobody člověka a celé společnosti.

       Mezi výrazné osobnosti OSVÍCENSTVÍ patřili Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau. Patřili také k hlavním 
spolutvůrcům a vydavatelům francouzské ENCYKLOPEDIE. Říkalo se jim také proto ENCYKLOPEDISTÉ.



       Francois Marie AROUET, známější pod spisovatelským jménem VOLTAIRE (1694-1778), byl především 
literátem, mistrem kritického racionalismu. Ve svých dílech velmi břitce napadal lidskou hloupost mocných, ale nejen 
jich. Jeho sžíravá kritika společenských neřádů ho dovedla až k vyhoštění z Francie, ve které byl nějakou dobu dokonce 
vězněn v neblaze proslulé pevnosti Bastile. Z filozofických myšlenek, které však nebyly příliš ucelené, je známa 
například ta, jež odpovídá jeho naturelu:
       **Všechny ideje přicházejí prostřednictvím smyslů.** /Voltaire, 1989, s. 174/
       Nicméně jeho filozofická díla neměla takový dopad jako literární, kde na příkladech lidských jednání tvrdě 
kritizoval soudobé mravy hlavně mocných lidí. Proto to jeho zaměření na smysly. Svůj rozum vkládal právě do literárně 
ztvárněné kritiky života.
         
       Denis DIDEROT (1713-1784) byl naopak velice racionální. Jeho filozofické myšlenky již pronikavě ukazovaly 
CESTY, jak by se mohla společnost dále vydat. Byl též literátem, nicméně jeho díla měla spíše filozofický podtext; 
snažil se odhalovat podstatu některých ostře kritizovaných jevů ve společnosti. Jeho práce byly často "stahovány" do 
výborů z děl. Jednak pro rozsáhlost obsahů, tak i kvůli zhutnění myšlenek. Jeho formulace již jako by odpovídaly 
formulacím politika:

       **Jediný skutečný vládce je národ; skutečným zákonodárcem může být jen lid; zřídkakdy se lid odevzdaně 
podřizuje zákonům, které jsou mu vnucovány; jestliže je on sám jejich tvůrcem, bude je milovat, mít v úctě, poslouchat, 
bude je tedy hájit jako své vlastní dílo. Nejsou to již rozmarné projevy vůle jedincovy, nýbrž projevy vůle celého 
množství lidí, kteří se spolu radili o svém blahu a o své bezpečnosti; jsou zbytečné, jestliže nepřikazují všem stejně; 
jsou zbytečné, jestliže je byť jen jediný člen společnosti může beztrestně porušit.** /Diderot, 1984, s. 64/
       Nebo jinde:
       **Příroda nás neučinila špatnými. Co nás kazí, je špatná výchova, špatný příklad, špatné zákonodárství...** 
/tamtéž, s. 186/

       DIDEROT byl spoluzakladatelem francouzské ENCYKLOPEDIE v letech 1751-1765, po dlouhé historické době 
konečně díla postaveného na vědeckých základech, tvořeného významnými vědci, učenci a filozofy své doby. Právě v 
ní se uplatnilo ono Descartovo poučení o METODĚ. Byla metodicky propracovaná podle hesel, podle myšlenky od 
nejjednoduššího k nejtěžšímu, doložena příklady ze života, snažila se o maximální objektivitu při hledání pravdy. 
       
       DIDEROT o Encyklopedii hovoří v práci PROSPEKT ENCYKLOPEDIE:
       **Za všeobecnou osvětu, která se ve společnosti rozšířila, ... vděčíme zčásti právě slovníkům. Nebylo tedy snad 
velice důležité, abychom získali knihu takového typu, na niž by se bylo možno obrátit ve všech vědních oborech a jež 
by se mohla stát právě tak průvodcem těch, kdo mají odvahu pracovat na vzdělávání ostatních, jako zdrojem osvěty pro 
ty, kdo se vzdělávají jen sami pro sebe?
Většina těchto děl vyšla ještě do počátku minulého století. ... Co by nám však byly tyto Encyklopedie platné? ... O 
kolika pravdách, jež jsou dnes objeveny, se tehdy nikomu ani nesnilo? Pravá filozofie byla v plenkách... Zákony zdravé 
kritiky byly zcela neznámy... Vědci nebyli ještě prodchnuti duchem objevování a soupeření... Duch správnosti a metody 
si ještě nepodrobil jednotlivé druhy literatury, a akademie, jejichž práce posunuly vědy a umění tak daleko, nebyly ještě 
vytvořeny...
Pochopili jsme, že prvním krokem, který je třeba učinit při racionální a dobře rozvržené realizaci Encyklopedie, je 
vytvoření genealogického stromu všech věd a všech umění, kde by byl vyznačen počátek všech větví našeho poznání, 
jejich vzájemné vazby a jejich vazba ke společnému kmeni...
Staletí trvalo, než bylo možno začít, bude potřeba staletí i k jejímu dokončení: ale pracujeme ve jménu 
BUDOUCNOSTI A NESMRTELNÉHO BYTÍ.** /Kvirenc, 2007, s. 172/

       Charles Louis MONTESQUIEU (1689-1755) byl politickým myslitelem. Výrazem jeho činnosti bylo dílo O 
DUCHU ZÁKONŮ. V něm vysvětluje, jak z přirozených příčin vznikají lidské zákony a společenská zřízení. Dokonce 
v této souvislosti hovoří o klimatických vlivech (vliv přírody) na pohnutky a jednání lidí. Hlavními tématy však byly 
myšlenky o povahách různých společenských zřízení, porovnává například výchovu v despotických státech a 
republikách. Vítězí samozřejmě republika:
___________________________________________
       
       **O výchově ve státě despotickém
Tak jako v monarchiích usiluje výchova o to, jak podporovati odvahu, ve státech despotických se snaží ji snížiti. 
Odvaha musí tam být otrocká. Bude dobře, když bude otrocká i při rozkazování, protože tam musí být každý tyran 
zároveň otrokem.
Slepá poslušnost předpokládá u toho, kdo poslouchá, nevědomost: je nutno ji předpokládati i u toho, kdo rozkazuje: 
nemusí totiž uvažovat ani pochybovat, musí jen chtít... Vědomosti tam budou zhoubné, závodění osudné. Co se týče 
ctnosti, nevěří Aristoteles, že by tam vůbec byla nějaká ctnost.

       O výchově v republice
Právě v republice je nutno využíti moci výchovy. Strach v despotických státech se rodí sám sebou z hrozeb a trestů, čest 



v monarchii je podporována ušlechtilými vášněmi, které naopak ona sama podporuje, ale politická ctnost je odříkání - a 
to je vždycky obtížné.
Tuto ctnost možno definovat jako lásku k zákonům a k vlasti. Z této lásky, která dává stále přednost zájmu obecnému 
před zájmem vlastním, vyplývají všechny ostatní ctnosti, které nejsou nic jiného než toto odříkání. 
Tato láska je drahá jen všem demokraciím. Jen v nich může být vláda v rukou každého občana. S vládou je to jako se 
všemi ostatními věcmi na světě: aby se zachovala, musí se milovat... výchova se musí snažit tuto lásku vštěpovat. Ale 
aby ji měly děti, je naprosto nutné, aby ji měli také jejich rodiče...
Mládež mravně upadá jen tehdy, když dospělí mužové jsou již zkaženi.**

**Ať si každý přečte, co napsali dějepisci všech dob o dvorech monarchů; ať si každý připomene to, co prohlašují 
spisovatelé všech zemí o bídné povaze dvořanů - to nejsou věci plynoucí z úvahy, ale ze smutné zkušenosti. 
Ctižádost v lenosti, sprostota v pýše, touha obohatit se bez práce, odpor proti pravdě, lichocení, zrada, věrolomnost, 
porušování všech závazků, pohrdání občanskými povinnostmi, naděje ve slabosti vladařovy a to - co je ještě horší - 
neustálé zesměšňování ctnosti - to všechno tvoří podle mého mínění povahu největšího počtu dvořanů - tak to totiž bylo 
zjištěno všude a za každé doby.
Kardinál Richelieu ve svém politickém odkazu radí, aby monarcha nepoužíval služeb čestného člověka, kdyby se snad 
naneštěstí mezi možnými adepty našel. Tolik je pravda, že občanská ctnost není hybnou silou takovéto vlády.**

**Zásady demokracie se porušují, když se nejen ztratí smysl pro rovnost, ale také když se chce zásada rovnosti uplatnit 
do nejmenších podrobností a když každý chce být roven těm, které si svobodně zvolil, aby mu poroučeli. 
Lid upadne také do neštěstí, když se jej snaží ti, kterým se svěřil, zkazit, aby zakryli svoji vlastní zkaženost. Mluví s 
ním o jeho vlastní velikosti, jen aby neviděl jejich ctižádost, stále mu lichotí, jen aby nepoznal jejich touhu po 
majetku.** /vše Montesquieu, 1947/
_______________________________
       
       Z uvedeného je patrné, že Montesquieu předbíhá myšlenkově dobu revolucí, když uvádí svou pronikavou vizi 
problémů v demokracii, která ještě nenastala. Přesto i v budoucnu problémy předpokládá, a tak je předkládá veřejnosti: 
ne aby demokracii kritizoval. Je už dál. Počítá jednoznačně s tím, že demokracie musí jednou zvítězit. Jak, to už není 
otázka, kterou by se chtěl zabývat podrobněji. Jen v uvedeném jako by naznačil, co je vážným společenským 
problémem "nyní" a co "potom"...

       O SVOBODĚ člověka hovoří takto:

       **Není slova, které by nabylo rozličnějších významů a které by tolik každého zaujalo jako slovo SVOBODA. Jedni 
myslili, že je to možnost svrhnout toho, komu předtím dali tyranskou moc; jiní, že je to právo nosit zbraň a páchat 
násilí; jiní zase, že je to výsada, podle které může jim vládnout jen člověk z jejich národa nebo mohou se řídit jen svými 
vlastními zákony... Jedni pojmenovali svobodou jednu vládní formu, kdežto druhé vládní formy vyloučili z pojmu 
svobody... Ale nakonec každý národ nazval svobodou ten vlastní systém, který nejlépe odpovídal jeho mravům nebo 
jeho sklonům.** /Kvirenc, 2007, s. 171/

       Jeho vize uspořádání budoucí demokratické společnosti je obdivuhodná, nicméně je v korekci s již známými 
představami Locka či některých encyklopedistů (Diderot):

       **V každém státě je trojí moc: moc zákonodárná, moc výkonná v oboru práva mezinárodního a moc výkonná v 
oboru práva občanského...
Není svobody, jestliže táž osoba nebo týž úřad spojuje ve svých rukou moc zákonodárnou a moc výkonnou, protože 
vzniká obava, že monarcha nebo senát vyhlásí tyranské zákony a pak je bude tyransky provádět. 
Není svobody, jestliže není moc soudní oddělena od moci zákonodárné a výkonné. Kdyby byla moc soudní spojena s 
mocí zákonodárnou, byla by moc nad svobodou a životem občanů pouhou libovůlí, protože soudce by byl zároveň 
zákonodárcem. Kdyby byla moc soudní spojena s mocí výkonnou, soudce by mohl býti zároveň též tyranem.  Všechno 
by bylo ztraceno, kdyby týž člověk nebo týž sbor předních občanů, ať už ze šlechticů, ať už z lidu, měl v ruce tuto trojí 
moc, totiž moc dávat zákony, moc vykonávat usnesení veřejná a moc soudit zločiny nebo spory jednotlivců.** 
/Kvirenc, 2007, s. 172/

       Všechny demokratické státy v dnešní době vycházejí z trojí moci. Jsou od sebe přísně odděleny, nesmí být 
propojeny, protože by pak došlo ke zneužívání moci, k vytvoření nekontrolované moci těch, co by stát řídili. Oddělení 
moci zákonodárné (parlamenty), výkonné (vlády) a soudní je bezpodmínečné a všem naprosto jasné. Jakékoli porušení 
tohoto oddělení by znamenalo konec svobody a demokracie, a na to si dává vedení státu veliký pozor - už z vlastního 
zájmu: minimálně by zvolení zástupci (poslanci) příště zvoleni nebyli. Voliči si velice pečlivě vybírají za sebe své 
zástupce. Je to jejich hlavní zodpovědnost. Ale i v době mezi volbami jejich činnost bedlivě sledují a kontrolují 
například prostřednictvím sdělovacích prostředků nebo různých společenských institucí a organizací.

       Významným encyklopedistou, spisovatelem a pedagogem byl Jean Jacques ROUSSEAU (1712-1778). Byl též 



významným literátem. Psal v duchu preromantismu, nového literárního směru, charakteristického sklonem k citovosti, 
prožívání jedinců na pozadí nové doby, která směřuje k novým nadějím lidí. Je tu víra v lidský pokrok, víra v lepší 
lidské vztahy. Silné citové zážitky literárních hrdinů jsou výrazným projevem humanismu, lidství. V tomto období se 
proto hodně rozvíjí i básnictví, poezie (tzv. jezerní a hřbitovní - pochmurnější obrazy), ale i optimističtější (např. boj za 
svobodu). Inspiračními zdroji jsou lidové písně a balady. Je tu patrný obrat k prostému člověku.

       Abychom si udělali obrázek, jak ROUSSEAU dokázal své city přenést romanticky do tvorby, to naznačuje tato 
ukázka:
       **Viděl jsem se již na sklonku svého věku kořistí bolestného utrpení, domnívaje se, že se blížím ke konci své 
dráhy, aniž jsem plně užil snad jediné z rozkoší, po nichž dychtilo mé srdce, aniž jsem povolil živým citům, které tu 
dřímaly, aniž jsem okusil, ano jen ochutnal opojné rozkoše, jež mocně plnila mou duši, ale neznajíc předmětu, vždycky 
byla v ní tištěna, nemohouc jinak vyplynouti z ní než mými vzdechy.** /Balajka a kol., 1970, s. 163/

       ROUSSEAU se ve svých filozofických spisech zaměřuje na otázky všeobecně lidské, morální (Rozprava o vědách 
a uměních neboli o tom, zda obnova věd a umění přispěla k očistě mravů), hledá příčiny nerovnosti mezi lidmi 
(Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi), zdůrazňuje význam společenské smlouvy (O společenské 
smlouvě neboli zásady státního práva) a zabývá se i otázkou politické ekonomie (Rozprava o politické ekonomii). 
       Světoznámý byl a je jako svérázný pedagog, který propagoval tzv. volnou výchovu dětí a mládeže, osvobozené od 
příkazů jako dříve, zákazů. Zvláště jeho pedagogický román EMIL ČILI O VÝCHOVĚ byl už ve své době 
mimořádným počinem. Mnohé moderní pedagogiky 19. a zvláště 20. století z těchto principů vycházely (takzvané 
alternativní pedagogiky: montessoriovská, waldorfská, daltonská aj.). Jsou speciálně zaměřeny na rozvoj určitých 
potřeb dětí, zvláště problémových, zdravotně postižených, nebo výrazně talentovaných a zaměřených úžeji k 
budoucímu životu nebo profesi. I běžné základní školy mnohé prvky využívají při výuce i výchově dětí a mládeže. I to 
je humanistické poselství pedagogické tvorby a činnosti ROUSSEAUA. Jeho osobní krédo bylo:

       **Nejvznešenější ctnost je negativní; říká nám, že nikdy nikomu nemáme dělat zlo.** /Rousseau, 1762/

       V ROZPRAVĚ O PŮVODU A PŘÍČINÁCH NEROVNOSTI MEZI LIDMI píše:
       **Když uvažuji o první a nejprostší činnosti lidské duše, myslím, že tu pozoruji dvě zásady, starší než rozum: jedna 
nás nutí zajímat se o svůj blahobyt a své zachování, druhá nám vnuká přirozený odpor, když vidíme hynout nebo trpět 
kteroukoli citlivou bytost, především své bližní. Domnívám se, že ze spolupráce a spojení, které je náš duch schopen z 
těchto dvou zásad vytvořit, aniž potřebuji přidávat zásadu družnosti, vznikají všechna pravidla přirozeného práva.** 
/Rousseau, 1989, s. 80-81/

       Nadnesl zde otázku "přirozeného práva", které dál více rozvádí. Zdůrazňuje důležitou lidskou vlastnost, citlivost 
vůči sobě a bližním, kterými nemyslí jen pokrevní příbuzenstvo, ale lidstvo, lidi, vůbec. Citlivost považuje za jednu z 
nejdůležitějších vlastností u člověka, protože vede ke vzájemné pomoci, spolupráci, vnímavosti ke druhým. Ona lidská 
solidarita u Rousseaua má již své pevné místo. Je podle jeho názoru důležitým prvkem humanity a demokracie. Je to 
nakonec i v duchu romantického nazírání na svět, je to odraz i jeho přirozené povahy:

       ** Mandeville dobře cítil, že při veškeré své morálce by lidé byli jen obludy, kdyby jim příroda k podpoře rozumu 
nebyla dala soucit, ale neviděl, že z této vlastnosti vznikají všechny společenské ctnosti, které chce lidem upírat. 
Skutečně, co jiného je velkomyslnost, milostivost, lidskost, ne-li soucit poskytovaný slabým, viníkům nebo celému 
lidstvu? Nebo dobrosrdečnost a přátelství - to jsou následky stálého soucitu, soustředěného na jeden zvláštní předmět, 
protože co jiného je přát si, aby někdo netrpěl, než přát si, aby byl šťasten?** /Rousseau, 1989, s. 106/
      
       A na další straně:
       **Soucit nás nutí spěchat bez uvažování na pomoc těm, které vidíme trpět. V přírodním stavu nahrazuje zákony, 
mravy i ctnost...** /tamtéž, s. 107/

       V ROZPRAVĚ O POLITICKÉ EKONOMII se zabývá ROUSSEAU otázkou rozdílné zodpovědnosti lidí při 
správě rodinného majetku nebo rodinných vztahů a na druhé straně při řízení většího celku, případně celé společnosti. 
Každá z nich musí mít jiná pravidla, nelze zjednodušovat správu obce, města nebo celé země do podoby spravování 
rodiny. Správa většího celku nese s sebou větší odpovědnost a zároveň větší profesionalitu - dnes bychom řekli 
manažerský přístup. A vidí to právě z hlediska již uvedené Rousseauovy citlivosti: kde k sobě lidé nemají blízký vztah, 
tak to neznamená, že by se lidé neměli snažit brát vztahy citlivě, rozvážně, s pochopením druhých lidí. Jako by to bylo v 
rodině - i když onen rodinný cit chybí. A v tom právě ta humanita spočívá - vidět druhé jako sebe, chápat se:
      
       **Zcela jinak než v rodině je tomu ve společnosti politické. Její hlavě je často přirozený zájem o blaho jednotlivců 
zcela cizí... Ačkoli činnost otce rodiny a panovníka by měla směřovat k témuž cíli, je u každého z nich zcela rozdílná.** 
/tamtéž, s. 173-174/
       **... právem odlišujeme ekonomii veřejnou od soukromé. Obci a rodině je společné pouze to, že jejich hlavy mají 
povinnost učinit lidi v jedné i druhé šťastnými. Jejich práva nepocházejí ze stejného pramene a ani se pro ně nehodí táž 



pravidla jednání.** /tamtéž, s. 174/
       **První a nejdůležitější zásadou zákonné neboli lidové vlády, tj. takové vlády, jejímž úkolem je dbát o blaho lidu, 
je tedy ... ve všem sledovat obecnou vůli a řídit se jí. K tomu je především zapotřebí tuto vůli znát a dobře ji odlišovat 
od vůle soukromé; zde je třeba začít u sebe sama. Toto rozlišování je vždy velmi nesnadné, je k němu zapotřebí 
nejvyšší ctnosti, neboť jedině ta umožňuje potřebné osvícení rozumu.
Abychom mohli něco chtít, musíme být svobodni. Zde je však nemalá potíž: jak zajistit veřejnou svobodu a zároveň 
autoritu vlády? Zkoumejme pohnutky, které vedly lidi spojené vzájemnými potřebami ve velké společnosti k tomu, aby 
se semkli ještě těsněji v menších společnostech. Zjistíme vždy, že těmito pohnutkami jsou zajištění majetku, života a 
svobody každého jednotlivého člena ochranou všech.** /tamtéž, s. 179/

       Podobně jako Montesquieu zde ROUSSEAU předjímá události. Hovoří již o způsobu demokratické vlády, neboť 
také si je jist, že dosavadní způsob absolutistické vlády nemá perspektivu, že musí jednou skončit sám od sebe, nebo 
případně revolucí:
       **Stručně řečeno, v každé společnosti, kde veřejné zájmy a zákony nemají přirozenou sílu a kde se pro osobní 
zájmy a záliby panovníka i jednotlivců neustále porušují, nevyhnutelně se vyskytují zlořády s neblahými následky.** 
/Rousseau, 1989, s. 173/
       A dále tamtéž:
       **Jedině zákon je to, čemu lidé vděčí za spravedlnost a svobodu. Tento spásný hlas vůle všech obnovuje právem 
přirozenou rovnost mezi lidmi...
Jakmile někdo hodlá podřídit své soukromé vůli někoho jiného nezávisle na zákonech, okamžitě se vylučuje z 
občanského stavu a ocitá se v pouhém přírodním stavu, kde poslušnost je předepsána pouze nutností.** /s. 179-180/

       V ROZPRAVĚ O SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ vysvětluje ROUSSEAU, jak došlo ke vzniku státního útvaru, 
uvádí jeho přednosti oproti "přirozené" svobodě: 
       **Vyloučíme-li tedy ze společenské smlouvy to, co pro ni není podstatné, uvidíme, že se redukuje na tato slova: 
Každý člen dává svou osobu a všechnu moc pod nejvyšší řízení obecné vůle a každý je také přijímán jako neoddělitelná 
část celku.** /Rousseau, 1989, s. 228/
       **Společnou smlouvou člověk ztrácí svou přirozenou svobodu a neomezené právo na vše, co jej svádí a čeho může 
dosáhnout. Získává však občanskou svobodu a vlastnické právo ke všemu, co má.** /tamtéž, s. 231/ 

       Výrazem demokracie je pro ROUSSEAUA i možnost jejího zrušení, jestliže si to většina lidu země bude přát (!):
       **... ve státě není žádný základní zákon, který by nebylo možno odvolat, ani ne sama společenská smlouva, neboť 
kdyby se všichni občané shromáždili, aby tuto smlouvu společným souhlasem zrušili, nelze pochybovat o tom, že by 
byla zákonitě zrušena.** /Kvirenc, 2007, s. 167/

       A na závěr uvádím první věty z rozpravy O SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ, které ve své době jako úder blesku z 
čistého nebe "osvítily" čtenáře a po nich další lidi, kteří se o Rousseauově díle dozvěděli:

       **ČLOVĚK SE NARODIL JAKO SVOBODNÝ, ALE VŠUDE JE V OKOVECH. TEN, KDO SE POVAŽUJE 
ZA PÁNA OSTATNÍCH, STÁVÁ SE VĚTŠÍM OTROKEM NEŽ ONI SAMI.** /Rousseau, 1989, s. 217/
 
       V ÚVODU také čteme ještě další závažná slova /tamtéž, s. 217/:
       
       **Dokud ... národ ... může jho setřást a jakmile je setřese, dělá ještě lépe, neboť když znovu nabývá své svobody 
týmž právem, kterým mu byla uloupena, je buď oprávněn k tomu, aby se své svobody opět chopil, nebo zde nebylo 
práva k tomu, aby se mu odňala. Společenský řád je svatým právem, které tvoří základ všech ostatních práv. Protože ale 
toto právo nepochází z přirozenosti, musí být založeno na úmluvách...**

       Téměř všichni osvícenci a encyklopedisté poprvé uvádějí pojem PŘIROZENÉ PRÁVO. Mají za to, že souvisí s 
tím, jak lidé postupně docházeli k poznání, že život v "přírodním" stavu (bez kmene, rodů, státu) je méně výhodný, než 
možnost domluvit se mezi sebou a uzavřít spolu jakousi smlouvu, společenskou smlouvu, která by jim zajistila 
bezpečnost, majetek, který postupně získali, a společný způsob života s tím, že za tuto "veřejnou službu" se musí vzdát 
své absolutní svobody, která ve skutečnosti vůbec absolutní svobodou pro mnohé být nemusela (stali se například 
otroky nebo závislými na silnějších osobách, rodech, kmenech apod.). Debaty o přirozeném právu pak hrály roli v 
dalších historických etapách, zvláště v souvislosti s utvářením demokratických států. Šlo především o nově utvářené 
zákony, které parlamenty jednotlivých zemí slaďovaly s již existujícími nepsanými společenskými pravidly v každé ze 
zemí, podle určitých místních tradic.

       OSVÍCENSTVÍ se tak stalo výrazným předělem v lidské historii Evropy, i jiných částí světa s evropskými vlivy. 
Svým racionalismem, ale i citovostí, seriózností vědy, demokratickým přístupem k řešení závažných problémů doby, 
pronikavým intelektem vědců, spisovatelů, umělců vůbec, filozofů a nakonec státníků způsobili dovršení toho, o co 
usilovali s nadějí renesanční humanisté a filozofové. Čas uskutečnění lidského snu o svobodě a humanitě byl zde. Lidé 
vzali konečně osud do svých rukou.



V. VĚK REVOLUCÍ: ANGLICKÁ A AMERICKÁ REVOLUCE 
__________________________________________

       Mluvíme-li o demokratických revolucích, patří mezi ně spíše americká než anglická. Za prvé mnohem víc 
vycházela z potřeb a zájmů obyčejných lidí, postavila se za ně celou svojí vahou, zatímco anglická nezískala na svou 
stranu většinu národa. Důkazem je i její prohra, zatímco americká revoluce se neustále prohlubovala, zlepšovala, neboť 
byla vlastní každému občanu Spojených států. A funguje po dalších letech vylepšování dodnes a stále má co nabídnout 
dnešnímu lidstvu.

       Nicméně programové zásady ANGLICKÉ REVOLUCE směřovaly k demokratizaci země. Jenže určitý tradiční 
britský konzervatismus nedovolil zcela se názorově odtrhnout od určitých tradic země, kde rytířství například hrálo 
svou roli. Šlechtici stále byli ve vážnosti. Na rozdíl třeba od Francie - a hlavně od Spojených států amerických: ty se 
zákonně rozešly velmi radikálně s "britskou" minulostí (první přistěhovalci z Anglie), odmítaly tituly šlechty, všichni 
byli občany. A protože největší vrstvu přistěhovalců tvořili obyčejní lidé, kteří hledali v Americe štěstí, tak ústava již od 
začátku na to pamatovala a obyčejným lidem důsledně moc zaručila (i když s počátečními chybami, což je pochopitelné 
- postupem doby se ústava doplňovala dodatky...).

       Historik Will DURANT v díle Vom Aberglauben zur Wissenschaft v XVIII. svazku  cituje z anglického textu 
revolučního prohlášení (po roce 1649), který pomáhal sepsat osvícený myslitel Thomas PAINE:

       **(1)  Lidé se rodí jako svobodní a zůstávají neustále svobodni a sobě rovni, pokud jde o jejich práva. Civilní 
rozlišování může tedy najít zdůvodnění pouze v užitku pro všechny.
(2)  Cílem všech politických spojení je uchování přirozených, nezadatelných lidských práv, tato práva jsou svoboda, 
vlastnictví, bezpečnost a odpor proti utlačování.
(3)  Národ je zásadně zdrojem suverenity. Žádný jedinec a žádná pospolitost si nemohou činit nárok na nějakou 
autoritu, jež výslovně neplyne z nich samotných.** /Mehler-Mrkos, 1994, s. 297/ 

       A ZÁKON O ZRUŠENÍ KRÁLOVSTVÍ 1649 - ANGLIE REPUBLIKOU:
       **Poněvadž Karel Stuart, bývalý král ... obžalován z velezrady, ... odsouzen a popraven, ztratili tím jeho pozůstalí a 
dědicové a všichni, kdo si dělají nároky jeho jménem, řečenou korunu a úřad krále nebo královny...
... je odstraněním královského úřadu vytvořena ... krajně šťastná cesta pro anglický lid, aby se vrátil ke svému 
spravedlivému a starému právu býti řízen vlastními zástupci nebo shromážděním ... pro udržení a uhájení vlády, která 
nyní dostala formu republiky.** /Mehler-Mrkos, 1994, s. 154/

       Zákony sice byly vydány, ale praxe pokulhávala, skutečné demokracie se obyvatelstvo Anglie nedočkalo. Kolem 
roku 1680 se znovu obnovilo království. Důkazem určitého tradicionalismu v dnešní Velké Británii je zachování 
formálního království. Dnes je však demokratickým státem se všemi atributy. Moc v rukou má ministerský předseda s 
parlamentem s demokratickým průběhem voleb. Naproti tomu v USA je evidentní odpor k jakýmkoli šlechtickým 
manýrům, oceňují se nikoli tradice minulosti, ale osobní úspěch každého jednotlivce...

       AMERICKÁ REVOLUCE z roku 1776, která svrhla britskou nadvládu, přinesla lidem osvobozených 
severoamerických osad skutečnou svobodu, jaké dosud žádná světová země nedosáhla. Již od počátku bylo Otcům-
zakladatelům jasné, že se neobejdou bez perfektně vypracované demokratické ústavy, která by potvrdila opravdovou 
moc lidu v tehdejším světě. Nejlepší mozky po konzultacích vypracovaly na tehdejší dobu něco nevídaného: poměrně 
dokonalou ústavu, která měla vydržet "navěky". Podíváme-li se na tuto ústavní listinu dnes, zjistíme (viz PŘÍLOHA), 
že prakticky zůstala zachována dodnes, pouze je obohacena o takzvané dodatky, které doplňují ústavu o další zásadní 
záležitosti, které přinesl další čas. Je poměrně stručná, výstižná, vyjadřuje hlavní zádsady a principy (vycházela z 
mnohých myšlenek Johna LOCKA), podle kterých se společnost má řídit, a to všichni její členové bez výjimky, bez 
ohledu na získané postavení. Nikdo není vyjmut z práv a povinností. Se zvýšenou pravomocí naopak je zvolený občan 
povinen být zodpovědnější, objektivnější, spravedlivý.
       
       Už úvodní části DEKLARACE NEZÁVISLOSTI ZE 4. července (datum státního svátku USA dodnes) 1776, která 
je dodnes součástí ÚSTAVY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH jako jakýsi úvod, naznačují, jak silná 
demokratická ústava asi bude:

       **Když v průběhu lidských událostí nastane některému národu nutnost zrušit politické svazky, které jej poutají s 
národem jiným, a zaujmout mezi mocnostmi světa své vlastní a rovné místo, k němuž jej opravňují zákony přírody a 
jejího boha, vyžaduje si náležitá úcta k mínění světa, aby takový národ vyhlásil důvody, jež jej k odtržení vedou.** 
       **Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovní, že jsou obdařeni svým stvořitelem 
určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto 



práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svoji oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne 
být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla 
založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenu takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro 
zajištění své bezpečnosti a svého štěstí...** 
/ÚSTAVA USA, 1990, s. 7/ (Celý text Prohlášení nezávislosti i Ústavy USA uveden v příloze.)

       Zamyslíme-li se například nad větou **že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí**, bylo 
tvůrcům ústavy jasné, že v textu nemohou být uvedeny stoprocentní záruky lidem ze strany státu - například zajištění 
práce, mzdy a podobně, protože jednak toto zajistit nebylo v silách mladého a ještě slabého státu, ale i z toho důvodu, že 
by v praxi se tato ústava změnila v cár papíru, protože by se nemohla (ne nechtěla) uskutečnit. A za další: první 
přistěhovalci byli zvyklí na tvrdou práci za méně peněz, měli velkou snahu práci najít. Pokud ji totiž nenašli u 
soukromníka, sami vytvářeli živnosti, nebo se uměli o sebe postarat. Země byla velká, obyvatel zpočátku málo, a tak 
například se živili zemědělstvím, dobytkářstvím, lovem  nebo různými druhy potřebných, užitečných služeb pro ostatní 
lidi. Kdo chtěl, práci mohl najít. Protestantská morálka prvních obyvatel i pozdějších přistěhovalců vedla k pracovitosti, 
houževnatosti, odolnosti, samostatnosti, tvořivosti. Další velké přistěhovalecké vlny však tento charakter často 
narušovaly, až ho posléze výrazně změnily. Ale to až dál.
   
       O potřebě demokratické ústavy USA ze dne 17. září 1787 hovořil i třetí americký prezident, jeden z Otců-
zakladatelů Spojených států amerických, Thomas JEFFERSON (prezidentem v letech 1801-1808) :

       **Věřím, že se většina lidí nenarodila se sedlem na zádech, a pár vyvolených nepřišlo na svět s holinkami a 
ostruhami, připraveno a milostí Boží oprávněno na nich jezdit.**/Mehler-Mrkos, 1994, s. 171/
       Zdůraznil tak naléhavost přijatelnosti ústavy pro široké vrstvy obyvatel státu, občanů. Záměrně mluvím o 
občanech, protože všichni se hned plnoprávnými občany nestali. Trvalo ještě několik let, než se "americký sen" 
uskutečnil pro všechny (viz černí otroci, indiáni).

       Nicméně již od počátku byla snaha nejvyšších volených představitelů státu, prezidentů, o co nejširší uplatnění 
demokracie. Ale i zde se neprobojovávala vždy snadno... I prezidenti (snad vyjma Otců-zakladatelů) sami ještě neměli 
takové silné pravomoci jako dnes. První prezidenti tu autoritu přirozeně měli. Ovšem později nově zvolení prezidenti 
často naráželi na nedůsledné plnění ústavy státními úředníky, informovanost také nebyla velká jako dnes. Mnoho 
informací bylo opožděných, neúplných, často subjektivních a prezident často musel "číst mezi řádky". Taková byla 
realita - zvláště problémy byly s otroky a indiány, protože úředníci státu neplnili často důsledně vládní nařízení, ba 
dokonce ve vzdálenějších místech od centra (Washingtonu) je vůbec neplnili, většinou i záměrně. Rasové předsudky 
byly problémem již od počátku americké demokracie. Naštěstí ale postupně obyčejní lidé byli těmi, kteří nápravu 
toužili zjednat. Prokazovali tak čest svému demokratickému zaměření, charakteru.

       Například již první americký prezident, hrdina bojů za nezávislost jako armádní velitel, George WASHIHGTON 
(prezidentem v letech 1789-1796) prohlásil tato symbolická slova prvního velkého demokrata:       
       **V té chvíli, kdy se někdo stane otrokem, je z něho okamžitě poloviční člověk. Není na světě snad nikdo, kdo by 
si upřímněji než já přál mít k dispozici nějaké řešení, jak zrušit otroctví.** /Pogue, 2009, s. 5-6/

       Když byl poprvé zvolen prezidentem, prohlásil:
       **Přijímám tuto závažnou povinnost, protože je to přání Kongresu. Za svou službu nepožaduji žádný plat, kromě 
režijních výdajů, o kterých povedu přesné účetnictví.**/Flexner, 1984, s. 59/
       Z dnešního hlediska velký výraz vlastenectví, když službu státu považoval za čest. A za čest se přece neplatí! Bylo 
tehdy běžné se takto chovat. Jak k zamyšlení pro dnešek!
       
       Ve svém projevu na rozloučenou 17. září 1796, kdy opouštěl prezidentský úřad, zdůraznil zodpovědnost za další 
vývoj v zemi. Přál si jednotu lidí v zemi, spolupráci a netříštit zájmy, které by mohly vést k oslabení země. Vyjadřuje 
zároveň přesvědčení, že morální hodnoty, na kterých demokracie vyrostla, zůstanou prioritními před snahou získat 
výhodu sobecky jen pro sebe. Uvědomoval si, že jednotu země upevňují hodnoty jako čest, spravedlnost, pravda, 
nekořistit na úkor druhého člověka:

       **Vaše srdce jsou protkána láskou ke svobodě a není potřeba žádného mého doporučení, aby byla tato oddanost 
potvrzena a upevněna.
Jednota vlády, jež z vás činí jeden lid, je vám rovněž drahá. Je tomu tak plným právem; jde o hlavní pilíř při stavbě vaší 
skutečné svobody, o podporu vašeho klidu doma a míru ve vztahu k zahraničí; o vaše bezpečí; o vaši prosperitu; o celou 
tu svobodu, které si tak vysoce ceníte... Ve veřejných záležitostech musíte bojovat a vítězit společně; nezávislost a 
svoboda, jimž se těšíte, jsou dílem společného záměru, společného úsilí...
Sledujte dobrou vůli a spravedlnost mezi všemi národy; usilujte o mír a harmonii se všemi... Bylo by to hodné 
svobodného, osvíceného a velkého národa, aby dal lidstvu ušlechtilý a nebývalý příklad lidí, vždy vedených ušlechtilou 
spravedlností a laskavostí.
Pochybuje snad někdo, že ovoce takovéhoto plánu může bohatě zaplatit všechny dočasné výhody, jež mohou být 



ztraceny tím, že na nich budeme trvale lpět? Mohlo by se stát, aby Prozřetelnost nespojovala štěstí národa s jeho 
statečností? Tento experiment je doporučován každým přesvědčením, jež usiluje o zušlechtění lidské přirozenosti. 
Běda! Je to možné při existenci tolika nectností?** /Montefiore, 2009, s. 35-36/

       Tolik o počátcích prvních demokratických revolucí v Anglii a Spojených státech amerických. Další cesty 
demokracie budu v práci uvádět následně po další kapitole.
       Nyní se zaměřím na Velkou francouzskou revoluci (14. červenec 1789-1794), která zásadně změnila charakter 
Evropy.

VI. LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ A VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
________________________________________________________

       Když byly ve Francii na jaře roku 1789 svolány do Versailles u Paříže GENERÁLNÍ STAVY, které zastupovaly 
TŘI STAVY obyvatelstva Francie - první stav (DUCHOVENSTVO), druhý stav (ŠLECHTA) a třetí stav (zástupci 
OSTATNÍHO obyvatelstva), bylo všem zastupitelům Francie a králi jasné, že se schyluje k něčemu velmi vážnému. Už 
nešlo pouze o myšlenkové a názorové proudy, které pomohly objasnit společenské, hospodářské a politické problémy 
země. Šlo o to, že do očí bijící kontrast mezi životem rozmařilé šlechty na královském dvoře a ostatními obyvateli byl 
poslední kapkou, která přispěla k revoluční náladě lidí. 
       A byli si toho vědomi i někteří zástupci prvních dvou stavů - duchovenstva a šlechty. Mnozí čestní z nich se 
odkláněli od spolupráce s králem. Sami někteří pocházeli z řad obyčejných lidí, žili mezi nimi a viděli často nesmírnou 
chudobu v kontrastu se životem na dvoře krále, který lid vyčerpával hospodářsky i lidsky. 
       Někteří zástupci šlechty se zbytky charakteru získaného RYTÍŘSKOU VÝCHOVOU od svých předků nemohli 
souhlasit s příživnickým způsobem na královském dvoře, ale i se způsobem života vyšších duchovních a vyšší šlechty. 
RYTÍŘSKÉ MRAVY vyžadovaly sice poslušnost a loajalitu ke králi, nicméně vyžadovaly i od krále, aby byl čestný, 
nezneužíval svého postavení, uměl bránit lid (jemu "svěřené ovečky"), bránil zájmy chudobných, uctíval ženy a 
podobně. Rytířské ctnosti se však už dlouho nenosily a čestní příslušníci šlechty to nesli velmi těžce. Není divu, že v 
budoucí armádě na velitelských pozicích se čas od času objevovala jména bývalých šlechticů poté, co byly šlechtické 
tituly po revoluci zrušeny zákonem - ze dne na den se z nich stali občané. (Nejznámějším a nejslavnějším z nich byl 
markýz M. J. LA FAYETTE, který se stává generálem revoluční Národní gardy. Mimochodem, byl i účastníkem bojů 
za osvobození severoamerických osad z britské nadvlády v roce 1776 a později.) Nicméně v nich dřívější výchova 
zůstala. Nelze charakter slušného člověka změnit náhle, zvláště když vychází z principů zachovávaných po generace. A 
ty se respektují, pokud má člověk v sobě aspoň kousek cti.
       Atmosféru na jednání Generálních stavů 17. června 1789 popisuje přímý účastník, šlechtický zastupitel markýz 
Ferriéres:

       **Shromáždění ... zjišťuje, že toto shromáždění je již složeno ze zástupců, vyslaných přímo nejméně 96/100 
národa. Takové početné zastoupení nemůže zůstati nečinným (...). Přísluší jen tomuto shromáždění, a nepřísluší nikomu 
jinému vykládati a předkládati obecnou vůli národa; mezi trůnem a tímto shromážděním nemůže býti žádného veta, 
žádné popírající moci. Shromáždění tudíž prohlašuje, že společné dílo národní obnovy může a musí býti započato 
neprodleně přítomnými poslanci, kteří je musí sledovati jak bez prodlení, tak bez překážek. Pojmenování NÁRODNÍ 
SHROMÁŽDĚNÍ je jediné pojmenování, které za daného stavu věcí shromáždění přísluší jak proto, že členové, kteří je 
tvoří, jsou jedinými veřejně známými a zákonně ověřenými zástupci, tak proto, že byli vysláni přímo takřka celým 
národem...** /Kvirenc, 2007, s. 180/
       
       Dne 20. června proběhla přísaha v Míčovně /tamtéž, s. 181/:
       **Národní shromáždění ... usnáší se, aby všichni členové tohoto shromáždění složili ihned slavnostní přísahu, že se 
nikdy nerozejdou a shromáždí se všude, kde okolnosti si toho vyžádají, dokud ústava království nebude stanovena a na 
pevných základech utvrzena, a že jakmile tato přísaha bude složena, všichni členové a každý zvláště potvrdí svým 
podpisem toto neochvějné rozhodnutí.**

       Ultimátum pro krále a dosavadní vládnoucí elitu bylo nezbytností. Absolutistický režim se pokoušel na poslední 
chvíli některé nedostatky odstranit i zákonem, nicméně třetí stav spolu s některými zástupci prvních dvou stavů již byli 
rozhodnuti k zásadním změnám, nikoli ke kosmetickým. Přísaha v Míčovně byla zlomovým okamžikem. Byl zachycen 
i slavným malířem Jacques-Louisem DAVIDEM (např. i obraz Zavražděný Marat). Národní shromáždění se 9. 
července přejmenovalo na ÚSTAVODÁRNÉ SHROMÁŽDĚNÍ.

       Dne 14. července (dodnes státní svátek Francie) roku 1789 se vzbouřil pařížský lid a dobyl symbol nenáviděného 
režimu - pevnost, vězení pro odpůrce absolutistického režimu - Bastilu. Začala Velká francouzská revoluce.
       Hned po událostech v Paříži se rozhořela revoluce po celé zemi.
       Dne 4. srpna přijalo ÚSTAVODÁRNÉ SHROMÁŽDĚNÍ rozhodnutí o zrušení všech feudálních povinností - 
skončilo poddanství a robota.



       
       První významnou veřejnou listinou, která deklarovala stav během revolučních událostí roku 1789, byla 
DEKLARACE LIDSKÝCH A OBČANSKÝCH PRÁV ze dne 26. srpna 1789 (úplné znění viz příloha). Nesla se pod 
heslem LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ (SVOBODA - ROVNOST - BRATRSTVÍ).
       Tato deklarace nebyla ústavní listinou. Nová a první revoluční ústava ve Francii se objevila až v roce 1791. Francie 
se stala konstituční monarchií. Byl to zatím první krok na cestě ke skutečné demokracii - v tuto danou chvíli tomu tak 
nebylo. Ústava měla přechodný charakter. Lid byl pochopitelně nespokojen a tlačil prostřednictvím politických klubů v 
Ústavodárném shromáždění na to, aby víc respektovala zájmy i obyčejných lidí. Zatím se zdálo, že největší užitek z 
ústavy měl panovník. I když neměl v rukou moc jako dříve, pořád byl králem země, i když jeho moc byla omezena 
ústavou. Nemohl si tak už dělat, co by si přál, musel respektovat novou situaci, nebo by mu hrozil okamžitý odchod z 
mocenské pozice. 
       
       Mezi hlavní body DEKLARACE patřilo konstatování, že lidé se rodí a zůstávají svobodní, mají se zachovávat 
lidská práva - svoboda, vlastnictví, osobní bezpečnost a odpor proti útlaku. 
       Zdrojem svrchovanosti je národ. Člověk nesmí být omezován ve svých právech.
       Všichni občané mají právo podílet se na utváření zákonů, které pak musí respektovat.
       Člověk nesmí být nezákonně stíhán nebo trestán, pronásledován pro své názory, které může propagovat. 
       Nedotknutelnost vlastnictví. 
       Oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní. 
       Všechny tyto základní principy se pak objevují v pozdějším znění ústavy nejen ve Francii, ale ve všech 
demokratických zemích, kde proběhly demokratické revoluce.

       Pokud se týká politických klubů uvnitř zákonodárného orgánu, nově vzniklého ZÁKONODÁRNÉHO 
SHROMÁŽDĚNÍ (z dřívějšího Ústavodárného), nejsilnějšími z nich byly kluby JAKOBÍNŮ (př. ROBESPIERRE), 
CORDELIERŮ (př. DANTON, MARAT), na druhé straně konzervativnější FEUILLANTI (př. LA FAYETTE).
       Tyto politické kluby hrály významnou úlohu při projednávání a schvalování zákonů. Vyjadřovaly také zájmy 
učitých společenských vrstev. Jakobíni se nejvíce zastávali řadových občanů z nižších vrstev. Byli nejradikálnější, a tak 
se jim podařilo uchopit moc v roce 1793.
       Předtím ještě došlo k událostem, které posunuly státní zřízení od konstituční monarchie k REPUBLIKÁNSKÉMU 
ZŘÍZENÍ. Byly to obranné války Francie proti vnějšímu nepříteli z řad feudálních zemí, které si nepřály vedle sebe 
revoluční zemi, která přinesla lidem svobodu, zbavila je poddanství a roboty. Obávaly se dominového efektu, že 
revoluce zasáhne i jejich země. Tak se postupně tvořila protirevoluční fronta v Evropě proti Francii. 
       Za této situace ohrožení země zvnějšku byla přijata přísná opatření proti šlechtě ve Francii, zvláště když se pokusil 
francouzský král uprchnout ze země, aby ze zahraničí mohl připravovat odvetu proti revoluci. Byl zadržen při útěku na 
hranici. Nakonec byl na nátlak lidu popraven. V té době ve Francii začali vládu jakobíni v čele s Maxmilliénem 
ROBESPIERREM. Byla to vláda tvrdé ruky, až bezohledné - jakobíni se zprofanovali příliš rychlými procesy proti 
nepřátelům revoluce, poprav výrazně přibylo. Je jasné, že tento revoluční teror nemohl mít dlouhého trvání. Začal se 
projevovat historický moment, že "revoluce požírá své lidi a nakonec sama sebe". 
       
       Dokladem jakobínské diktatury jsou některé zákony z tohoto období, vyhlášky. Například byla také "doplněna" 
DEKLARACE LIDSKÝCH A OBČANSKÝCH PRÁV z roku 1789 o tzv. UPRAVENOU A ROZŠÍŘENOU 
DEKLARACI LIDSKÝCH A OBČANSKÝCH PRÁV z června roku 1793:

**18. Každý člověk může poskytovat své služby a čas, ale nesmí se prodávat ani být prodáván. ... Zákon neuznává 
služební poměr (vztah pána a sluhy). Existovat může pouze vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 
...
21. Veřejná pomoc je svatou povinností. Společnost musí zajistit obživu nemohoucím občanům buď tím, že jim zajistí 
práci, kterou jsou schopni vykonávat, nebo ... prostředky k obživě. 
22. Vzdělání je všeobecnou potřebou. Společnost musí ze všech sil podporovat rozvoj vzdělání a umožnit je všem.
23. Sociální záruky spočívají v práci všech...
...
33. Odpor vůči útisku je přirozený důsledek všech ostatních lidských práv.
...
35. Bude-li vláda znásilňovat práva lidu, je povstání lidu jeho nejsvatějším právem a nejnezbytnějším úkolem** 
/Kvirenc, 2007, s. 185/

       nebo DEKRETY KONVENTU 1793 /tamtéž, s. 185/: 

** Za podezřelé lidi jsou považováni
1. ti, kdo se svým chováním, svými styky, svými řečmi nebo spisy ukázali jako přívrženci tyranie ... a nepřáteli 
svobody;
2. ti, kdo nebudou moci ... dokázat, čím se živí a že vykonávají své občanské povinnosti;
4. veřejní úředníci odvolaní ze svých funkcí Národním konventem nebo jeho komisaři a znovu nedosazení zpět...;



5. ti bývalí šlechtici, společně manželé, ženy, otcové, matky, synové nebo dcery, bratři nebo sestry a agenti emigrantů, 
kteří neprojevovali neustále svoji příchylnost k Revoluci;
6. ti, kdo se vystěhovali v době od 1. července 1789 až do dekretu z března 1792, přestože se vrátili do Francie...**
                                                                             
**Revoluční tribunál je zřízen, aby trestal nepřátele lidu. Nepřátelé lidu jsou ti, kdo se snaží zničit veřejnou svobodu 
buď násilím, nebo lstí. ... Trestem za všechny trestné činy, o nichž vědomost náleží revolučnímu tribunálu, je smrt. ... 
Jsou-li důkazy, buď materiální, nebo mravní, nezávislé na svědeckém důkazu, nebudou svědkové slyšeni. ... Zákon 
dává za obhájce pomluveným vlastencům vlastenecké porotce; nedává jich spiklencům. (...) Rozsudky budou vykonány 
bez možnosti odvolání...** /tamtéž, s. 185/
                                                            

                                         +++
       
       Od roku 1794 nastupuje nová vláda a radikální část francouzské revoluce končí. Francie směřuje svou politikou k 
vytvoření vlády pevné ruky. Země má vnitřní problémy a musí odolávat vojenským zásahům cizích zemí. Podobná 
situace jako kdysi ve starověkém Římě: vláda konzulů, kteří se střídají u moci po půlroce. Nakonec získává autoritu 
NAPOLEON BONAPARTE (1769-1821) jako rázný a mimořádný vojevůdce, kterému se podařilo odrazit všechny 
velké vpády do Francie, a dokonce přejít do protiútoku na cizí území. Ale to už je jiná kapitola, která již nemá mnoho 
společného s demokracií z let 1789-1794. 

       Současní politologové a historici MEHLER a MRKOS ve své erudované práci UMĚNÍ VLÁDNOUT velice zdařile 
vystihují důvody, proč nakonec Velká francouzská revoluce ztroskotala (na rozdíl například od americké revoluce):

       **Ale jakkoli etické byly původní postuláty Francouzské revoluce, stalo se toto: cíle revoluce byly takové, že 
všestranně podporovaly její přežití, ale přesto revoluce ZTROSKOTALA - alespoň bezprostředně. A proč? Nuže, 
jedním z důvodů je zajisté to, že byla Francouzská revoluce iniciována bezúhonnými muži, pak se však chopili vesla 
UTLAČOVATELÉ, antisociální osobnosti... Každý den se koulely hlavy... svištěly gilotiny. Nastala obrovská právní 
nejistota - a to vše jménem volnosti, jménem světlých ideálů. Na těch ideálech nebylo nic špatného, naopak, ale pravda 
je taková, a dějiny nás o tom poučují, že ušlechtilá slůvka jako ETIKA, VOLNOST, ROVNOST a PRÁVO mohou být 
zneužita vůdci lidu...
BRATRSTVÍ dávno pokleslo na frašku. Gilotina pracovala neúnavně, stětí hlavy bylo jako vzrušující televizní 
podívaná.
Ba i ROVNOST byla pošlapávána neustále. Nikdo doopravdy nepomyslel na to, aby se nechal rozhodovat LID. A 
podobně degenerovalo také slůvko VOLNOST na frašku... Nenáviděná urozená vrstva byla zcela odsunuta stranou...
Můžeme si dovolit vyjádření, že všechny krásné ideály, jež se vytýčí, nestojí za nic, když se jejich jménem vraždí.
       Co zbývá z Francouzské revoluce pro náš záměr, pro to, abychom se poučili? ... Postulát rovnosti byl definitivně 
kodifikován alespoň jako právní ideál, na který by se mělo lidstvo orientovat v budoucnosti. Svoboda projevu, svoboda 
spolčování, svoboda mluveného i psaného slova, to byly další nesporné výdobytky. Ze svobody se stalo později v 
demokracii všeobecné občanské právo. Naše dnešní civilizace není bez Francouzské revoluce myslitelná.** /Mehler-
Mrkos, 1994, s. 119-120/

       V uvedeném slova smyslu jsou některé zásadní kroky francouzských revolucionářů mementem a poučením pro 
další revoluce. Ty přišly v následujících obdobích v historii lidstva, a přece se mnozí z revolucionářů příliš nepoučili. 
Mnohé zásadní chyby pak měly katastrofální rozměry. Nakonec zasáhly skoro celý svět. ÚČEL TOTIŽ OPRAVDU 
NESVĚTÍ A NESMÍ SVĚTIT PROSTŘEDKY. Zvláště když jde o lidské životy, které jsou přece hlavním smyslem 
existence na této planetě.

VII. ÚSTAVA USA A AMERICKÁ DEMOKRACIE
___________________________________

       Náš přední odborník na státní právo Josef BLAHOŽ ve svém úvodu k Ústavě Spojených států amerických z roku 
1990 uvádí některé hlavní důvody, proč Ústava USA je **dílem velmi zdařilým. Ve srovnání s ní mnoho ústav jiných, 
napsaných o 100 nebo 150 let později zaniklo, aniž by si dnes na ně někdo, kromě specializovaného znalce, 
vzpomněl.** /ÚSTAVA USA, 1990, s. 5/
       
       Mezi důvody uvádí:
- myšlenkový zdroj - přirozenoprávní teorie;
- u zrodu ústavy stály osobnosti velkého formátu;
- ústava předvídala další vývoj USA;
- ústava důsledně zajišťovala omezenou a kontrolovatelnou státní moc;
- princip brzd a vyvážení moci (check and balances);
- po více než dvou stoletích nadále nejvyšší právní normou - pouze doplněna dodatky;



- stále vzorem pro jiné demokratické země, nebo země k demokracii směřující.

       Jak jsem již dříve uvedl, jakousi vstupní branou k ústavě je DEKLARACE NEZÁVISLOSTI ze dne 4. července 
1776. Tato deklarace, prohlášení, byla určitou směrovkou pro Otce-zakladatele USA (nejčastěji jmenováni: George 
WASHINGTON, Thomas JEFFERSON, Benjamin FRANKLIN, Alexander HAMILTON, James MADISON a John 
JAY), v jakém duchu a v jaké formální a obsahové podobě bude vypadat ÚSTAVA USA.
       
       V PREAMBULI ústavy USA /1990, s. 11/ se praví:

       **My, lid Spojených států, abychom vytvořili dokonalejší jednotu, nastolili spravedlnost, upevnili domácí klid a 
zabezpečili obranu země, podporovali růst všeobecného blahobytu a zabezpečili dobrodiní svobody sobě i svému 
potomstvu, dáváme si tuto Ústavu Spojených států amerických.**

       Když se zamyslíme nad obecnými slovy "podporovali růst všeobecného blahobytu", již zde je úvodem naznačeno, 
jak k onomu růstu přistupovat: stát nemůže zajistit například to, že se bude "blahobyt" týkat všech, ani slovo "blahobyt" 
nebylo chápáno (a není v USA ani dosud) ve smyslu nějakého bohatství, ale to, že se člověk uživí tak, aby neměl nouzi, 
ale musí se sám o to přičinit. A pokud jde o to, že někdo třeba onoho skutečného blahobytu ve smyslu bohatství 
dosáhne, bude zásluhou především samotného člověka, který se o jeho dosažení zaslouží, samozřejmě cestou slušnosti a 
hlavně zákona. Kdyby hned od počátku své existence mladý americký stát v ústavě napsal o jistotách pro každého, stala 
by se ústava prázdným cárem papíru, protože by vlastně nabízela něco, co splnit nemohla, třeba i jen z toho prostého 
důvodu, že zvláště zpočátku na to vůbec neměla prostředky, a za druhé by to bylo proti samotné povaze prvních 
osídlenců Ameriky, kteří byli zvyklí na tvrdou a poctivou práci, byli samostatní a často hrdě odmítali pomoc, protože se 
snažili vystačit si sami. Hrálo zde úlohu i náboženské přesvědčení, zvláště protestantství, až puritánství, které 
motivovalo lidi k houževnaté práci a obětavé péči o vlastní rodinu, k hrdosti a optimismu v životě, i když se člověk 
setká s problémy a těžkostmi v životě.
       
       V podobném duchu hovoří Will DURANT:
       **Pokud si přeješ, aby společnost dosáhla maximální míry bohatství, obyvatelstva a moci, pak přenech její zájmy 
svobodě, která je podstatným prvkem píle a tužby po požitku - povzbuzována soutěží a poučena zkušeností a příkladem, 
pak máš záruku, že bude každý vždy jednat pro své vlastní maximální výhody, a tedy PŘISPĚJE celou silou svého 
soukromého zájmu k všeobecnému optimálnímu dobru, a to ... i pro každého jednotlivého člena společnosti.** /Mehler-
Mrkos, 1994, s. 90/
       
       Obdivně vzhlížel k Americe francouzský historik, spisovatel a politik Alexis de TOCQUEVILLE (1805-1859) ve 
své práci DEMOKRACIE V AMERICE /2012, s. 46/: 

       **V lůně této neznámé demokracie, která ještě nezplodila ani generály, ani filozofy, ani velké spisovatele, mohl 
povstat jeden člověk v přítomnosti svobodného lidu a podat za bouřlivého souhlasu všech tuto krásnou definici 
svobody:
       "Nemylme se v tom, co můžeme považovat za svou nezávislost. Existuje totiž druh zkažené svobody, která je 
společná stejně tak zvířatům jako člověku a která spočívá ve volnosti dělat vše, co se komu líbí. Tato svoboda je 
nepřítelem každé autority, jen netrpělivě snáší všechna pravidla, s ní se všichni stáváme horšími, než doopravdy jsme, je 
nepřítelem pravdy a pokoje, a Bůh pokládal za nutné povstat proti ní! Ale je občanská a mravní svoboda, která čerpá 
svou sílu v jednotě a kterou chránit je vlastním posláním moci: je to svoboda dělat bez obav všechno, co je spravedlivé 
a dobré. Tuto posvátnou svobodu musíme bránit v každém nebezpečí a nasadit za ni, bude-li třeba, svůj život." 
       Tím ... jsem dostatečně vysvětlil povahu angloamerické civilizace. Je produktem ... dvou naprosto odlišných 
elementů, které se jinde často potíraly, ale které se v Americe podařilo ... sloučit a podivuhodně zkombinovat. Mluvím 
o duchu víry a duchu svobody.** /uveřejněno i v Mather's Magnalia Christi Americana, sv. II, s. 13/

       Podle Otců-zakladatelů jsou třemi hlavními principy americké ústavy:
1. svoboda
2. prosperita
3. mír
       
       Dalšími principy jsou tyto:
- vycházet z pravdy
- rovnost v právu a před právem
- právo na život, svobodu a zvolit si vlastní cestu
- existence vlády při souhlasu lidí nebo jejich zástupců
- možné sesazení nevhodných politiků
- postupné odstranění otroctví
- nové trestní zákonodárství - zlidštění
- rovnost všech náboženství



- decentralizace moci
- dělba moci
- parlament, prezident, soudy
- neexistence soukromých monopolních společností
- odmítnutí sociálního státu dnešního typu!

       Čteme-li pozorně text Ústavy Spojených států amerických, první, co nás zaujme, je pečlivé určení fungování oněch 
tří základních, na sobě nezávislých složek moci - zákonodárné, výkonné a soudní. Jako by se tam neobjevovaly 
paragrafy týkající se práv a povinností občanů, které se konkrétně vyskytují u naší ústavy. Ty se v americké ústavě 
vyskytují především v dodatcích k ústavě, které byly Kongresem schvalovány postupně podle aktuálních potřeb v 
průběhu různého období americké demokratické historie. Jako by určitý pragmatismus bránil tvůrcům ústavy v tom, aby 
se příliš zabývali jasným a okamžitým sepisováním těchto práv a povinností. Je jasné, že mnoho těchto práv a 
povinností se objeví jakoby "mezi řádky", když čteme jednotlivé paragrafy, zvláště v souvislosti s tím, jak VOLIT ty 
správné lidi do zákonodárných orgánů nebo přímo jako prezidenta. Otcům-zakladatelům jistě tanula na mysli myšlenka, 
která je trápila, zda uvést úplně vše dopodrobna do ústavy, nebo nechat také na demokratické společnosti, aby postupně 
dospívala k dalšímu zdokonalování ústavy právě těmi dodatky... Kdoví?  
       Možná právě tato okolnost vedla TOCQUEVILLA k jeho určité kritice americké společnosti. Jako cizinec měl 
určitý odstup, mnohé chválil, ale snažil se také upozornit na to, že ne vše je asi v pořádku. Sám měl obavu z toho, jak 
jeho názory přijmou sami Američané, zda se nebudou cítit dotčeni nebo uraženi:
       **Dostanou-li se tyto řádky někdy do Ameriky, jsem si jist dvěma věcmi: za prvé, že všichni čtenáři pozvednou 
svůj hlas, aby mě odsoudili; za druhé, že mnozí z nich mi v hloubi duše dají za pravdu.** /Tocqueville, 2012, s. 253/
      
       TOCQUEVILLE doslova uvádí:
       **Co nejvíce vytýkám demokratické vládě, tak jak byla zorganizována ve Spojených státech, není, jak tvrdí mnoho 
lidí v Evropě, její slabost, nýbrž její neodolatelná síla. A co se mi v Americe nejvíc protiví, to není extrémní svoboda, 
která tam vládne, nýbrž málo záruk proti tyranii, které tam nacházíme.
Když nějaký člověk nebo nějaká strana trpí ve Spojených státech nespravedlností, na koho se má podle vás obrátit? Na 
veřejné mínění? - právě ono tvoří většinu; na zákonodárný orgán? - ten zastupuje většinu a je jí slepě poslušen; na 
výkonnou moc? -  ta je jmenována většinou a slouží jí jako pasivní nástroj; na represivní moc? - represivní moc není nic 
jiného než většina ve zbrani; na porotu? - porota, to je většina, které je dáno právo vynášet rozsudek, a sami soudcové 
jsou v některých státech voleni většinou. Jakkoli nespravedlivé nebo nerozumné je opatření, které vás postihuje, musíte 
se mu tedy podrobit.
Představte si naproti tomu zákonodárný orgán složený tak, že reprezentuje většinu, aniž je nutně otrokem jejích vášní; 
výkonnou moc, která má svou vlastní sílu, a soudní moc nezávislou na obou ostatních mocích; pak budete mít stále ještě 
demokratickou vládu, ale už tu skoro nebude šance pro tyranii.** /Tocqueville, 2012, s. 247/

       Vyjadřuje zde určitou obavu. "Tyranií" nemá na mysli nějakého absolutního vládce, ale oním "tyranem" je pro něj 
VĚTŠINA. A to většina lidí, kteří o něčem mají možnost rozhodnout. Přitom ví, že jsou si lidé rovni, nikdo nad nikým 
nemá právo se povyšovat podle deklarace nezávislosti i úvodu ústavy. Má jen obavu o menšinové názory lidí, o to, že 
určitá "nivelizace" v názorech lidí povede k tomu, že se menšina nakonec neodváží vystoupit proti většině, protože se to 
tak "demokraticky" nehodí... Nebo že tak budou ne fyzicky, nýbrž psychicky nebo myšlenkově jakoby "vyloučeni" z 
řad "slušných lidí". 
       
       Není bez zajímavosti, že už 3. americký prezident Thomas JEFFERSON (prezidentem 1801-1808), Otec-
zakladatel, upozorňoval na určité budoucí problémy v dopise svému příteli, pozdějšímu prezidentovi MADISONOVI:
       **Výkonná moc v našem zřízení není jediným a možná ani hlavním předmětem mé starosti. Tyranie zákonodárců 
je v současné době, a bude ještě mnoho let, nejobávanějším nebezpečím. Tyranie výkonné moci přijde také, ale až 
později.** /Tocqueville, 2012, s. 255/
       
       Je jasné, že Thomas JEFFERSON jako zodpovědná osoba země připouštěl, že vždy budou nějaké problémy. Na 
druhé straně právě proto si uvědomoval druhou stránku věci, a to, že je třeba se bránit narušování principů, na kterých 
Amerika vznikla. Řekl to vlastně nepřímo již při své nástupní řeči 4. března 1801 ve Washingtonu, kdy byl zvolen 
poprvé prezidentem:
       
       **Během tvrdé výměny našich názorů, kdy jsme povzbuzovali veškerou diskusi a námahu, jsme si byli přesto 
vědomi, že právě touto výsadou se vyvyšujeme nad jiné národy, jimž není umožněno svobodně myslet a hovořit a psát o 
čemkoli, co je jen napadne... Každý si v mysli uchová tyto svaté principy, že vůle většiny vítězí za všech okolností a 
touha po spravedlnosti musí být postavena na racionálních základech; že se menšina těší rovným právům, chráněným 
zákonem, a jejich porušení podléhá přísnému trestu... Každý názorový rozdíl však nemusí znamenat neshodu v 
zásadních principech... rozdíly v názorech mohou být tolerovány, pokud s nimi můžeme bojovat v podmínkách 
všeobecné svobody... zřekne se čestný patriot ... vlády, jež zachovává naši svobodu a pevnost, vlády, jež je největší 
nadějí celého světa?
Rovná, náležitá spravedlnost pro všechny lidi, ať již jsou z jakéhokoliv státu a mají jakékoliv názory, jsou jakéhokoliv 



náboženského či politického vyznání; ... žárlivé střežení volebního práva občanů - nejjistějšího prostředku proti 
zneužívání; ... čestné splácení našich dluhů a závazků a posvátné zachovávání veřejně daných slibů; ... svoboda 
vyznání, svoboda tisku, ochrana každého občana před zatčením bez soudního příkazu a rozsudky vyhlašované nestranně 
jmenovanou porotou...**  /Montefiore, 2009, s. 41-43/

       Nicméně na těchto tvrzeních nebylo málo obav. Vezmeme-li si další historii "probouzení se" demokracie v 
Americe, byly to otázky otroctví černochů v jižních státech, nebo indiánská otázka, případně různé procesy proti lidem, 
kteří se nějakým způsobem odchylovali svým myšlením nebo způsobem života od ostatních, a lidé je svým způsobem 
od sebe myšlenkově oddělovali. Ještě v tomto raném období americké demokracie bohužel bylo mnoho rasových 
předsudků, předsudků proti vědecké výchově dětí na školách (tzv. "opičí procesy" - ty dokonce ve 20. století!), v 
ojedinělých případech i tzv. čarodějnické procesy" (viz proces v SALEMU). Neúcta k lidem jiné barvy pleti byl další 
vážný problém společnosti - a "většina" opravdu neměla často pravdu - viz otázka otroctví, vyhánění indiánů z jejich 
teritorií pod různými záminkami nebo přímo podvodným jednáním (nevýhodné smlouvy s vládou).
       Na druhé straně TOCQUEVILLE věřil, že v Americe se vyskytuje velké množství moudrých lidí, kteří ale příliš na 
tyto problémy nechtějí ukazovat z různých obav. Přesto věří, že se najdou silné osobnosti, které povedou zemi opravdu 
k ještě lepší demokracii. A historie mu dala za pravdu: přibude spousta odvážných a čestných osobností, kteří Amerikou 
pořádně hýbnou k lepšímu! A opět je to otázka návratu k původním myšlenkám DEKLARACE NEZÁVISLOSTI, k 
projevům určité odvahy, hrdinství a cti, což je druhá stránka Ameriky.
       
       TOCQUEVILLE nakonec zmírňuje svou kritiku, když objektivně píše:
       **Užití moci je zde bezpochyby dobré: mluvil jsem však pouze o moci jako takové. Tato obrovská moc je trvalým 
faktem, kdežto její dobré užití je pouze nahodilé.** /Tocqueville, 2012, s. 251/

       A dále uvádí /tamtéž, s. 280/:
       **Zdá se mi, že tři věci přispívají více než všechno ostatní k udržení demokratické republiky v Novém světě:
První je federativní forma...
Druhou vidím v obecních institucích, které mírní despotismus většiny a současně posilují v lidu zálibu ve svobodě i 
umění být svobodný.
Třetí spočívá v uspořádání soudní moci... soudy slouží k nápravě prohřešků demokracie..**
      
       Již další z velkých prezidentů, James MADISON (prezidentem 1808-1816) uvedl ve vládním časopise 
FEDERALIST , číslo 51:
       **V republikách je velmi důležité nejen bránit společnost proti útlaku ze strany těch, kdo vládnou, nýbrž také 
ochránit jednu část společnosti před nespravedlností té druhé. Spravedlnost je cílem, k němuž musí směřovat každá 
vláda; je to cíl, který si lidé stanoví, když se spojují.** /Tocqueville, 2012, s. 255/

       Podobnou starost o dobré demokratické zákony prezident MADISON naznačil ve výroku o nebezpečí "absorbce 
moci" v zákonodárství:
       **Zkušenosti ze všech států ukazují, jak velice mocný vír tkví v jejich zákonodárstvích, který má tendenci do sebe 
absorbovat veškerou moc. V tom spočívá reálný zdroj nebezpečí pro americkou ústavu. A to rovněž vyžaduje věnovat 
velkou pozornost obraně všech úseků naší vlády, aby byly v souladu s republikánskými principy.** /Hofstadter, 1967, 
s. 161/
       Opět ono zdůraznění "republikánských principů", na kterých Spojené státy vznikly a utvářely se.

       Zajímavým způsobem hovoří o 4. americkém prezidentovi - ve velmi erudované práci UMĚNÍ DIPLOMACIE - 
prof. Henry KISSINGER, bývalý poradce amerického prezidenta Nixona pro otázky národní bezpečnosti (1969-1975) a 
státní tajemník USA (1973-1977):

       **Madison v Listech Federalistů tvrdil, že v dostatečně velké republice vytvoří žádoucí vnitropolitickou harmonii - 
pomocí jakéhosi automatického mechanismu - různé politické 'frakce', které budou sobecky sledovat vlastní zájmy. 
Tentýž názor odrážely i koncepce rozdělení moci či jejího vyvážení a kontroly, vymyšlené Montesquieuem a vtělené do 
americké Ústavy. Účelem rozdělení moci bylo zabránit despocii a nikoli nastolit harmonickou vládu. Každý z pilířů 
vlády měl sledováním vlastního zájmu zabránit krajnostem a tím i posloužit obecnému dobru. Tyto principy byly 
aplikovány i na mezinárodní politiku. Sledováním sobeckého zájmu měl každý stát přispívat pokroku, jako by nějaká 
neviditelná ruka zaručovala, že svoboda volby pro každý stát zajistí blaho pro všechny.** /Kissinger, 1996, s. 15/

       A to už bylo něco nového, až pronikavě lišáckého, od životem zkoušeného politika! Věděl o lidských slabostech, a 
tak si řekl - co je nevyužít v kladném smyslu... Vytvořit jakoby konkurenční prostředí, ve kterém by vznikaly 
společným úsilím ty nejlepší a nejvhodnější politické postupy a zákony. Otázkou je, nakolik toto nebyla hodně i 
Kissingerova interpretace Madisona. Moudrou a prozíravou politiku v podobném duchu přece Kissinger provozoval - a 
dokonce za ni sklidil mimořádný úspěch v podobě Nobelovy ceny za mír, která mu byla udělena v roce 1973!

       Devatenácté století bylo pro Spojeně státy klíčové ve vytváření téměř definitivní podoby pokud se týče vyhraničení 



území, politiky vnitřní i vnější. Druhá polovina století pak definitivně pomohla uspořádat vnitřní záležitosti (upevnění 
celistvosti území po občanské válce 1860-1865), které vedly k upevnění federace (tzv. Konfederace byla odstraněna - a 
na místě konfederativních států upravena dříve pro Státy velmi nepříjemná otázka černých otroků, když otroctví bylo 
ústavním zákonem zrušeno). 
       Stále však zůstávala palčivou otázka vztahu vlády a obyvatelstva k původním obyvatelům americké pevniny - k 
indiánům. Indiáni byli stále více odsunováni do různých rezervací na západ. Smlouvy vlády s největšími indiánskými 
kmeny byly často porušovány, především ze strany vlády, respektive vládních úředníků, z nichž však mnozí 
nedosahovali lidské úrovně slavných indiánských náčelníků, kteří často morálně převyšovali některé zkorumpované 
vládní úředníky. I to je smutná část demokratické historie Spojených států. 
       Naštěstí však Státy měly v osobách předních mužů země i příklady lidí moudrých, čestných a statečných, kteří byli 
ochotni i zemřít pro dobro země. Ono dobro země představovalo především také vyřešit solidně indiánskou otázku, 
zrušit otroctví a upevnit demokratický charakter státu - včetně řešení i nastalých sociálních otázek souvisejících s 
výchovou a uplatněním se lidí, kteří se svou prací nejen živili, ale vytvářeli pro zemi materiální a duchovní hodnoty. 
       Spousta vynikajících mužů i žen, kteří nasazovali své životy, byla příkladem vysokých mravních hodnot, které 
vyzdvihovali (a řídili se jimi) první prezidenti, Otcové-zakladatelé Spojených států amerických. I v dalších desetiletích 
se vyskytli charakterní prezidenti, demokratický charakter země pomáhali probojovávat i méně vysoce postavení lidé, 
často i málo známí či dokonce neznámí. I lidský charakter země se pomalu sunul k vyšší demokratické úrovni. Je nutno 
si uvědomit, že mezi prvními přistěhovalci na americké území byli i dobrodruzi a kriminálníci, kteří mezi slušnými 
lidmi samozřejmě uspět nemohli, a časté konfrontace mezi nimi byly zvláště zpočátku na denním pořádku. Než se na 
rozlehlých pláních Ameriky usadil zákon, tak uběhlo i mnoho let. Nicméně lidé si uvědomovali, že i demokracie se 
musí probojovávat a udržovat, že nikomu není shůry dána. 
       Jak říkal Thomas JEFFERSON: **Za svobodu se platí věčnou bdělostí!**

       V příloze o indiánské otázce V USA uvádím vybrané citace z odborně kvalitně zpracované práce předního 
amerického historika DEE BROWNA, která nese příznačný název MÉ SRDCE POHŘBĚTE U WOUNDED KNEE. 
Jsou v ní přehledně uvedeny všechny hlavní smlouvy, které s indiány vládní úředníci podepsali, co jim předcházelo a co 
po podepsání smluv následovalo. No, moc pěkné čtení to není. Kniha v USA vzbudila velký ohlas, až rozruch. Nicméně 
vedla celý americký národ k tomu, aby se alespoň ve dvacátém století touto otázkou více zabýval a snažil se o 
objektivní zhodnocení nejen tohoto období, ale vůbec celých amerických dějin. 
       Přečtete-li si totiž některé - i odborné - publikace, které vycházely o historii bílých přistěhovalců, dále černých 
otroků či indiánů, budete nemile překvapeni zkresleným hodnocením událostí. Dříve spíše převažovala kritika indiánů, 
příčiny se nehledaly v problémovém jednání bílých obyvatel země. Materiální hlediska převažovala nad kulturním 
odkazem těchto přírodních národů - zdůrazňovalo se například vysídlování indiánů potřebou hospodářského pokroku 
země (stavby železnic neprobíhaly často podle původních plánů - porušovaly se územní smlouvy s indiány, někdy se 
půda zabírala i násilím a zdůvodňovalo se to útokem indiánů a podobně). Objektivní hodnocení této i jiné historie je ale 
též součástí demokratické očisty národa od lží, polopravd, je demokracii vždy zapotřebí, aby probíhala jakási duševní 
psychohygiena, uznání kladů i nedostatků, čestné vyrovnání se s minulostí. Lidé ani celé národy nikde nejsou dokonalí, 
stále je třeba pro demokracii nasazovat dobré a poctivé síly - lidi, kteří pak jsou těmi příklady lidí odchovanými 
demokracií. 
       I když mnozí Američané to stále považují za určitý problém, doba se již výrazně změnila. Zvláště 60. léta v USA 
byla svým způsobem přelomová. Lidé nové generace už nechtěli žít ve lži, chtěli se více navzájem pochopit, a tak tomu 
i přizpůsobili své životy. Ukazovali ostatním, že se dá žít i jinak, než bylo dříve zvykem. Nastalo období větší solidarity 
mezi lidmi různých barev pleti, náboženského vyznání nebo bez vyznání, ateismu, apod. Alternativy života se 
rozvinuly, nastala větší vnímavost k druhým lidem a respektování jejich názorů, způsobů života, pokud nikdo nikomu 
neublížil. Ale o tom ještě bude řeč později.

       Historik Dee BROWN v úvodní části své knihy píše, proč uvádí hlavně určité období z historie indiánského národa:

       **Nejpočetnější jsou záznamy zkušeností a pozorování z třicetiletého údobí let 1860-1890... Byla to neuvěřitelná 
epocha násilí, chamtivosti, odvahy, sentimentality, nezřízené hojnosti a téměř zbožné úcty k ideálu osobní svobody 
těch, kteří ji už měli.
V oné době byla zničena kultura a civilizace amerických Indiánů a tehdy se také vynořily prakticky všechny velké mýty 
amerického Západu...** /Brown, 1976, s. 5/

       Na začátek velmi tvrdá slova! Důkazy, které svým studiem BROWN přináší, jsou však ještě působivější (viz celý 
text výběru v příloze). Uvedu jen pár ilustrativních:

       **Z americké pevniny zmizeli Wampanoagové, poddaní Massasoita a krále Filipa, a spolu s nimi i Khesapiakové, 
Čikahomonijové a Potomakové z velké pauhatanské konfederace. (Pouze jméno Pocahontas zůstalo zachováno.) 
Rozehnáni či až na malé zbytky vyhubeni byli Pekotové, Montaukové, Nantikokové, Mačapungové, Kataubové, 
Čerauové, Miamiové, Huroni, Eriové, Mohawkové, Senekové a Mohykáni. (Pouze Uncasovo jméno zůstalo 
zachováno.) Jejich zvučná jména zůstanou navždy spjata s americkou pevninou, ale památky jejich existence zanikly v 
tisících vypálených vesnic nebo v lesích, jež rychle mizely pod sekerami dvaceti miliónů vetřelců. Toky s vodou kdysi 



lahodnou, z nichž většina dostala indiánská jména, zakalily náplavy a lidské odpadky; celá země byla pustošena a 
pleněna. Indiánům připadalo, že tito Evropané nenávidí všechnu přírodu - živé lesy a jejich ptáky a zvěř, travnaté 
mýtiny, vodu, půdu i sám vzduch.** /Brown, 1976, s. 13/

Nebo jiné:
       **Aby ospravedlnili toto narušování 'stálé indiánské hranice', vynalezli politikové ve Washingtonu dokument 
zvaný MANIFEST DESTINY, v němž pozvedli hlad po půdě na vznešenou úroveň. Evropané a jejich potomci jsou prý 
osudem předurčeni, aby vládli celé Americe. Jsou panskou rasou, a proto odpovídají za Indiány - i za jejich půdu, lesy a 
nerostné bohatství. Proti MANIFEST DESTINY se stavěli jen Novoangličané, kteří už všechny své Indiány vyhubili 
nebo vyhnali.** /tamtéž, s. 14/ 

       Dokonce i SENÁTNÍ ZPRÁVA Č. 156 z 2. zasedání 39. Kongresu USA (!) přináší svědectví vypovídajícího - před 
Senátem USA - kapitána Nicholase HODTA, jednoho z bílých vojenských velitelů, který byl svědkem nevojenského 
jednání vůči civilistům, a nebyl přitom respektován (zřejmě i v armádě nepanoval důsledný respekt k vojenským 
zákonům a nařízením - mohlo to vyplývat i z morální neujasnosti vyšších důstojníků, z nichž mnozí nebyli příliš 
nakloněni indiánům):

       **Navahové, jejich squaw a děti se rozběhli na všechny strany a vojáci na ně stříleli a probodávali je bajonety. 
Podařilo se mi dát dohromady asi dvacet mužů... Vyrazili jsme na východní stranu pevnosti; tam jsem uviděl, jak voják 
vraždí dvě malé děti a ženu. Okamžitě jsem na něho křikl, aby toho nechal. Vzhlédl, ale rozkazu neuposlechl. Běžel 
jsem k němu, jak nejrychleji jsem mohl, ale nestačil jsem už zabránit vraždě dvou nevinných dětí a vážnému zranění 
squaw. Rozkázal jsem, aby mu byl odebrán opasek a aby byl uvězněn v pevnosti... Zatím už plukovník vydal rozkaz 
důstojníkovi ve službě, aby na Indiány zahájilo palbu dělostřelectvo (horské houfnice). Seržant velící houfnicím 
předstíral, že rozkaz nepochopil, protože jej považoval za nezákonný; ale když mu důstojník ve službě vynadal a začal 
mu vyhrožovat, musel rozkaz vykonat, aby se nedostal sám do nesnází...** /tamtéž, s. 21/
       
       Dee BROWN už jen těmito zásadními zprávami z výpovědí před nejvyšší komorou amerického parlamentu, před 
Senátem, musel určitě šokovat všechny slušné lidi v Americe. Tyto zprávy /další uvedeny v příloze/ byly totiž delší 
dobu utajovány, nebo jim pro jiné události nebyl bohužel přikládán takový význam, jak by asi bylo třeba. Nicméně je 
zde jasný důkaz o hrubém porušování demokracie vůbec. Kultura chování a jednání lidí byla stále ještě problematická. 
Ostatně i spousta prozíravých lidí, umělců, spisovatelů, obecních politiků, kteří byli často ze stejného "těsta" jako jejich 
voliči, kritizovali lidskou zabedněnost, hloupost, která lidem zastírá zrak. Kritizovali lidský charakter, který v sobě 
nenesl zrovna klady. Posuďte sami:

EMERSON, Ralph Waldo:
       **Spáchej zločin a země je stvořena ze skla. Spáchej zločin a vypadá to, jako by kabát sněhu padl na zem, tak jako 
v lese prozrazuje stopu každé koroptve, lišky, veverky a krtka, nemůžeš odvolat vyslovené slovo, nemůžeš zahladit 
trasu svých stop. Nemůžeš načrtnout žebřík, abys nezanechal vstup či záchytný bod.** (citace ze slavného oscarového 
filmu CIZINEC, režie Orson WELLES, 2009)

A v díle Sebedůvěra píše EMERSON:
       **Společnost všude se spiká proti mužnosti každého svého jednotlivce. Společnost je akciový podnik, jehož 
členové, aby lépe zajistili chléb pro každého podílníka, se shodují na tom, že se jedlíci vzdají svobody a kultury. 
Nejžádanější ctností je přizpůsobivost. Sebedůvěra, spoléhání na sebe sama jsou její protiklady. Společnost nemiluje 
skutečnost a tvůrce, ale jména a zvyky.
Kdo chce tedy být člověkem, musí být nekonformní. Kdo chce sklidit palmu nesmrtelnosti, nesmí se nechat mýlit 
jménem dobra, ale musí zkoumat, jde-li o dobro. Není konec konců nic svatějšího než čistota vaší vlastní duše. Dej si 
rozhřešení sám, a budeš mít souhlas světa.** /Emerson, 1993, s. 10/
       **Mou jedinou starostí je, co mám dělat, a nikoliv co si lidé myslí. Toto pravidlo, které je tak těžké dodržet jak v 
praktickém, tak v duševním životě, může docela dobře sloužit k rozlišení velikosti a nízkosti. Ba je to ještě těžší, neboť 
vždycky se najdou takoví, kteří si myslí, že vědí lépe než vy, co je vaší povinností. Žít na světě dle mínění světa je 
snadné, jakož je snadné žít v samotě dle vlastního přesvědčení, avšak ten je velikým člověkem, kdo uprostřed zástupu s 
dokonalou vlídností zachovává nezávislost...** /tamtéž, s. 15/ 

       Ralph Waldo EMERSON (1803-1882) byl nejvýraznější osobností novoanglického transcendentalismu, 
vycházejícího z puritanismu, ale obohaceného o duchovní entuziasmus. Myšlenkově byl inspirován Kantem, Hegelem, 
Carlylem, Coleridgem. Vystudoval Harvardovu univerzitu. Poté působil nějaký čas jako kněz, později se rozešel s 
církví, protože mu vadila přílišná obřadnost... Inspiroval Davida Thoreaua (Život v lesích). Ten se nějaký čas rozhodl 
žít jinak než ostatní, a tak asi 2-3 roky žil o samotě v krásném lesním prostředí s jezerem, žil jako "přírodní člověk" a 
zkoušel s minimálními prostředky k životu žít spokojeně a psát svá díla, hluboce vnitřně zaměřená, až filozoficky 
pojatá, s humanistickou vizí. Jeho názory z té doby uvádím: 

THOREAU, Henry David:



       **Nikdy jsem na nikoho nehleděl s menší úctou jen proto, že měl na kabátě záplatu, nicméně jsem přesvědčen, že 
lidem zpravidla mnohem víc záleží na tom, aby měli módní nebo aspoň nezáplatované a čisté šaty, než aby měli čisté 
svědomí.** /Thoreau, 1991, s. 23/
       **Známe málo lidí, zato spoustu kabátů a kalhot... Bylo by zajímavé zjistit, do jaké míry by si lidé zachovali svou 
náležitou společenskou příslušnost, kdyby byli zbaveni svých svršků. Mohli byste v takovém případě o jakékoli skupině 
civilizovaných občanů s jistotou říci, která z nich patří ke skutečné honoraci?** /tamtéž, s. 24/
       **Jednou ... mě zatkli a vsadili do vězení, protože ... jsem nezaplatil daně státu, jehož autoritu jsem neuznával, 
neboť tento stát přímo před vraty svého senátu kupuje a prodává muže, ženy a děti jako dobytek...** /tamtéž, s. 155/
       **Nečistému je trnem v oku čistota.** /tamtéž, s. 198/
       **Jakýkoli náznak ušlechtilosti počíná okamžitě zjemňovat rysy člověka, jakákoli nízkost ...  je zpotvořuje.** 
/tamtéž, s. 199/
       **Toužím promluvit si někde ničím neomezován, jako člověk ve chvíli procitnutí, k lidem, kteří také procitli... 
Prchavá pravda našich slov by měla neustále prozrazovat nedostatečnost toho, co ještě obsahovala naše promluva. 
Pravda našich slov bývá okamžitě přetlumočována; zůstává jen její doslovné svědectví. Slova, která vyjadřují naši 
víru ..., nejsou jednoznačná, a přece jsou ušlechtilejším povahám sdělná a vonná jako kadidlo... Proč vždycky všechno 
snižujeme na úroveň svých nejtupějších představ a vychvalujeme si je jako něco, co nám dává zdravý rozum? 
"Nejzdravější" rozum je rozum spících, a ti jej dávají najevo chrápáním.** /tamtéž, s. 289-290/
       **Do světa nepřetržitě proudí nové a nové myšlenky, a přece snášíme až neuvěřitelnou zabedněnost." /tamtéž, s. 
296/

       Tyto myšlenky dvou významných lidí, literátů doby poloviny 19. století, uvádím záměrně v té souvislosti, jak jsem 
výše uvedl. Oba byli jakýmsi lidským svědomím své doby, odlišovali se svým způsobem života od ostatních běžných 
typů lidí. Chtěli svým jednáním ukázat, že sami to, co ve svých dílech uvádějí, za jakými myšlenkami si stojí, že 
uvádějí do praxe. Že kdokoli z obyčejných lidí, jako jsou oni sami, se dokáže odpoutat od běžného přízemního života a 
- ZAČÍT ŽÍT. Žít pro ně znamená především být odolný proti běžnému neověřenému mínění, které lidi svazuje. Člověk 
má být duchem odolný a silný, aby nepodléhal davovému smýšlení, přemýšlel do hloubky, ne povrchně, aby objektivně 
a spravedlivě mohl posoudit jevy, které kolem sebe vidí, nebo události, které znal z doslechu, aby si ověřil, pokud to je 
možné. Neověřované a zkomolené pravdy jsou nebezpečné pro demokracii, stejně jako přízemní myšlení, které člověka 
může dohnat i například k "soudci Lynchi", lynčování, které často bohužel někteří primitivní lidé používali k vyřešení 
sporů. A jiné záležitosti.

       Život a odkaz Davida THOREAUA zhodnotil v doslovu Života v lesích náš přední literární historik Josef JAŘAB 
ve své stati POSELSTVÍ WALDENU:
       **... Thoreauův odkaz žil a žije i v ryze společensko-politickém kontextu, a to zásluhou pamfletu OBČANSKÁ 
NEPOSLUŠNOST (Civil Disobedience, 1849). Jak víme z Waldenu, občan Thoreau byl v červenci 1846 na jednu noc 
vsazen do concordského vězení, protože na protest proti tomu, že jeho vláda vede válku v Mexiku a dále podporuje 
šíření otrokářského systému na americkém Jihu, odmítl platit daně. Myšlenka, že lidské svědomí je instituce nad zákon 
či rozhodnutí státní moci, nebyla jen základem autorova morálně motivovaného nekonformismu, ale putovala jako 
plamínek s jeho pamfletem do všech koutů světa.
       Právě Thoreauovy ideje nenásilného, ale rezolutního protestu zdůvodněného mravními, tedy vyššími než 
politickými a společenskými motivy, zapůsobily na řadu osobností i hnutí ve světě. Indický národní vůdce Mahátmá 
Gándhí a americký černý aktivista a bojovník za lidská a občanská práva Martin Luther King ... se sami prohlásili za 
Thoreauovy následovníky...
       Na hnutí mladých Američanů v šedesátých letech našeho (dvacátého - pozn. V. M.) století zapůsobil svým 
životním stylem a slovy o právu každého jedince kráčet v tomto světě podle rytmu vlastního "bubeníka". My bychom 
měli po první vlně naší něžné revoluce Thoreauovi naslouchat, když říká, že jen reformy vnitřní jsou opravdové a že 
skutečné a hluboké změny ve vztazích mezi lidmi mohou vyplynout jen ze změn v lidech samých.** /Jařab, 1991, s. 
305-306/

       K životu indiánů se kladně vyjadřovalo mnoho kulturních představitelů, zvláště ti, kteří byli ve styku s nimi, žili s 
nimi nějakou dobu (například John TANNER: V indiánském zajetí), nebo znali některé příslušníky indiánských kmenů, 
a také ti, kteří viděli i kladné stránky jejich života, jež by se daly aplikovat na výchovu mladé generace neindiánského 
původu. Šlo například o zakladatele woodcraftu (lesní moudrosti) Ernesta Thompsona SETONA (1860-1946), nebo 
skautského hnutí, které na woodcraft navazovalo, Roberta S. BADEN-POWELA (1857-1941).

       Ernest Thompson SETON velice podrobně studoval způsob života indiánů a vydal zajímavou knihu POSELSTVÍ 
RUDÉHO MUŽE, plnou podnětných, inspirativních myšlenek, rehabilitujících indiány jako čestné a zdravé lidi, kteří 
žili v souladu s řádem přírody a humanismu. Knihu sepsal za odborného poradenství historiků indiánského původu 
(jména uvedena v knize na stranách 7-8) a svědectví lidí, kteří mezi indiány žili. A právě ta jsou zvlášť zajímavá /Seton, 
1992, s. 12/:

       **Nazvat prostě tyto lidi zbožnými by vedlo k chabé představě o skutečně hluboké zbožnosti a úctě, která 
prostupuje veškeré jejich chování. Nejpozoruhodnější je jejich neposkvrněná poctivost, čistota úmyslů a zachovávání 



obřadů. Je to jistě spíš národ světců než horda divochů.**
(Irwing WASHINGTON: The Adventure of Captain Bonneville, 1837, s. 171)

       **Řeknu vám, nikdy jsem nikde neviděl více dobroty a opravdového křesťanství. O chudé, nemocné, staré lidi, o 
vdovy a sirotky bylo vždy postaráno na prvním místě. Kdykoli jsme stěhovali tábor, dohlédl někdo, aby příbytky vdov 
byly strženy jako první a jako první byly na novém místě postaveny. Po každém lovu se u dveří, kde to bylo nejvíce 
potřeba, objevil pořádný kus masa. Vždycky se mnou jednali jako s bratrem, a povím vám, nikdy jsem neviděl žádné 
církevní společenství lidí, kteří by byli tak opravdoví křesťané, jako tomu bylo v této tlupě indiánů.**
(Tom NEWCOMBE, Setonův horský průvodce, zúčastnil se vojenského tažení proti indiánům jako zvěd. Žil s Dakoty 
pod vedením náčelníka Šíleného koně několik let v 70. letech)

       Autor uvádí indiánskou moudrost:
       **Neutiskuj žádného člověka za jeho vyznání, měj v úctě jeho způsob víry ve Velkého ducha a žádej od něho, aby 
uznával tvůj způsob. Zacházej uctivě s věcmi, které on považuje za posvátné. Nevnucuj nikomu svou víru.** /Seton, 
1992, s. 14/
       
       Takže kde lze najít vlastně pravdu o indiánském "problému", na tuto otázku by měli odpovědět především ti, kdo 
způsobili pomalý úpadek indiánské kultury v 19. století. Silnější strana ve sporu by měla vždy ukázat svoji velkorysost 
a i když "zvítězila", měla by umět ocenit historickou a morální hodnotu "poražených" a poskytnout jim náhradní, ale 
důstojný, další způsob života, i když odlišný od toho, který již nenávratně zmizel. Život v rezervacích snad, ale s 
poskytnutím maximální pomoci při zařazení do většinové společnosti ostatních obyvatel Spojených států amerických. 
Rezervace v 19. století pro indiány byly ostudou a hanbou pro demokratické Státy. Až moderní doba 20. století se 
snažila napravit to, co předcházející generace většinové společnosti ještě bohužel nedokázaly. S růstem hnutí za 
občanská práva v 60. letech 20. století se mnohé spravilo. Kulturní tradice indiánů se upevňují, obnovují, protože jsou 
součástí dnešní úcty k rozličným kulturním hodnotám, k různým skupinám obyvatel. Rozvoj demokracie je dnes 
evidentní ve srovnání se stoletím devatenáctým.

       Ale vraťme se ještě k 19. století. 
       Sedmý v pořadí americký prezident Andrew JACKSON (funkční období 1828-1836) také viděl určité problémy 
demokracie v USA a hledal cesty, jak je řešit.
       Historik Peter SCHÄFER ve své přehledné práci o amerických prezidentech cituje JACKSONOVA slova:

       **Bohatí a mocní si bohužel až příliš často přizpůsobují usnesení vlády ve svůj prospěch... Sociální problémy 
budou existovat stále. Rovnost talentu, výchovy nebo bohatství nemůže nastolit žádná lidská instituce. Avšak každý 
Američan se těší stejnou měrou ochrany zákona. Kdyby však zákony sloužily k vytváření výlučných privilegií a k tomu, 
aby dělaly bohaté bohatšími a chudé ještě chudšími, pak by si prostí členové společnosti, farmáři, řemeslníci a dělníci 
právem stěžovali na nespravedlnost své vlády. Mnoho našich bohatých mužů po nás žádá, abychom je za pomoci 
Kongresu ještě více obohatili. Tomuto vývoji se musí učinit přítrž, nemají-li být dány všanc zásady americké revoluce a 
Otců-zakladatelů.** /Schäfer, 1995, s. 96/

       Jak je vidět, už v této (nebo ještě v této) době musí demokratický stát řešit nastalé sociální problémy. A od toho 
přece si takový demokratický stát lidé vybrali. Aby mohli spolurozhodovat o spravedlnosti pro všechny, pro 
spravedlivou šanci pro všechny. Proto ta silná kritika od prezidenta. Proto stále stejný apel na zásady Otců-zakladatelů, 
které musí být základní morální hodnotou Ameriky! A bránění hrdosti a důstojnosti obyčejných lidí proti lidem, kteří by 
chtěli sobecky hledět pouze na své majetkové výhody. Lidé přece nepřišli do Ameriky, aby se znovu nějak dostali do 
područí někoho, kdo by si chtěl neoprávněně přisvojit něco, co mu nepřísluší. A jak také říká Socha svobody v New 
Yorku:

DEJ MI SVÉ ZNAVENÉ,
SVÉ BÍDNÉ, SVÉ SHRBENÉ MASY,
TOUŽÍCÍ SE SVOBODNĚ NADECHNOUT;
TY BÍDNÍKY ODVRŽENÉ OD TVÉHO BŘEHU.
POŠLI MI JE - TY BEZ DOMOVA,
                        TY ZMÍTANÉ BOUŘÍ.

       Socha svobody opravdu byla velkým symbolem pro lidi hledající v Novém světě štěstí a zlepšení svého života, 
hledající svobodu. 
      
       (Přeskočím záměrně několik desetiletí - až do druhé poloviny 20. století, abych na příkladu úspěšného člověka 
ukázal, jaký smysl pro Američana Socha svobody má. Slavný manažer firmy Chrysler, Lee IACOCCA uvedl:
       **Symboly nikomu nic neříkají, pokud se neopírají o hodnoty...
       Kdysi dávno, když mi bylo šest, a pak ještě jednou v jedenácti, nás otec vyvezl v rozhrkané staré fordce ... na výlet 
k Soše svobody. Vylezl se mnou všechny ty schody až ke koruně. Tam mi vyprávěl o tom, jak úžasná věc je svoboda... 



Ten pohled na přístav mám dodnes před očima, ale přiznám se, že jsem tehdy neměl ani zdání, o čem to propána můj 
otec hovoří.
       Až teď začínám chápat, proč hnal otec celo rodinu dvakrát až nahoru...
Mí rodiče dřeli a vybudovali si v Americe skvělou existenci. Proto se tam můj otec vracíval svým způsobem poděkovat 
jako k symbolu celé své proměny. Spolu s ním se tam celá léta vracely miliony lidí...** /Iacocca-Kleinfield, 1993, s. 14-
16/

       Ale vraťme se ještě do poloviny 19. století. Situace ve Spojených státech se vyhrotila kolem poloviny století. 
Americký Sever kontrastoval s Jihem. Sever byl průmyslový, s rozvinutou výrobou, obchodem, peněžnictvím, Jih 
poměrně zaostalý, tradicionalistický a tradiční ve využívání otrocké práce, která nebyla příliš efektivní. Vlastníci 
velkých bavlníkových i jiných plantáží vlastnili černé otroky, které nepovažovali za lidi, jen za nástroje k práci. Je jisté, 
že ne všichni lidé však souhlasili s tímto stavem a ještě méně souhlasili s takovými nelidskými jevy, jako byl prodej 
otroků na trhu, kde celé rodiny otroků byly od sebe odtrhávány kvůli prodeji jednotlivých "kusů". Lidé prodávaní jako 
dobytek v době, kdy i Anglie, která byla první zemí s obchodováním s otroky, dávno otroctví zakázala zákonem, jenž 
byl respektován. 
       Na americkém Jihu tomu tak nebylo. Nelidské zacházení "zvedalo mandle" i prezidentům nebo i těm, kdo vlastnili 
sice otroky, ale chovali se k nim lidsky, považovali je za lidi, jako jsou oni sami, a chovali se k nim slušně. Našel se 
jeden člověk, který se rozhodl už v mládí, že s takovým stavem zatočí - a udělá vše pro to, aby takový stav skončil. 
Jmenoval se ABRAHAM LINCOLN (1809-1865).
       Lincoln pocházel z prosté rodiny dřevorubce, sám se stal dřevorubcem, když odrostl, a prošel různými druhy 
zaměstnání jako ostatně mnozí jiní mladí muži v jeho venkovské obci, ve Springfieldu. Nebyl vzdělán oficiálně, rodiče 
na školy neměli, ale neustále cosi četl, studoval, hlavně právnické spisy, až pronikl do hloubky tehdejšího amerického 
práva a stal se uznávaným právníkem. Řešil často spory, kde se stával obhájcem lidí, o kterých byl přesvědčen, že jsou 
v právu. Zajímavé je, že jeho pevný charakter mu bránil v tom, aby obhajoval lidi, o kterých byl přesvědčen, že nejsou 
v právu. A tak tedy nebohatl, byl stále chudý. Občas vyhrál velký spor, a rodina se konečně přestěhovala do 
vytouženého menšího domku. Od té doby se právem zabýval neustále a hodně cestoval. Jednou se dostal i na Jih - a byl 
zdrcen tím, co osobně viděl /Zhoř, 1970, s. 15/:

**V E L I K Ý   
P R O D E J    Č E R N O C H Ů

Rozprodám celou svou zásobu černochů
za nejvýhodnější ceny ve veliké dražbě,
která se bude konati v tržnici

P R O D Á   S E   
83   N E G R Ů

většinou mladých a silných, zvyklých polním pracím,
vycvičených v řemeslech i v panských službách
a

96   Č E R N O Š E K
s dětmi i bez nich**

       Mladý Abraham LINCOLN byl šokován, protože byl vychován rodiči a blízkými lidmi z rodné obce ve slušnosti, k 
vzájemné úctě lidí, v odporu proti zlu a křivdám. Právě proto se pak stal právníkem, aby mohl neduhy společnosti řešit 
podle demokratické ústavy.
       Svému příteli, který ho doprovázel na cestě po Jihu, řekl /tamtéž, s. 17/:
       **Jestli budu mít někdy příležitost, tvrdě zatočím s tímhle darebáctvím!**
A dále /tamtéž, s. 28/:
       **Jestli otroctví není špatné, pak už na světě nic špatného není. Musíme proti tomu přece něco dělat. Je tak těžké 
umřít a nenechat po sobě svůj kousek půdy lepší, než byl. To člověku připadá, jako by vůbec nežil.**

       A protože byl mezi lidmi ceněn jako slušný člověk, oblíbený pro pěkné jednání s lidmi, stal se váženým občanem, 
když ho sami vybrali a zvolili za poslance. Tak se dostal mezi senátory do Washingtonu, aby hájil zájmy nejen své 
obce, ale celou americkou demokracii (v USA je jiné pojetí volby poslance než u nás - vysvětlím později jinde - pozn. 
V.M.).

       Jeho smysl pro spravedlnost ohromovala v té době mnoho slušných lidí, ale také způsobovala silnou averzi vůči 
němu, která přecházela od politických názorů k jeho osobě. Byl haněn, ale slušní lidé, kterých naštěstí byla většina, mu 
velice věřili, protože již dříve poznali jeho poctivost a zásadovost.
       Příkladů se našlo ve vzpomínkách lidí dost. V českém vydání pro mládež byly jeho vybrané citace uvedeny v 



souvislostech v knize Poctivý Abe od Antonína Zhoře. Citace jsou autenticky převzaty z různých prací a vystoupení 
Lincolna. Mnoho dalších informací lze nalézt v odborné cizojazyčné literatuře /Hofstadter-Aaron, 1967/ či v publikaci 
E. LUDWIGA: Lincoln.

       Pro dokreslení povahových rysů Abrahama LINCOLNA (lidmi nazýván "poctivý Abe") uvádím z jeho citací:

       **Když mě zvolíte, budu rád. Když ne, taky dobře. Jsem příliš zvyklý na zklamání, než abych se proto dlouho 
trápil.**  /Zhoř, 1970, s. 28/

       **Jsem příliš chudý, než abych si mohl dovolit vlastní povoz. Můj protivník mě svezl. Byl bych rád, kdybyste volili 
mne. Nechcete-li snad mne, volte mého protivníka! Říkám vám, že je to správný chlapík!** /tamtéž, s. 28/

       **Můžete mé tělo spálit na popel a popel rozhodit po větru. Nikdo mě však nepřiměje k tomu, abych hlasoval pro 
věc, kterou pokládám za špatnou!** /tamtéž, s. 29/

       **Zašpinil jsem si ruce a šel jsem si je umýt! ... Nemohu lhát! Kdybych to udělal, musel bych si stále myslit: 
Lincolne, jsi lhář! Jednou bych se zapomněl a řekl bych to nahlas!** /tamtéž, s. 37/
a proto dopis:
       **Vážený pane! - Mohl bych Vaši věc docela bezpečně vyhrát a získat Vám tak 600 dolarů. Přivedl bych však k 
zoufalství chudou vdovu se šesti dětmi. Nepřijímám proto obhajobu Vašeho případu, ale dávám Vám zadarmo malou 
radu: Zdá se, že jste muž podnikavý a plný síly. Doporučuji Vám, abyste si hleděl vydělat 600 dolarů nějakým jiným a 
poctivým způsobem!** /tamtéž, s. 37/
       
       **Mnoho lidí si myslí, že advokát chtě nechtě musí být nepoctivý. Ale já říkám: poctivost především! A nemůžeš-li 
s tou poctivostí zůstat advokátem - zůstaň raději poctivcem bez advokátství!** /tamtéž, s. 37/
Davisovi:
       **Mluvíš skoro jako moje žena. Ona dokonce chce, abych se stal prezidentem! Představ si takovou figuru, jako 
jsem já, prezidentem!** /tamtéž, s. 37/

A nejvíce úderné a světoznámé:
******************************
       **Ale já nenávidím tuto lhostejnost! Musíme být spravedliví! KDO NECHCE BÝT SÁM OTROKEM, NESMÍ 
OTROKY MÍT! KDO ODPÍRÁ SVOBODU JINÝM, NEZASLUHUJE JI SÁM!** 

       **Když jsme se jako otroci Anglie osvobodili, řekli jsme si, že všichni lidé jsou si rovni. Dnes už se nebojíme, že 
se sami staneme otroky, proto si chceme dělat otroky z jiných.** 

       **Jenom si zvykněte šlapat po právech svých bližních a ztratíte ducha vlastní svobody. Budete zralí stát se 
poddaným prvního chytráckého tyrana, který se mezi vámi zvedne.** /vše tamtéž, s. 41/
***************************************************************************************

       A naopak hanlivé "vtipy" na jeho osobu v dobových novinách:
       
**JE TO NULA, KTERÁ NEZNÁ MLUVNICI A NEDOVEDE SPRÁVNĚ ANGLICKY.**

Jiné psaly:
**LINCOLN JE ČLOVĚK, KTERÝ DOVEDE JEN DĚLAT PLOTY A VTIPY A VYPADÁ JAKO AFRICKÁ 
GORILA.** /Zhoř, 1970, s. 43/

       Jako každá výrazná osobnost, tak i Abrahama LINCOLNA milovali, ale také nenáviděli. Zvláště pochopitelně 
bohatí Jižané.
       Většina lidí si ho vybrala nakonec za prezidenta, a tak přesídlil z malého města do hlavního, do Washingtonu. Byl 
to však také PREZIDENT OBČANSKÉ VÁLKY. Ta vypukla téměř ihned po zvolení LINCOLNA prezidentem. Jih 
povstal proti Severu. Válka začala přepadením Fort Sumter na Jihu USA, kterému velel generál LEE. Byl to velký 
voják, ale bohužel umírněný příznivec Jihu a všech jižních států, které se ihned odtrhly od USA a vyhlásili svou 
republiku se svým prezidentem. Hrozilo zničení Spojených států amerických.
       
       LINCOLN STÁLE VĚŘIL, ŽE VÁLKA NEVYPUKNE:
       **Ve vašich rukou, nespokojení občané, je rozhodnutí o občanské válce. Vláda vás nepřepadne. Nemůže dojít k 
boji, jestliže vy sami nezačnete útok! Nejsme nepřátelé, jsme přátelé. Nesmíme být nepřáteli! - Náš hněv nesmí přetrhat 
pouta lásky.** /tamtéž, s. 46/

       Když válka začala, prvním úkolem prezidenta bylo znovu sjednotit zemi, druhým úkolem odstranit otrokářský 



systém na Jihu:
       **Až přijde hodina, kdy bude možno zrušit otroctví, budu připraven vykonat svou povinnost - i kdyby mě to mělo 
stát život. Ano, pánové, bude to stát život!** /tamtéž, s. 54/

       Onen druhý úkol byl vlastně téměř hlavní příčinou občanské války, i když ne především on. Šlo především o 
jednotu země a hospodářské vyrovnání Severu s Jihem a odstranění otrokářství jako brzdu ekonomického i politického 
rozvoje Spojených států. 
       Opět se tak dostalo na slova Otce-zakladatele Thomase JEFFERSONA: **Za svobodu se platí věčnou bdělostí.**

       Uprostřed války, 19. listopadu 1863, při projevu k občanům v Gettysburgu (na počest vítězné třídenní bitvy zde) 
pronesl historický projev, kterým dodal lidem a vojákům sílu:

       **Před osmdesáti sedmi lety naši otcové přivedli na tento kontinent nový národ, zrozený ze svobody a zasvěcený 
zákonu, podle něhož byli všichni lidé stvořeni jako sobě rovni. Nyní bojujeme ve velké občanské válce, jež je zkouškou 
toho, zda náš národ nebo každý národ, postavený na stejných základech, může i nadále přežít.
Setkali jsme se zde na velkém bojišti této války. Přišli jsme sem, abychom zasvětili část tohoto pole jako místo 
posledního odpočinku pro ty, již zde obětovali své životy, aby náš národ mohl přežít... Svět bude věnovat malou 
pozornost a nebude si příliš dlouho pamatovat to, co zde prohlásíme, avšak neměl by nikdy zapomenout, co zde učinili 
oni. Pro nás, kteří jsme zůstali naživu, je lepší, abychom se věnovali nedokončené práci, v níž ti, kteří tu bojovali, 
učinili tak značný pokrok. Pro nás, kteří jsme zde, je lepší, abychom se věnovali velké otázce, jež před námi ještě 
zůstává - z této čestné smrti si odneseme zvýšenou oddanost naší věci, které jsme věnovali své veškeré dosavadní úsilí - 
abychom se na tomto místě rozhodli, že tato smrt nesmí být promarněna, aby se tento národ před Bohem zrodil k nové 
svobodě a aby tato vláda lidu, z lidu a pro lid nezmizela z tohoto světa.**  /Montefiore, 2009, s. 50/

       Po ukončení občanské války, 9. dubna 1865 (ve které se mimochodem proslavily i černé pluky), vydal několik 
důležitých zákonů, které byly Kongresem schváleny: mezi hlavní patřil zákon o zrušení otroctví, zákon o jednotě země 
a další.
       Prezidentovy první kroky vedly na Jih. Byla to velká odvaha, protože hodně lidí na něj mělo políčeno a chtělo ho 
zavraždit. Při jednom veklkém setkání s osvobozenými černými otroky jim řekl, když ho obklopili a vyjadřovali mu 
lásku:

       **Moji ubozí přátelé! Jste svobodni. Svobodni jako vítr. Můžete odvrhnout jméno otroka a můžete po něm šlapat. 
Od narození máte právo, abyste byli svobodni... Byl to hřích, že jste byli o ně tak dlouho olupováni. 
Teď se musíte snažit, abyste si ten velký dar zasloužili. Dokažte světu, že vám svoboda patří pro vaše dobré skutky. 
Nedejte se strhnout k žádným divokým činům. Zachovávejte zákony a poslouchejte je...
A teď mě pusťte! Mám málo času. Jdu navštívit hlavní město a pak se musím vrátit zase do Washingtonu. Tam vám 
zajistím svobodu, které si, jak se zdá, tolik vážíte!** /Zhoř, 1970, s. 67/

      Avšak 14. dubna byl prezident Abraham LINCOLN zavražděn v divadelní lóži při představení, které původně bylo 
zamýšleno na jeho počest. 

       Americká demokracie, i když s určitými nedostatky, již fungovala jedno století, a doba prvních časů osídlování 
země skončila. Situace v zemi už dávno byla jiná, složitější, počet obyvatel výrazně narostl: v roce 1880 - 50 milionů, v 
roce 1890 - 62 milionů, v roce 1900 - 75 milionů a v roce 1910 dosáhl počet obyvatel Států 92 milionů! Noví 
přistěhovalci byli pro USA na jednu stranu přínosem, pokud země potřebovala nové pracovní síly, na druhou stranu 
však i vážným problémem, pokud se týče možností uplatnění odborníků. Do země se začali masově stěhovat i 
negramotní lidé ze zaostalých evropských zemí a rychle přeplňovali zvláště města. 
       Hospodářství zatím prudce rostlo vzhůru, Amerika začala pomalu předbíhat Velkou Británii, do té doby 
ekonomicky nejmocnější zemi světa. Ještě v první polovině 19. století ve Spojených státech byl naplňován "americký 
sen" o nových skvělých příležitostech pro přistěhovalce. 
       Tradice "hraničářství" (postup směrem na západ země, zatlačování původních obyvatel dál na západ a do rezervací) 
se blížila ke svému konci. stejně jako doba prvních "pionýrů země". Měnilo se složení obyvatel. Vznikal jakýsi "tavící 
kotel" míchaly se skupiny obyvatel různých národů, už nešlo jen o puritánské Angličany, Iry nebo protestantské Němce 
či Nizozemce. Přicházeli i lidé z Itálie, střední a východní Evropy i odjinud.

       Francouzský spisovatel a historik (později dokonce ministr kultury v 60. letech) André MAUROIS (1885-1967) 
napsal vynikající DĚJINY USA V LETECH 1917-1961. Jeho postřehy o konci 19. a počátku 20. století (a v dalších 
letech) jsou pozoruhodné. Stačí jen pár citací:

       **Spojené státy trpěly koncem 19. století nemocí růstu. Vyrostly příliš rychle. Jejich obyvatelstvo, jejich průmysl i 
technika se rozvinuly tak prudce, že instituce země jim již nepostačovaly a začínaly je tlačit. Země potřebovala účinné 
léky, to znamená pronikavé reformy.** /Maurois, 1966, s. 20/



        Reformy byly potřebné právě v souvislosti s tím, jak prudce a jakým způsobem ekonomika rostla. Že šlo často o 
bezohledné praktiky nejmocnějších podnikatelů při slabší úloze státu při kontrole podnikání, bylo mnoha prozíravým 
lidem a politikům jasné. Úloha státu se musela přehodnotit. Jak uvádí výstižně André MAUROIS ve svých Dějinách 
USA:

       **Kontrast mezi snem o rovnosti a skutečnou nerovností začínal být počátkem 20. století znepokojující...
Mezi roky 1860 a 1900 v důsledku pozemkových koncesí udělovaných vládou, vzniku velkých akciových společností, 
fantastického růstu cen jejich akcií, objevení naftových polí a otevření dolů, bohatli průmyslníci a bankéři rychlostí, 
která překonala vše, co kdysi zažily Benátky a Janov, ba dokonce i Londýn. 
Politická a právní moc byla rozdělena mezi federální vládu (jíž připadala jen nepatrná část) a jednotlivé státy a města; 
právě toto rozdrobení moci spolu se slabými zákony hrálo podnikatelům do rukou. Proto mohli vytvořit téměř bez 
kontroly obrovité podniky, obdařené neomezenými výsadami. To jim sice umožnilo vykonat veliké věci a vybudovat 
zemi, zároveň jim to však dávalo nebezpečnou moc. Agresívní a surová plutokracie převládla nad starou vládnoucí 
třídou. Z nerozvážnosti nechala mezi ostatní třídy proniknout jen hubený pramének nového bohatství. V roce 1900 
vlastnila osmina všech amerických rodin sedm osmin národního bohatství.** /tamtéž, s. 25/

       Reformy byly evidentně potřebné. Přesto revoluční situace, jaká nastala v Evropě, v USA nenastala. MAUROIS to 
vysvětluje následovně:

       **Tehdejší poměry mohly vést k vážným nepokojům ... reformy v Americe byly výsledkem pomalého převratu, 
probíhajícího v pořádku a svobodně. Příčin bylo mnoho:
1. REVOLUČNÍ VZPOURA BY BÝVALA NEÚČINNÁ V TAK NESOURODÉ ZEMI...
2. CHUDÍ SI UCHOVÁVALI HOUŽEVNATOU NADĚJI V ZÁZRAČNÝ ÚSPĚCH...
3. LOKÁLNÍ PATRIOTISMUS VYŽADOVAL OPTIMISMUS...
4. NÁMEZDNĚ PRACUJÍCÍ DOUFALI, ŽE DOBUDOU POLITICKÉ MOCI... Odbory získávaly stále větší autoritu a 
organizovaní dělníci se stávali skutečnou silou. 
V demokracii může většina mírovou cestou změnit zákony a přetvořit zemi. 
To ospravedlňovalo veškeré naděje.** /tamtéž, s. 29/

       Nyní přerušme na chvíli vývoj ve Spojených státech amerických a zaměřme se na vývoj demokracie v Evropě. 

       

VIII. SPOLEČENSKÁ HNUTÍ V EVROPĚ 19. STOLETÍ A JEJICH MYŠLENKOVÉ ZDROJE
______________________________________________________________

       Přelomem v evropském vývoji směrem k demokracii, vládě lidu, byla tedy především Velká francouzská revoluce, 
která ovlivnila revoluční nálady prakticky ve všech evropských monarchiích. V několika dalších zemích propukly 
revoluce, které vedly k pádu monarchií, některé země, i když formálně monarchiemi zůstaly, změnily svůj politický 
režim směrem k demokracii. Často vliv určitých tradic z minulosti (Anglie, Nizozemí, Dánsko, Švédsko, Španělsko, 
Řecko, Belgie) způsobil ponechání monarchy (krále, královny) v čele státu, ale ti už neměli prakticky politickou moc. 
Ta přešla na parlamenty těchto demokratických zemí, předsedové vlád měli faktický mocenský vliv, byli lidem voleni 
přes parlamenty, zástupci lidí byli do parlamentu voleni přímo. 
       Pouze některé monarchie, které ještě fakticky zůstaly (například Rakousko-Uhersko do r. 1918, Německé císařství), 
byly specifické tím, že sice určité demokratické prvky monarchové umožnili (volba poslanců), přesto u moci zůstali, 
vládli prostřednictvím vysokých vládních úředníků, které sami jmenovali, za pomoci císařské rady, která panovníkovi 
přímo podléhala.

       Státoprávní teorie nových demokratických zemí se stále ještě opíraly o teorie, které přinesli filozofové a politici už 
před francouzskou revolucí, tedy v období před rokem 1776 a 1789 (americká a francouzská revoluce).
       Přirozenoprávní teorie stále hrály úlohu při budování právního řádu "nových" zemí.
       Byly to myšlenky a teorie DESCARTA, ROUSSEAUA, LOCKA, DIDEROTA, VOLTAIRA, MILLA a dalších, i 
když méně uváděných. Ti také kromě jiného vycházeli inspirativně zčásti z Descartova myšlení o systému, který by se 
dal nějak aplikovat i při společenských jevech. Tedy určitou metodu vědecké posloupnosti, abstrakce od rušivých vlivů 
a maximálního využití rozumového potenciálu, skrytého uvnitř každého inteligentního člověka. Je třeba přiznat, že 
zatím karteziánský model v politice nebyl tak aktuální (jako bohužel později s myšlenkami  zčásti marxismu, dále 
leninismu, nakonec především stalinismu a fašismu). Přitom Descartes upozorňoval na to, že "společenské vědy nejsou 
vlastně vědami", čímž inteligentního člověka s čistým úmyslem jasně napadne, že zařadit matematické zákony do 
politiky ohrožují ve svých důsledcích právě demokracii. Těmito otázkami se ještě v dalších částech práce budu 
podrobněji zabývat.
       
       Mimochodem, i další myšlenky DESCARTA, pokud se doslova využijí politicky, znamenají konec demokracie. 



(Pozdější zdůvodňování "vědeckosti" Descartových teorií pro praktickou politickou činnost znamenalo pouze 
zdůvodnění zločinů, které totalitní režimy nevědomky - při lidské omezenosti - uplatňovaly, anebo přímo záměrně 
uplatňovat chtěly.) 
       Například:
       **... naučil jsem se nevěřit příliš pevně ničemu z toho, o čem mě přesvědčoval příklad a zvyk. A tak jsem se 
postupně zbavoval mnoha omylů, které mohou ZATEMŇOVAT NAŠE PŘIROZENÉ SVĚTLO A ZNESNADŇOVAT 
NÁM NASLOUCHÁNÍ ROZUMU.** /Koyré, 2006, s. 42/
       **A také jsem si myslel, že stejně, jako jsme všichni byli napřed dětmi, než jsme se stali dospělými lidmi, a že jsme 
se dlouho museli řídit svými choutkami a svými učiteli, kteří si často odporovali a možná nám ani neradili vždy nejlépe, 
tak je i téměř nemožné, aby naše úsudky byly tak čisté a pevné, jaké by byly, kdybychom byli mohli cele užívat svého 
rozumu od chvíle, kdy jsme se narodili, a kdybychom se vždy řídili pouze jím...** /tamtéž, s. 44/

       Při PRVNÍ myšlence může budoucího potenciálního revolucionáře napadnout, že tak stačí, když revolucionář 
vytvoří sám svým myšlením, bez konzultace s ostatními, teorii o nové společnosti (důkazem této záležitosti jsou 
pozdější utopické představy o komunistické nebo nacionálně socialistické společnosti v Anglii, pak v Rusku, Německu 
a jinde...), protože spolehnout se na názor někoho jiného by mohlo posunout "mé myšlení" jinam, než je "moje 
skálopevná představa".
      U DRUHÉ citace se pak nabízí hrozná představa o "zdravé generaci", která bude "správně" vedena výchovou k 
"čistému životu" (samozřejmě podle představ mocných).
       
       Proto onen APEL DESCARTA na "odloučení společenských záležitostí, života" od "pravé vědy" a důležitá 
DESCARTOVA slova:
       **... mysl ... nejlepší ji jednou provždy zbavit všech mínění, jimž jsem až dosud důvěřoval, abych do ní vložil buď 
jiná lepší, nebo táž, poté co jsem je porovnal s rozumem.** /cit. in KOYRÉ, 2006, s. 45/

       >Čili: jak rozlišit pravdivé od klamného? - POROVNÁVÁNÍM A POCHYBOVÁNÍM!<

       Jean Jacques ROUSSEAU, který přišel s teoriemi o příčinách nerovnosti mezi lidmi, o politické ekonomii, o 
podstatě státu a společenské smlouvě, ostře vyhranil potřebu osobní, občanské i politické svobody OBČANA 
REPUBLIKY. Jako literát a PEDAGOG též viděl význam výchovy budoucích občanů v demokratickém duchu pro 
demokracii. I když některé názory byly nesplnitelné do důsledku, inspiroval praktičtěji zaměřené osobnosti k realizaci 
mnohých prvků, o kterých se ve svých dílech zmiňoval. Připomeňme si některé další myšlenky, jež nebyly v této práci 
uvedeny:

       **Hlavním zájmem a zároveň naprosto nevyhnutelnou povinností toho, kdo vládne, je střežit dodržování zákonů, 
jejichž je sluhou a vykonavatelem a na nichž se zakládá veškerá jeho moc. Má-li za povinnost zabezpečovat, aby 
zákony dodržovali jiní, má tím spíše povinnost dodržovat je sám, zvláště když právě on se nejvíce těší výhodám.** 
/Rousseau, 1989, s. 180-181/
       
       Kdo by zákony nedodržoval, neměl by mít tak právo něco očekávat - objevuje se základní myšlenka o PRÁVU a 
zároveň POVINNOSTI KAŽDÉHO OBČANA, tedy i toho, kdo je v čele státu a řídí ho:
       **...nikdo nemá povinnosti vůči tomu, kdo tvrdí, že nemá povinnosti vůči němu. To je též důvod, proč v dobře 
spořádaném státě není možné nikomu povolit žádnou výjimku ze zákona, a to pod jakoukoli záminkou.** /tamtéž, s. 
181/

       Správně si vláda vede, jestliže se za každou cenu nedrží striktně zákonů, které jsou uzákoněny, protože mohou v 
životě země nastat rozličné mimořádné okolnosti, a pak je třeba vidět věci s nadhledem, při vší složitosti, a vycházet z 
určitých principů, které vedly k vytvoření demokratického státu /*139*, s. 182/:
       **Avšak vždy jsou tu dvě neomylná pravidla, která umožňují vládě, aby si ... vedla správně. Prvním z nich je 
DUCH ZÁKONA, který má posloužit při rozhodování o případech, jež zákon nemohl předvídat. Druhým je OBECNÁ 
VŮLE, pramen všech zákonů a jejich doplněk, jež má být v případě jakékoli mezery v zákonech vzata na potaz.** 
/tamtéž, s. 182/
       Protože:
       **...nejmocnější pramen veřejné moci je v srdcích občanů a ... udržení vlády nemůže napomáhat tak jako mravy ... 
pouze dobří lidé mohou spravovat zákony.** /tamtéž, s. 185/

        Všechny ideje podle Johna LOCKA **přicházejí ze smyslového vnímání nebo z reflexe. - ... Odkud člověk nabude 
tu ohromnou zásobu idejí, které posléze do mysli vykreslí neklidná fantazie, neznající hranice, v téměř nekonečné 
rozmanitosti? Odkud má mysl veškerý ten materiál pro svůj rozum a své poznávání? Na to odpovídám... : ze zkušenosti; 
na ní je veškeré naše poznání založeno a z ní je koneckonců odvozeno. Naše pozorování se zabývá buď vnějšími 
smyslovými objekty, nebo vnitřními činnostmi naší mysli, jak je vnímáme nebo jak o nich ve vlastním nitru 
uvažujeme.** /Locke, 1984, s. 74/
        A opět posun na rozdíl od Descarta: ano, zkoumání i ve vlastní mysli, ale i ze zkušenosti zvnějšku. Dáno do 



souladu vnější i vnitřní rozumové smýšlení, k tomu ještě smysly a reflexe. Čili pragmatičtější založení myšlenek. 
Myšlenky LOCKA inspirovaly americké Otce-zakladatele...
       Neboť:
       **...nejlepší způsob, jak dospět k pravdě, spočívá v pátrání po tom, jaké jsou věci přímo ve skutečnosti, a nespočívá 
v závěrech, že se věci mají tak, jak si to my sami ve své obrazotvornosti namlouváme nebo jak nás jiní učili, že si je 
máme představovat.** /tamtéž, s. 114/
       LOCKE zde jasně hovoří o potřebě objektivního pohledu na věci, i třeba s korigováním názorů podle reality:
       **... spoléhám jen na vlastní lidskou NEPŘEDPOJATOU ZKUŠENOST a pozorování každého z nás; a snad to 
postačí u člověka, který se nepokouší o víc než o UPŘÍMNÉ a svobodné předložení svých vlastních pochybností 
týkajících se předmětu, který leží poněkud v temnotě, aniž přitom mám jakýkoli jiný záměr, než nepředpojaté 
ZKOUMÁNÍ PRAVDY.** /tamtéž, s. 67/

       Denis DIDEROT v Setkání s Filozofem pak zase reaguje RACIONÁLNĚ, i když s určitou ironií vůči "odborné" 
přípravě, za dohledu Kateřiny II. na návrh v ruské ústavě, kde se nachází jí navržený článek do "ústavy" Ruska: >Bylo 
by dobré udílet rolníkům ceny za vzorné obdělávání polí.< 
       Diderot na to sarkasticky reaguje:
       **Pcha, nic takového; postarejte se, aby práce sama jim vynášela, a bude to.** /Diderot, 1984, s. 74/
       Reagoval tak jako bytostně přesvědčený demokrat na pokrytecké odměny Kateřiny pro nevolníky v Rusku, a říká, 
že by raději měla zrušit nesvobodnou práci! Diderot ukázal, že humor dokáže být zbraní a často se jím řekne víc, než 
dalekosáhlé úvahy. Často ve svých literárních pracích vtipu užíval.
                                            
                                                              +++      
       
       Devatenácté století bylo jakýmsi kvasem různých myšlenek o člověku, společnosti, o svobodě ducha a nesvobodě, 
o možnostech, jak zlepšit život lidí. Velká francouzská revoluce dala lidem příklad v tom, že je možné určité myšlenky 
o novém uspořádání světa uplatnit. Tím, že revoluce se po roce 1794-5 posunula do pozadí evropských dějin, nic 
neměnilo na tom, že ona sama revoluce byla jakýmsi signálem, že svět je možné změnit k lepšímu. Jen najít ty správné 
myšlenky, které by lidi natolik zaujaly a natolik podchytily, že by s nimi mohli souhlasit. Šlo tedy o otázky teoretické, 
ale i praktické. Teorie měly směřovat k vyjádření pravé podstaty člověka, jeho lidských úsilí, jeho zařazení do 
společnosti, spolupráce s ostatními lidmi. Nalezení takové teorie, která by mohla být UVEDENA V ŽIVOT. 
Předpokládalo to hluboké myšlenky od filozofů, politiků, literátů, učitelů, profesorů z univerzit, ale i od lidí spjatých 
nějak s novými společenskými třídami v období průmyslové revoluce - s dělníky, dělnickou inteligencí, nebo 
inteligencí, která si uvědomovala, že například dělnictvo bude hrát významnou úlohu v nové industriální době. Chtělo 
to PRONIKAVOU VIZI budoucnosti, bez utopických představ, kterých bylo dost. Utopické představy sice vycházely z 
úsilí pomoci lidem v bídném postavení ve společnosti, protože křesťanství silně působilo na city lidí, kteří viděli i velký 
rozpor mezi bohatými a chudými. Křesťanská snaha pomoci lidem byla chvályhodná, ovšem často se v drsných 
podmínkách raného kapitalismu míjela účinkem. Mohla se dotknout jen jednotlivých křiklavých případů, ale ne všech 
chudých lidí nebo těch, kteří byli ve společnosti nějak handicapováni. Problém byl i v nedostatečné ochraně lidí ze 
strany zákona: buď zákony na ochranu, sociální zabezpečení a jiné chyběly, nebo se teprve připravovaly těmi vládami, 
které si uvědomovaly, že stát, který neochrání sociálně ohrožené skupiny, tak od nich může časem očekávat silnou 
averzi, která by mohla vést až k revolucím. Což se nakonec ukázalo... I když si mnohé státy již říkaly demokratické, k 
demokracii měly často ještě kus cesty. Demokracie je totiž nejen možnost lidí si svobodně zvolit někoho za sebe jako 
zástupce do parlamentu, ale jde i o mezivolební období, kde se vlády mají starat o blaho země, tedy co nejširších vrstev 
obyvatelstva.

       Myšlenkový kvas se projevil v mnoha i protichůdných teoriích o člověku, o společnosti, o pokroku lidstva. Vyrojilo 
se jich velké množství: směry idealistické a materialistické. Dostaly názvy: scientismus, pragmatismus, utilitarismus, 
darwinismus, socialismus, deismus a další. Tiskárny chrlily velké množství publikací filozofů, a tak sice čtenáři měli z 
čeho vybírat, na druhou stranu názorové spektrum bylo široké, mnoho lidí si proto ihned nemohlo udělat úsudek pro 
sebe, která teorie je ta nejsprávnější. Posuzovali názory podle toho, v jaké osobní životní situaci se sami se svou rodinou 
nacházeli; byla tedy názorová pestrost a nejednotnost. Až se silným rozvojem průmyslu ve vyspělých 
západoevropských zemích i v Americe a jinde začalo vzrůstat silně socialistické a dělnické hnutí, které mělo na mnoha 
místech podobné rysy; stejně tak podobné názory těchto lidí vyjadřovaly myšlenky: o boji proti vykořisťování, za 
zlepšení života dělníků a dalších, kteří byli prací značně drceni - neúměrně dlouhou pracovní dobou, chybějícím 
zdravotním a sociálním pojištěním, špatným bydlením a infrastrukturou v bydlišti těchto pracovníků, špatnou hygienou, 
výchovou, společenskou diskriminací.

       Mezi významné osobnosti, které myšlenkově ovlivňovaly prakticky celé 19. století, a zasáhly do dění 20. století, 
byli němečtí idealisté i materialisté, jako KANT, HEGEL, SCHELLING, NIETZSCHE, MARX, ENGELS, dále 
Francouz COMTE, Angličané OWEN, MILL a DARWIN nebo Američané JAMES a DEWEY, těsně ke konci století 
pak Rakušan FREUD a Němec HEIDEGGER a spousta dalších.

                                                              +++      



       
       Když se v jedné práci filozofa objevila myšlenka CHOVEJ SE K OSOBĚ DRUHÉHO JAKO K ÚČELU, NE 
JAKO K PROSTŘEDKU, vzbudila mezi vzdělanými lidmi, ale nejen mezi nimi, velký ohlas. 
       Autorem byl IMMANUEL KANT (1724-1804). Později, po zhodnocení jeho díla se uvádělo, že obsahuje 
KATEGORICKÝ IMPERATIV /Stokes, 2007, s. 97/:
       **Jednej podle mravní zásady, kterou bys chtěl v oné chvíli považovat za univerzální zákon.**  
A k tomu "vysvětlující" otázka /tamtéž/:
       **Mohl bych si přát, aby se porušení slibu stalo univerzálním zákonem?** 
(Obojí in: Kritika praktického rozumu, 1790)

       Immanuel KANT na svoji (výše uvedenou) filozofickou otázku /Stokes, 2007, s. 96/:
       **JAKÉ JSOU NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY K TOMU, ABYCHOM MĚLI VŮBEC NĚJAKÉ ZKUŠENOSTI?
** odpovídá, že mysl přikládá na zkušenosti PRINCIPY, aby dospěla k poznání. (V práci Kritika čistého rozumu, 1781)
      
        To mělo značné důsledky i pro politiku. Kant totiž požaduje politiku principiální, a mezi primární principy patří 
mravnost, tedy MRAVNÍ PRINCIP:
      
       **Politika musí pokleknout před mravností. Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a 
právech člověka.** (Malý orloj moudrosti, 2007, s. 175)

       Kategorický imperativ vede člověka k mravnímu hodnocení jeho činů, význam hraje svědomí. Člověk, který se drží 
mravních principů, pak i v politice může hodně dobrého pro společnost udělat. Později se tento mravní kategorický 
imperativ některými pseudoučenci překroutil do podoby povrchní - bez vnitřní korekce svědomím, tedy 'božskou' 
kontrolou - do podoby, že každý má svědomí, a tak i zločinec "podle svého svědomí" může činit, co sám uzná za 
vhodné. (Mám na mysli zločince proti lidskosti - viz nacistické hnutí, které právě Kantovy názory výrazně překroutilo, 
když překroutilo i Darwinovo učení o přirozeném výběru, tzv. sociální darwinismus, a o právu silnějšího na přežití.)

                                                             +++      
       
       Dalším idealistou byl německý filozof GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831). Představoval 
dialektický způsob uvažování i vývoj dějin:
       **Konečná pravda se zvolna odkrývá během neustále pokračujícího vývoje dějin idejí.** /Stokes, 2007, s. 102/
       Ve svých hlavních dílech Fenomenologie ducha a Filozofie práva rozehrává myšlenku o neustále probíhající ideji, 
absolutní univerzální mysli či duchu v dějinách, která vede k pokroku. Vychází z TEZE, ta vede k ANTITEZI 
(protiklady umožňující posuzování nebo opravy špatnosti, chyb) - z nich pak poučení a nový výsledek vzniklý v bojích 
těchto protikladů - do SYNTÉZY. Vše vzniká v BOJI PROTIKLADŮ starého a nového, což nakonec vede k vytvoření 
nové reality. Tato univerzální idea probíhá prakticky ve všem. Marx s Engelsem pak na ni navázali, jen místo 
idealistické dialektiky byli tvůrci materialistické dialektiky - ne nějaká nadlidská idea, nýbrž vývoj lidstva probíhal v 
boji protikladů (protikladné společenské třídy - boj mezi nimi vedl k pokroku, MYSL podle nich byla až druhotná (mysl 
jako nadstavba nad materiální základnou, z ní vycházející, i když zpětně ji ovlivňující...).

                                                               +++       
       
       Poněkud více bych se zastavil u německého filozofa, který se tolik příliš neuvádí ve spojení s nejvýznamnějšími 
filozofy 19. století, nicméně jeho myšlenky velice ovlivnily NĚMECKÉ MYŠLENÍ do takové míry, že špatnou 
interpretací sváděly vývoj myšlení v Německu až k negativním společenským a politickým důsledkům. To se však, 
bohužel, týkalo většiny německých filozofů, kteří by se obraceli v hrobě, kdyby viděli, jak s jejich odkazem bylo 
nakládáno...
       Byl to FRIEDRICH WILHELM JOSEPH VON SCHELLING (1775-1854). 
       Charakterizoval své počínání jako smiřování subjektivního s objektivním. /Stokes, 2007, s. 100/. 
       
       Ve stati 'Kritické fragmenty' (1805-1808) Schelling uvádí:
       **Člověk, jehož by dnes zření konkrétního nenaplňovalo ideami toho, co je božské, věčné a jedině živé, by byl 
dočista ztracen pro vědu i religio... problémy, které nelze vyřešit bez těch nejvznešenějších idejí.
Nepoznáváme nic než to, co je ve zkušenosti, praví KANT. Zcela správně; nicméně to jediné, co JE ve zkušenosti, je 
právě to živoucí, věčné - Bůh.
Boží jsoucnost je empirická pravda, je to dokonce základ veškeré zkušenosti.** /Schelling, 2004, s. 17/
       
       Objevuje se zde KANTOVA božská idea, která "vede" mysl člověka. Nabízí se znovu myšlenka jakéhosi prvotního 
principu, podle kterého by člověk měl jednat.
Ona "vyšší idea" je "nadřízená" všem ideám. 
       
       Ve stati 'Nejstarší program systému německého idealismu' z roku 1796 Schelling píše:



       
       **Od přírody přejdu k DÍLU LIDSKÉMU. Nejdřív idea lidstva - chci ukázat, že není žádná idea STÁTU, protože 
stát je cosi MECHANICKÉHO; stejně jako není žádná idea STROJE. IDEA je jedině to, co je předmětem SVOBODY. 
Musíme tedy i nad stát! - Neboť každý stát musí se svobodnými lidmi zacházet jako s mechanickým soukolím; a to 
dělat nemá; má tudíž ZANIKNOUT. Samotným je vám zřejmé, že všechny ideje, jako o věčném míru atd., jsou jen 
PODŘÍZENÝMI ideami vyšší ideje.** /Schelling, 2004, s. 13-14/
       (Když si uvědomíme, že později Hitler ve fašistickém Německu používá myšlenku "nadstátní" ideje, která velí, aby 
stát plnil úlohu Bohem předem určenou, jsme u překroucení. Ale dnes víme, že právě na lžích a překrucování 
původních myšlenek hitlerovské Německo stálo.)
      
        Zatímco Schelling má na mysli HODNOTU vyšší ideje pro dobrý život člověka - vychází i z mravního 
kategorického imperativu KANTA. Vysvětluje tak i smysl lidské existence - nežít pouze jako nižší tvor, který je 
součástí "mechaniky" státu, má myšlení a povznese se "nad stát", může být i jeho tvůrcem, který fungující stát může 
pomoci zlepšit, povýšit - blíž k ideji SVOBODY. (Zatímco idea hitlerovského státu přece byla opakem - vrcholně 
totalitní ve svém vzniku i průběhu.)

       Ve stejné stati Schelling uvádí:
       **Nuže, jsem přesvědčen, že nejvyšší akt rozumu, toho, jenž objímá všechny ideje, je akt estetický, a že PRAVDA 
A DOBRO jsou sourozenci JEDINĚ V KRÁSE. - Filozof musí mít právě tolik estetické síly jako básník. Lidé bez 
estetického smyslu, to jsou naši filozofové litery. Filozofie ducha je estetická filozofie. V ničem nelze být duchaplný, 
ani o dějinách nelze duchaplně uvažovat bez estetického smyslu. Tady se má ukázat, čeho se vlastně nedostává lidem, 
kteří nerozumějí žádné ideji - a upřímně doznávají, že vše, co překračuje tabulky a seznamy, je pro ně temné.** 
/Schelling, 2004, s. 14-15/ 
       
       A zde myšlenka, že pravda a dobro spolu v kráse souvisejí! Propojení pravdy a dobra! Až se dostaneme k 
ideologickým zdrojům nacismu v Německu (viz v práci dále), uvidíme, že propagandistickým trikem lze spojit krásu se 
zlem. (Kolik předních nacistických pohlavárů mělo umělecké sklony! Viz Heydrich, Goebbels a jiní. Božství 
nespojovali s dobrem. Mnozí byli členy náboženských sekt, které se skutečným křesťanstvím neměly nic společného, 
prováděly různé seance - například i u nás na zámku Zbiroh. Jen prostě věřili i v nadpřirozeno, což prý bylo tradicí v 
Německu!)
       
       Nakonec - posuďte sami, jak mohly i tyto myšlenky Schellinga (je v tom nevinně samozřejmě) ovlivnit Němce. 
Schelling byl oblíbeným německým filozofem doby. Měl značnou autoritu i mezi studenty. Zvláště v roce 1830, kdy po 
studentských bouřích v Německu (revoluce proběhly v mnoha zemích Evropy - zvláště Francie: vliv na dílo Ubožáci 
\=Bídníci\ od Viktora HUGA). Hovoří také o povznesení Němců, o povznesení ducha. Jako by tu byl určitý komplex z 
toho, že Německo neprožívalo zrovna dobu slávy, ale společenského úpadku (německá územní i společenská 
roztříštěnost), který je potřeba změnit tak, aby se Německo znovu zvedlo a bylo mocné DUCHEM (idea opět 
překroucená později na tzv. SILNÉ NĚMECKO - viz Bismarck):

       **Slýcháme tak často v poslední době, že prý stádo musí mít SMYSLOVÉ NÁBOŽENSTVÍ. Nejen stádu, ale i 
filozofovi je ho zapotřebí. Monoteismus rozumu\a\ srdce, polyteismus obrazotvornosti a umění: to je to, co 
potřebujeme! Poprvé tu budu mluvit o myšlence, která pokud vím nepřišla na mysl ještě žádnému člověku - musíme mít 
novou mytologii, tato mytologie ale musí sloužit idejím, musí se stát mytologií ROZUMU. Dokud nezestetizujeme 
ideje, to jest dokud je nezmytologizujeme, NÁROD se o ně nebude zajímat, a naopak dokud není mytologie rozumná, 
musí se za ni filozof stydět. Osvícení a neosvícení si tedy musí nakonec podat ruce, mytologie se musí stát filozofickou, 
aby učinila národ rozumným, a filozofie se musí stát mytologickou, aby učinila filozofy smyslovými. Pak zavládne 
mezi námi věčná jednota. Už nikdy pohrdavý pohled, už nikdy slepé chvění lidu před jeho mudrci a kněžími. Pak teprve 
nás čeká STEJNÉ vzdělání VŠECH sil jednotlivce, jakož i všech individuí. Žádná síla už nebude potlačována, pak 
zavládne všeobecná svoboda a rovnost duchů! Vyšší duch seslaný s nebes musí mezi námi založit toto nové religio, 
bude to poslední a největší dílo lidstva.** /Schelling, 2004, s. 15-16/
       
       A je tu myšlenka "nové mytologie" Německa! Chce pozvednout národ estetikou mýtů a bájí, i když ve spojení s 
rozumem, který respektuje smyslovost, ale nezůstává jen u ní. Mytologie má sloužit idejím - při překroucení 
Schellingovy myšlenky: takový mýtus, který ukáže Němce jako největší národ na světě... Při použití smyslovosti pak 
národ půjde za svými vůdci, kteří samozřejmě budou představováni v tom nejlepším světle (nejlépe jako potomci 
hrdinů, pokud to bude možné).
       
       Zatímco Schellingovi jde o skutečné pozvednutí DUCHA národa, poctivé povznesení rozvojem kulturnosti a 
myšlení, vědy. Ve stati z roku 1807 'O podstatě německé vědy' uvádí:
       **... jen v národě věda skutečně existuje. Dokladem tohoto tvrzení jsou náboženské a vědecké revoluce, jimiž 
německý národ předčil všechny ostatní a v nichž projevil zájem mysli a ducha o základ veškerého poznání tak, jak to 
neučinil žádný jiný národ a jak to on sám později již nikdy znovu neprokázal, šlo-li o cokoli jiného.** /Schelling, 2004, 
s. 44/



       A dále v téže souvislosti:
       **Německý národ celou svou bytostí usiluje o religio, ale podle své povahy o religio spojené s poznáním a vědecky 
založené. A tak právě on velmi jasně potvrzuje známý Baconův výrok o tom, že povrchní filozofie, v níž si jen smočíme 
rty, odvádí od Boha, zatímco celá zpracována a vyčerpána přivádí k Bohu zpátky. Znovuzrození religia skrze nejvyšší 
vědu - to je vlastní úkol německého ducha, jasný cíl všeho jeho usilování.** /tamtéž, s. 52-53/
       Zde je již jasný vzkaz: usilujte o vědecké poznání, spojujte dobro a pravdu s krásou, mějte estetický náhled na 
pokud možno nejvíc záležitostí. DUCHA člověka nepovznese něco, co člověka snižuje na úroveň nízkého tvora.

       Při sledování německé historie Schelling povzbuzuje Němce, hovoří o jejich významné úloze například v 
reformaci, zvláštnosti německého národa oceňuje, například německou důslednost, důkladnost, systematičnost, věrnost, 
na druhé straně nachází i určitou "zvrácenost" při řešení záležitostí, které souvisí s přehnanou důsledností "až do 
konce"... (Že by nám to připomnělo Německo v letech 1933-1945?):
        
       **Němcova vrozená věrnost se ukazuje dokonce i ve zvrácenosti: neopouští ji, nýbrž zpracovává ji tak dlouho, až 
se ukáže v celé své marnosti. Že se všechno vysoké a vznešené zvrhlo, že vymizelo byť jen ponětí o vysokém a 
vznešeném ve světských záležitostech a věcech, to je jen dalším důkazem Němcovy důslednosti. Proto také u nás 
zhoubné zásady působily mnohem zhoubněji a mohly vskutku zkazit celou masu národa...** /tamtéž, s. 53/
       A dále:
       **Tento národ má příliš osobitou mysl a ducha, než aby chodil po stejných cestách jako jiné národy. Má svou 
vlastní cestu a půjde po ní, a nikdo ho nezmýlí ani ho od toho neodvrátí, jak se o to mnozí marně pokoušeli. Má svou 
zvláštní úlohu a nutný směr svého vývoje a pokroku.
Německá věda nabyla celé osobitosti svého významu poté, kdy se německý duch odtrhl od dané víry, která byla buď 
veškeré vědy prosta, nebo stavěla na jejích omezujících a mrtvých formách, a začal důvěřovat jen silám vědění a 
jasného poznání. Od té doby již nejsou její pokroky náhodné ani směřující do neznáma jako u jiných národů: mají určitý 
cíl a nutný směr...
       Je dost zvláštní, že si vůbec nikdo nevšiml, že přece již otevřená roztržka náboženských vyznání určuje německému 
národu mnohem vyšší cíl než národům ostatním.** /tamtéž, s. 45/
       **Tehdy, kdy se německý duch s rozhodností zřekl tradované víry, slíbil a přísahal sám sobě, že protiklad dovede 
až k úplnému zrušení; že jednotu, kterou opustil jakožto stav míru bez poznání, jednou znovu ustaví na vyšší rovině, 
jako jednotu vědomou, ve vyšším smyslu a v širším rozsahu. To je cíl německého ducha, jeho zaslíbení, to, díky čemu 
se zdá chudým proti bohatství jiných národů a pokorným proti jejich zpupnosti, to, co je hnací silou jeho horlivosti, co 
jej pudí k tomu, aby se stále znovu dotýkal základních jistot veškerého poznání a zkoumal je, aby se hroužil do 
nedohledných hlubin, zatímco se jiné národy obluzují představou, že ukončily nejvyšší zkoumání a znají principy, nad 
něž není vyšších.** /tamtéž, s. 46/
       
       Jasně rečeno, jaký je cíl, k čemu má Němec dospět, bez ohledu na kritiku ze strany jiných národů. Je zde do určité 
míry vyjádřen samozřejmě určitý komplex z toho, že Německo bylo předstiženo hospodářsky a politicky okolními 
západními zeměmi. Na druhou stranu tu byly země ještě méně vyspělé... Až z toho mrazí, jak bude později Německo 
jednat se zeměmi "mimo jejich obzor vnímání" - tedy s východní Evropou... 

       Určitý rys Schellingovy "německé" filozofie dokládá také nenápadná myšlenka:
       **Základem každé metafyziky, ať se vyjadřuje spekulativně nebo prakticky, je talent dokázat bezprostředně chápat 
mnohé v jednom a opět jedno v mnohém, jedním slovem smysl pro TOTALITU.
Metafyzika je protiklad každého mechanismu, je to organický způsob vnímání, myšlení a jednání. Nedávná doba 
směřovala ke zničení veškeré metafyziky v jednotlivých lidech i v celku...** /tamtéž, s. 54/
       
      Tady právě ono "chápání mnohé v jednom", jedním slovem "smysl pro TOTALITU", spojování všeho v jeden 
celek, také mělo vliv na myšlení: svobodná mysl totiž může být určitým způsobem "nezávislá" na "ostatním", v 
TOTALITĚ se ale vše nutně SPOJUJE, až se z toho právě může stát něco téměř mechanického - čili bráno do důsledků: 
může se projevit jako ona určitá "zvrácenost" - výsledek přináší něco jiného, než byla původní představa... Politická 
totalita potom právě tuto podstatu v sobě nese - "chybná" je odlišnost, myšlenka odpojená od "toho, co se má, co se 
požaduje společností, skupinou, nějakým celkem". Právě přehnaná důslednost se mění ve svůj protiklad.

       Schelling zároveň tvrdě kritizuje PŘIROZENÉ PRÁVO /tamtéž, s. 56/:
       **Když lidé neznají nutný princip božského ustanovení, díky němuž jsou mnozí sliti v jednotu a jednota se zase 
uskutečňuje v mnohosti; když tím nejvyšším, kvůli čemu tu je a děje se všechno ostatní, je personalita jedince: PAK JE 
nemožné vpravdě chtít pro celek a chápat a naplňovat zákon mravouky - totiž jednat ve smyslu a duchu celku - jinak 
než v negativním smyslu ... celá hodnota člověka tkví pak v omezení, jež si ukládá vzhledem k ostatním, a ne v tom, co 
vykoná pro jiné; ctnosti, které se mohou rozvíjet a projevit jen ve stavu veřejného a společného života, neexistují - jsou 
jen ctnosti života soukromého.**
       
       Svoboda jedince je tu v důsledném souladu s vůlí celku, na druhou stranu vede k tomu, že za hodnotu se považuje 



právě ono "omezení ve prospěch celku". Bráno opět do důsledku to znamená ve skutečnosti spíše popření individuality 
člověka západoevropského pojetí, v politickém rámci jedinec podléhá celku a nesmí jít proti němu za žádných 
okolností. Cena života jedince má tedy nižší hodnotu. Vyšší by měla, kdyby bylo zaručeno (což nemůže nikdy být), že 
celek je ochoten totéž udělat vůči jedinci (jako jedinec vůči celku).

       Schellingovy myšlenky o totalitě jsou až prorokující: 
       **Každý život vyžaduje TOTALITU, která se však rozpadá bez jednoty. Tak jednotlivé části našeho těla tvoří 
dohromady jednu formu a jen tam, kde je tato forma soustředěna v jednotě, jen tam udeří podstata, pravý blesk života. 
Rozeber formu a nebude mít kam udeřit a zapálit.** /Schelling, 2004, s. 61/
       **... jen úplná obnova (které se ze všech sil snažili zabránit otupělí a slabomyslní lidé poslední doby) nám může 
znovu přinést čest a spásu a že celé toto pokolení prostopášných kastrátů a povrchních měkkýšů, stejně neschopné 
vážnosti v životě jako ve vědě a umění, musí zaniknout. Pak teprve budeme moci skutečně a silně jednat.** /tamtéž, s. 
66/
       Je třeba k tomu něco dodávat?
       Na příkladu Schellinga jsem chtěl ukázat, jak lze za pomoci lži, překrucování myšlenek, demagogie, či určitého 
nepochopení zneužít dobře míněné myšlenky, které měly národ kladně povzbudit k další INTELIGENTNÍ činnosti pro 
lepší budoucnost.

                                                             +++       

       Podobný problém se týkal i dalšího německého filozofa FRIEDRICHA NIETZSCHEHO (1844-1900). Jeho 
filozofie si vysloužila NEPRÁVEM pověst opory nacismu /Stokes, 2007, s. 146/.
       Název jeho nejznámějšího díla VŮLE K MOCI vystihuje smysl jeho filozofie: vůli k moci považoval za základní 
hnací sílu jednotlivce, aby ovládal vnější síly. Jednotlivec chce sílu k řízení vlastního osudu - přeneseno do oblasti 
ducha, ne fyzické síly. 
       
       Na druhé straně má silný pomáhat méně šťastným:
       **Ctnostný muž rovněž pomáhá nešťastným. Nikoli ... z lítosti, nýbrž podněcován k tomu nutkáním pramenícím z 
přebytku síly.** /Stokes, 2007, s. 147/
       Tato citace dokazuje naprosté nepochopení (či záměr) Nietzscheho myšlení. Není to dokazování síly proti slabšímu, 
není to zakomplexovanost slabocha, který okatě dává najevo rádoby sílu, aby ukázal svou nadřazenost nad druhým. Je 
to naopak velkorysost člověka silného (snad i tělesně silného) DUCHEM, který evidentně druhému slabšímu pomůže - 
a nedokazuje mu NEOPRÁVNĚNOST existence nebo podřadné postavení slabšího!
       
       Paradoxem je, že po jeho smrti bylo vybrané dílo vydáno "zásluhou" jeho sestry v souvislosti s její sympatií k 
nacismu. I posmrtně lze zneužít autora...

                                                              +++       

       Ve Francii byl představitelem POZITIVISMU, až inspiroval ke vzniku tzv. SCIENTISMU, filozof AUGUST 
COMTE (1798-1857).
       **Rozum by neměl být otrokem vášně, ale sluhou srdce.** /Stokes, 2007, s. 116/
       Ve svém díle KURS POZITIVNÍ FILOZOFIE zdůraznil nutnost opírat se o ověřitelná pozorování - na nich lze 
vystavět říši lidského poznání... nový společenský řád má za vůdčí sílu vědu. /tamtéž, s. 117/ 

                                                              +++       

       Angličan ADAM SMITH (1723-1790) byl představitelem LIBERALISMU. Tím, že vyslovil myšlenku /Stokes, s. 
106/-
       **Nezamýšlené důsledky zamýšlených činů budou ku prospěchu celé společnosti.** - ovlivnil ekonomické i 
politické myšlení na celém světě na dlouhá desetiletí (dílo BOHATSTVÍ NÁRODŮ).
       Princip spočíval ve svobodné - liberální - ekonomice. Podnikatel tím, že sobecky chtěl mít co největší užitek, 
rozvíjel své hospodářství, a tím pak přispěl vlastně i k rozvoji ekonomiky státu, obchodu, průmyslu. Problém byl právě 
v onom liberálním přístupu "bez omezení". 
       Philip STOKES, autor slovníku filozofů, k tomuto liberalismu (který propagoval Adam SMITH) objektivně uvádí:
       
       **Názor, jenž vnáší klid do duší kapitalistickým podnikatelům, ... , je nepochybně značně omezený. Stačí jen letmo 
pohlédnout například na sociální dějiny Velké Británie, abychom narazili na vykořisťovatelské praktiky provázející 
celou průmyslovou epochu, extrémní chudobu i ponižující životní podmínky strádajících vrstev. Snadno se tak 
přesvědčíme, že Smithův idealistický model měl mnohem vážnější "nezamýšlené" důsledky. O konec nedůstojných 
podmínek pracujících v průmyslovém západním světě se nepostaralo ani tak triumfální naplnění Smithových zásad, 
jako spíše přesun chudoby a vykořisťovatelských praktik do jiných částí světa. Jinými slovy řečeno: životní podmínky 
obyvatel Západu se zlepšily na úkor obyvatel jiných zemí společně s tím, jak ze západní společnosti zmizela práce, o 



níž hovoří Smithova hospodářská filozofie, a přesunula se do třetího světa.** /Stokes, 2007, s. 107/

       Vliv Smithovy filozofie lze dodnes zaregistrovat při řízení ekonomik některých demokratických zemí. Dokonce u 
nás po "sametové revoluci" v listopadu roku 1989 první ekonomové měli snahu prvky tohoto liberalismu v ekonomice 
uplatňovat. Musely se však upravit zákony tak, aby nedocházelo například k daňovým únikům nebo "tunelování" 
ekonomiky, což se bohužel při rychlosti privatizace občas stalo. ČISTÝ liberalismus je v současnosti nereálný. A kromě 
toho, každá realizace projektu musí počítat s korigováním v jeho průběhu. Lidé totiž nejsou stroje, a musí se na ně brát 
ohled.
       Z lidského i politického hlediska se jeví liberalismus demokraticky. Ve skutečnosti ale funguje naopak. Dovedeno 
do důsledku by se nikdo nemusel o nikoho starat, než jen o sebe, nepočítá se solidaritou, apod. Na druhé straně je 
naprosto jasné, že bez dělby činností by ani ten nejlepší podnikatel neuspěl /viz Obama, 2010, s. 180-182: rozhovor 
Baracka Obamy s miliardářem Warrenem Buffettem/.
                                                               
                                                                         +++       

       Další Angličan, JOHN STUART MILL (1806-1873), byl tvůrcem směru UTILITARISMUS. 
       Užitečnost je prý směrodatná pro člověka:
       **Činy mají správné proporce, jestliže přinášejí štěstí. A špatné, jestliže je jejich výsledkem opak.** /Stokes, 2007, 
s. 114/
A jinde:      
       **Je lépe být nespokojeným člověkem než spokojeným prasetem; je lépe být nespokojeným Sokratem než 
spokojeným hlupákem. A jestliže je hlupák nebo prase rozdílného názoru, je tomu tak proto, že jedině oni znají svou 
vlastní stránku věci.** /King, 2007, s. 123/
(UTILITARISMUS)
       Autor publikace /King, 2007, s. 122/ o Millovi tvrdí:
       **Mill patří k nejhůře překrucovaným a podceňovaným filozofům západní tradice. Nejenže bylo z valné části 
přehlíženo jeho dílo v oblasti logiky, epistemologie a metafyziky, ale dokonce i jeho etické a politické teorie byly 
podávány z hlediska přísně utilitaristických formulací, z nichž některé (např. "co možná největší štěstí co možná 
největšímu počtu lidí") jednoznačně odmítal.**

       Proč, to pak možná vysvětluje následující:
       **Jeho filozofické myšlení bylo ovlivněno ... Byl to horlivý zájem o sociální spravedlnost a zvláště blaho pracující 
třídy.** /King, 2007, s. 122/
       A také to, že:
       **Mill byl zastáncem rovnoprávnosti žen a prosazoval pro ně volební právo. Na obrázku s názvem MILLOVA 
LOGIKA; neboli VOLEBNÍ PRÁVO ŽENÁM (Punch 1867), Mills klestí cestu skupině žen různých společenských 
vrstev. Ženy jsou vyšší než muži a některé vypadají zamračeně a nepřitažlivě. Obrázek dává znát, že zdaleka ne každý 
sdílel jeho názory na emancipaci.** /tamtéž, s. 123/

       Jak je vidět, už ve své době měl slušný člověk, který upozorňoval na určité společenské nedostatky, nebo dokonce 
chtěl nápravu, přestože nepatřil k chudině, a nemusel by mít tak osobní důvod protestovat, problémy, a nebyl proto moc 
oblíbený.
       Mill se v politické teorii zaměřoval na svobodu - jediným důvodem pro omezování osobní svobody může být snaha 
předejít utrpení ostatních ... mravnost KONÁNÍ je určována jeho následky, ale mravnost JEDNOTLIVCE souvisí také s 
úmysly a motivy... /tamtéž, s. 123/

                                                                            +++       

       CHARLES DARWIN (1809-1892) přišel s TEORIÍ PŘIROZENÉHO VÝBĚRU /Stokes, 2007, s. 118/:
       
       **Pokud se objeví odlišnost užitečná pro organismus, budou mít jedinci s touto charakteristikou nepochybně 
nejlepší naději na zachování v boji o život. A na základě silného principu dědičnosti budou mít sklon plodit potomky s 
podobnými vlastnostmi. Tento princip přežití jsem nazval ... přirozeným výběrem.** 
       **Komplikovaná konstrukce se vyvíjí přirozenou cestou, aniž by bylo zapotřebí předpokládat existenci 
konstruktéra.** (O PŮVODU DRUHŮ) /tamtéž, s. 119/

       V dalším svém díle O PŮVODU ČLOVĚKA (1871) konstatuje s ironickým nádechem:
       **Hlavní závěr, ke kterému jsem v této práci dospěl, že člověk totiž pochází z nějakého nižšího živočicha, bude 
mnoha lidem bohužel připadat velmi nechutný.** /Kvirenc, 2007, s. 203/   
       A pokračuje tamtéž:       
       **A přece jsou si všechny rasy podobné v tolika bezvýznamných detailech stavby těla i v tolika duševních 
zvláštnostech, že lze tyto shody vysvětlit jen dědictvím po společném prapředkovi... Nesmíme si ovšem představovat, 
že bychom při sledování vzniku jedné rasy z druhé i všech ras z nějaké společné rasy mohli nakonec dojít až k jedinému 



páru našich předků. Naopak, na každém stupni procesu přeměny přežívali všichni lépe uzpůsobení jedinci, na rozdíl od 
těch, kteří byli vnějším životním podmínkám uzpůsobeni hůře...
Člověku lze odpustit, cítí-li určitou hrdost, že se povznesl, i když ne svým vlastním úsilím, až na samotný vrchol 
organického světa; a skutečnost, že se k němu povznesl a nebyl tam původně dosazen, mu snad může dodávat naději, že 
ho v daleké budoucnosti čeká osud ještě lepší. ... Podle mého názoru však musíme připustit, že přes všechny své 
ušlechtilé vlastnosti, přes soucit, který cítí k těm nejponíženějším, přes laskavost, ... přes svůj téměř božský rozum, s 
nímž pronikl až k pohybům a složení sluneční soustavy, ... člověk ve své tělesné stavbě stále ještě nese nesmazatelnou 
pečeť svého nízkého původu.**

       Zneužití Darwinovy teorie přirozeného výběru se nazývá SOCIÁLNÍ DARWINISMUS. Jeho hlavní tezí je, že i v 
lidské společnosti přežívají jen silní jedinci, ostatním hrozí zánik. Teorie bohužel šla na ruku těm, kteří pomocí různých 
rasových teorií (například NORIMBERSKÉ ZÁKONY v nacistickém Německu) chtěli světu dokázat, že existují rasy, 
které mají budoucnost, zánik jiným hrozí neustále. Je to naprosto nevědecká záležitost: lékaři a jiní odborníci naopak 
upozorňují, že tzv. čisté rasy nejsou. Degenerace naopak muže po mnoha generacích nastat u tzv. čistých plemen 
(zvířat). Převedeno do lidské situace: míchání ras je naopak dobré, přirozené, má budoucnost. Na příkladu některých 
zdegenerovaných šlechtických rodů, které se "mísily" mezi sebou, ukazují pravděpodobnost genetických poruch...
         
                                                                             +++

       Američan WILLIAM JAMES (1842-1910) byl představitelem PRAGMATISMU. K vysvětlení může přispět citace:

       **Nemůže existovat žádný rozdíl, který by nevyvolal rozdíl někde jinde.** /Stokes, 2007, s. 128/
       Pravdu a mravní čistotu je třeba posuzovat z jejich užitečnosti - až k utilitarismu...
Nejlepší teorie je ta, která může nějak přispět k našemu úspěšnému životu (něco je buď pravdivé či správné, pokud to 
lze úspěšně použít v tomto světě...).

                                                                                    +++

       Představiteli DIALEKTICKÉHO MATERIALISMU byli v 19. století jejich zakladatelé KAREL MARX (1818-
1883) a BEDŘICH ENGELS (1820-1895).  
       Karel MARX tvrdí: 
       **Ekonomika je základním určujícím činitelem života.** /Stokes, 2007, s. 132/ 
      
       Dialektiku Marx převzal od Hegela, v ekonomice byl inspirován Smithem a Ricardem, v etice Hobbesem. Oproti 
Hegelovi (vývoj lidského chápání vede ke společenským a politickým změnám) Marx tvrdí, že cestu pro nové způsoby 
myšlení a vývoj idejí otevírají ekonomické změny /tamtéž, s. 133/ a k obhajobě socialismu není třeba žádných mravních 
pohnutek, protože je **socialismus nejúčinnějším způsobem, jak dosáhnout produktivity**. /tamtéž/

Další názory /King, 2007, s. 127/:
       **Filozofové pouze INTERPRETUJÍ svět různými způsoby; jde o to, jak jej změnit.** (in: TEZE O 
FEUERBACHOVI. MARX-ENGELS WERKE 3:7)
A dále /tamtéž/:
       **Každému podle jeho schopností, každému podle jeho potřeb.** (in: KRITIKA GOTHAJSKÉHO PROGRAMU. 
MARX-ENGELS WERKE 19:21)
A ještě:
       **Dějiny všech dosavadních společností jsou dějinami třídních bojů.** (MANIFEST KOMUNISTICKÉ 
STRANY) 
.......................................................
BEDŘICH ENGELS (1820-1895):
       **Můžeme jen žasnout, že celá ta šílená struktura ještě drží pohromadě.** /Stokes, 2007, s. 134/

       Ve své práci PODMÍNKY DĚLNICKÉ TŘÍDY V ANGLII uvádí:
       **Jsou to opravdu jen jednotlivci, kteří strádají. Ale jakou jistotu má pracující, že se právě tohle nestane zítra i jeho 
osudem? Kdo mu zajistí zaměstnání? Kdo se mu zaručí, že ho zítra jeho pán z nějakého důvodu nebo i bez něj 
nepropustí? A pak se bude muset probíjet společně s těmi, kdož jsou na něm závislí, dokud nenajde někoho dalšího, 
"kdo mu dá chleba". Kdo zaručí, že ochota pracovat postačí k zisku práce? Že poctivost, zručnost, šetrnost a všechny 
další ctnosti hlásané buržoazií budou opravdu cestou ke štěstí? Nikdo. Dělník ví, že dnes něco má, ale že nezáleží na 
něm, zda bude mít něco také zítra.** /Stokes, 2007, s. 135/

       Autor publikace Philip STOKES hodnotí Marxe a Engelse objektivně /s. 135/:
       **Není divu, že kombinace umění vést polemiku a filozofické erudice udělala z Marxe a Engelse duchovní otce 
komunistických revolucí v polovině světa. Už jen proto je lze považovat za nejvlivnější filozofy všech dob. Státní 
zřízení, která vznikla na základě jejich filozofie, učinila konec strachu z nezaměstnanosti. Jak dalece se jim ale podařilo 



uspokojit další, nehmotné, potřeby svých obyvatel, bude muset rozsoudit jedině historie.** 

                                                                            +++
       
      Téměř po celé 19. století s menšími či většími přestávkami probíhaly v Evropě revoluce. Měly různý charakter. 
Vyspělé a samostatné země byly vývojově vpředu, revoluce v nesvobodných zemích byly často spojeny s bojem za 
národní nezávislost, obrodu národa. Zvláště se to týká českého národa.
       
       V samostatných zemích s demokratickým charakterem vlády měly revoluce většinou sociální aspekt. Hospodářsky 
rozvinuté země Evropy prožívaly dělnické bouře, stávky, někde byla dokonce krátce uskutečněna sociální revoluce 
(Pařížská Komuna), ale pro utopické představy zkrachovala.
       Průmyslová revoluce ve vyspělých demokratických zemích s sebou nesla problémy, které bylo nutné řešit, aby 
demokracie měla perspektivu. Svědectví doby průmyslové revoluce jsou velice obdobná v různých zemích.
      
       Jako vzorek si vezměme Anglii. Město Manchester s velkou textilní výrobou.
       Svědek J. AAIKIN uvádí:
       
       **Manchester tvoří ponuré řady domů... Obyvatelstvo se tísní v temných chatrčích oddělených úzkou, nedlážděnou 
ulicí, v atmosféře zamořené kouřem a exhalacemi průmyslového středu města... Domy ... jsou většinou nalepené na 
sobě, mají proto jen jeden vchod, žádný dvorek, žádný záchod, žádnou nádobu na odpad. Konečně - úzké ulice, v nichž 
stojí bláto a voda, se stávají obecným odkladištěm pro zbytky a výkaly. Tyto části města jsou obývány nepokojnými 
lidmi, kteří vedou bezútěšný, zpustlý život plný chtíče... Často omezují svobodu mírnějších členů dělnické třídy a 
devastují majetek svých šéfů. Stroje jsou rozbíjeny a továrny se pustoší a zapalují uprostřed dne... Policie tvoří slabou 
záštitu proti síle davu, tak náchylného k násilí za každých okolností, proto je třeba často i přítomnosti vojska.** 
/Kvirenc, 2007, s. 198-199/

       O své práci vypovídaly ženy před anglickou parlamentní vyšetřovací komisí v roce 1842 /tamtéž, s. 199/:

Betty HARRISOVÁ (37 let):
       **Tkávala jsem od svých 12 let. Neumím ani číst, ani psát... Dělám někdy sedm dní v týdnu... Jsem tahač a pracuji 
od šesti hodin ráno do šesti hodin večer. Přestávku mám hodinu v poledne, kdy jím svůj oběd, k němuž mám chléb a 
máslo, nemám žádné pití... Jako tahač jsem pracovala i v těhotenském období. Znám ženu, která přišla domů, umyla se, 
ulehla do postele a porodila dítě. Za týden šla znovu do práce. Okolo pasu mám opasek a řetězy ... a chodím po rukou a 
nohou. Cesta je velmi prudká, musíme se držet lana, a když tam není lano, tak čehokoliv... Tam, kde pracuji, je šachta 
velmi vlhká, voda přetéká přes naše dřeváky, a už jsem zažila, že byla ke stehnům... Mé oblečení je promočené skrz 
naskrz po celý den... Já jsem velmi unavena, když se večer dostanu domů. Někdy usnu ještě dříve, než se stačím umýt... 
Můj chlap mě mnohokrát zbil, protože jsem nebyla připravená...**

Patience KERSHAWOVÁ (17 let):
       **Do šachty jdu v pět hodin ráno a vyjdu v pět hodin odpoledne. Nejdřív se nasnídám, mám ovesnou kaši a mléko, 
poté si vezmu svůj oběd, ke kterému mám koláč, a sním ho po cestě. Nikdy nepřestávám ani neodpočívám, protože do 
té doby, než se dostanu domů, nemám nic jiného k jídlu. Doma mám brambory a maso, maso nemám každý den.**
       
       Ale již při revolučních požadavcích se objevovaly různé programy, jak přivést k moci "dělnickou třídu", jak porazit 
"kapitalistickou třídu". Měly často punc odbornosti, alespoň zčásti, často programy byly ale dosti utopické. V Anglii se 
dokonce objevil UTOPICKÝ SOCIALISMUS v podání (věřte nebo ne) továrníka Roberta OWENA (1771-1858), který 
se snažil své představy uskutečnit: 
        
       **Továrny jsou mimořádně čisté a dobře udržované... Klade se velký důraz na vzdělávání dělnických dětí, které 
časem budou pracovat v továrně. Musí se učit číst a psát, dostávají základy znalostí zeměpisu, přírodopisu, hudby a 
tance... Dostat práci v továrně je snem těchto dětí... Kolem 300 nejstarších chlapců platí 4 pence měsíčně za svoje 
vyučování, ale je tam 150 mladších chlapců, kteří neplatí nic. Mnozí dělníci si postavili ve městě pěkné domky a mnozí 
vlastní domek, který si koupili od továrny.** /Kvirenc, 2007, s. 200/
       Nakonec jeho podnik zkrachoval, a tak musel s utopiemi skončit.
        
       Významnými utopickými socialisty byli také:

Charles FOURIER (1772-1837) - obchodník
Henri SAINT-SIMON (1760-1825) - hrabě
..............
Fourier:
       **Písmo svaté nám vypravuje, že Bůh odsoudil prvního člověka a jeho potomstvo k tomu, aby v potu tváře 
pracoval; neodsoudil ho však k tomu, aby mu byla odpírána práce, která ho živí... Po celá staletí jsme se přeli o právech 



člověka, ale přitom jsme nepomysleli na to, abychom mu přiznali právo nejzákladnější, totiž právo na práci, právo, bez 
něhož ostatní práva nemají žádnou cenu.** /Kvirenc, 2007, s. 199/
       
       (Právo na práci je stálým problémem v demokraciích dosud. V žádné společnosti, pokud si váží dobré a kvalitní 
práce, není nikdy zaručeno, že všichni práci dostanou. Jde však spíše o určitou náhradu pro ty, kteří pracovat chtějí, ale 
nemohou ze zdravotních důvodů, nebo práce jejich kvalifikace opravdu není. Pak je třeba zmírnit jejich životní situaci 
tím, že budou mít podporu v nezaměstnanosti - vyplývající z jejich dřívějších sociálních daní - nebo sociální dávky 
životního minima. Zákony každé demokratické země s tím automaticky počítají. Protože nikdo si nikdy nemůže být 
jistý, že práci neztratí.)

.......................
Saint- Simon:
       **Představme si, že by Francie ztratila náhle 50 nejlepších fyziků, 50 nejlepších chemiků, ... malířů, ... inženýrů, ... 
lékařů, ... horníků, ...  600 pěstitelů atd., tedy celkem tři tisícovky nejlepších... Protože tito mužové jsou Francouzi, kteří 
především vyrábějí, národ by se stal tělem bez duše... Přejděme k jinému předpokladu. Připusťme, že si Francie uchová 
všechny vysoce nadané osoby, ale že bohužel v jediném dni ztratí králova bratra, ... vysoké hodnostáře koruny, všechny 
ministry, všechny státní rady, kardinály, arcibiskupy, prefekty, maršála a k tomu 10 000 nejbohatších vlastníků. To by 
se Francouzů jistě dotklo... Ale tato ztráta 30 000 osobností ... by je nerozesmutnila, pokud by nebyli příliš 
sentimentální... Současná společnost je skutečně světem postaveným na hlavu..., protože neschopní mužové jsou 
pověřeni řízením těch schopných.** /tamtéž, s. 200/

       Názory utopických socialistů byly tvrdou kritikou společnosti, ale představy o změnách neodpovídaly realitě. Jejich 
slušná povaha a jemnější mravy odpovídající jejich životnímu zaměření jim nedovolovala předestřít nějaký tvrdý a 
neúprosný projekt budoucnosti. Konkrétnější možnosti zlepšení postavení dělnické třídy mohli přinést lidé, kteří byli 
bezprostředněji spjati svým životem s postavením této společenské třídy, byli přitom vzdělaní a měli KONKRÉTNÍ vizi 
budoucnosti, která vycházela z podrobného zkoumání historie, ekonomiky a některých dalších věd.
                                                                                 +++
 
       V únoru roku 1848 se objevila jedna brožura o 23 stránkách, která zdánlivě vypadala, že si jí málokdo všimne, ale 
když se do ní začetl někdo, kdo uvažoval o změně společnosti, byl doslova překvapen úderností jazyka a možnostmi, 
jak "může dělnická třída porazit současné vládce nejen ve své zemi", ale třeba po celém světě. Úvodní kapitola 
přinášela tato slova: 
        
       **DĚJINY VŠECH DOSAVADNÍCH SPOLEČNOSTÍ BYLY DĚJINAMI TŘÍDNÍCH BOJŮ. Svobodný a otrok, 
patricij a plebejec, baron a nevolník, cechovní mistr a tovaryš, zkrátka utlačovatel a utlačovaný stáli proti sobě ve 
stálém protikladu, vedli nepřetržitý boj, tu skrytý, tu otevřený boj, který pokaždé končil revolučním přetvořením celé 
společnosti nebo společným zánikem bojujících tříd... Moderní buržoazní společnost ... třídní protiklady neodstranila. 
Přinesla jen nové třídy, nové podmínky útisku a nové formy boje místo starých. Naše epocha, epocha buržoazie, se však 
vyznačuje tím, že třídní protiklady zjednodušila. Celá společnost se stále více štěpí na dva velké nepřátelské tábory, na 
dvě velké, přímo proti sobě stojící třídy: buržoazii a proletariát.** /Halada, 1981, s. 111/
       
       Ona 23stránková brožura nesla název MANIFEST KOMUNISTICKÉ STRANY. Ten sehrál v historii významnou 
úlohu. Sepsali ho s puncem vědeckosti Karel MARX a Bedřich ENGELS. Se stručnou jasností a přímočarostí se v něm 
hovoří o současné bídě a budoucím pokroku, pokud dělnická třída uchopí moc. Pak "osvobodí nejen sebe, ale i ostatní". 
Dnes už známe důsledky, ale v tehdejší revoluční atmosféře doby byl něčím jako blesk z čistého nebe. Mnoho 
revolucionářů až do 20. století bralo tuto útlou knížku jako malou učebnici ke "svržení kapitalismu".
       
       Byli však již v té době lidé, často přemýšliví a inteligentní, a ti svým způsobem varovali již tehdy před tím "udělat 
nebe na zemi".
       Například již uvedený Alexis de TOCQUEVILLE o problému demokracie a socialismu (nový společenský řád) 
hovořil v roce 1848 takto:
       
       **Demokracie rozšiřuje oblast individuální svobody, socialismus ji omezuje. Demokracie přikládá veškerou 
možnou hodnotu každému člověku, socialismus činí z každého člověka pouhého vykonavatele, pouhé číslo. 
Demokracie a socialismus mají společné pouze jedno slovo: rovnost. Všimněte si však rozdílu: zatímco demokracie 
hledá rovnost ve svobodě, socialismus hledá rovnost v omezování a poslušnosti.** /cit. in Hayek, 1990, s. 34/

       Ještě před ním zdvihal varovný prst Friedrich HÖLDERLIN (1770-1843), německý spisovatel z kulturního období 
přelomu klasicismu a romantismu, i když ještě o socialismu neměl prakticky žádné informace jako pozdější osobnosti. 
Trochu se skepticismem viděl jakoukoliv revoluci, znal průběh například Velké francouzské revoluce, a z ní vycházel. 
Jako romanticky zaměřený si nebyl jistý, zda jakákoli revoluce přináší člověku jen to lepší. Jeho slova jsou výstižná:
       **Ze státu dělalo vždycky peklo na zemi to, že se člověk pokoušel udělat si z něho nebe.** /cit. in Hayek, 1990, s. 
34/



       (Na druhou stranu však již Jean Jacques Rousseau upozorňoval: 
       **Je velmi nesnadné uvažovat ušlechtile, když člověk myslí jen na to, jak si vydělat na chléb.**)

       Britský filozof, politolog, psycholog a logik John Stuart MILL (1806-1873) ve svém odborném díle PRINCIPLES 
OF POLITICAL ECONOMY /kniha I., kap. II., § 4/ píše o problému rovnosti lidí, rozdělování "podle jakýchsi kritérií", 
kdo bude mít víc něčeho a kdo méně (což nový společenský řád podle revolucionářů sliboval), prozíravě: 
       **Pevné pravidlo, jako je pravidlo rovnosti, lze přijmout, a stejně i pravidlo náhody nebo vnější nutnosti; avšak 
myšlenka, že by hrstka lidských bytostí měla zvažovat každého člověka a dávat jednomu více a druhému méně podle 
své pouhé libosti a uvážení, se může zrodit jenom v lidech, o kterých se věří, že jsou více než jen lidé a že za nimi stojí 
hrůzné nadpřirozené síly.** /cit. in Hayek, 1990, s. 96/ 

       Mohli bychom rozebírat jednotlivé body například Manifestu komunistické strany, ale životní zkušenosti lidstva za 
tu dobu od jeho vzniku až po současnost hovoří za stovky rozborů: to, co varovně naznačoval HÖLDERLIN, se bohužel 
uskutečnilo mnohde s lidskými oběťmi. Ale to už je jiná kapitola.

                                                             +++      

Nicméně pár základních bodů Manifestu komunistické strany:       
.......................................................................................................
       **Prvním krokem v dělnické revoluci je pozvednutí proletariátu na panující třídu, vydobytí demokracie. Proletariát 
využije svého politického panství k tomu, aby postupně vyrval buržoazii všechen kapitál, soustředil všechny výrobní 
nástroje v rukou státu, tj. proletariátu zorganizovaného v panující třídu... To se ovšem může stát nejprve jen 
despotickými zásahy do vlastnického práva a do buržoazních výrobních vztahů... V nejpokročilejších zemích může být 
téměř všeobecně použito těchto opatření:

1. Vyvlastnění pozemkového majetku a použití pozemkové renty na výdaje státu...
2. Silně progresivní daň...
3. Zrušení dědického práva...
4. Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů...
5. Soustředění úvěru v rukou státu prostřednictvím národní banky se státním kapitálem a výhradním monopolem...
6. Soustředění dopravy v rukou státu...
7. Zvýšení počtu národních továren, výrobních nástrojů, získávání nové orné půdy a meliorace pozemků podle 
společného plánu...
8. Stejná pracovní povinnost pro všechny, zřízení průmyslových armád, zejména pro zemědělství...
9. Spojení zemědělské a průmyslové výroby, úsilí o postupné odstranění rozdílu mezi městem a venkovem...
10. Veřejná a bezplatná výchova všech dětí. Odstranění tovární práce dětí v její dnešní podobě. Spojení výchovy s 
materiální výrobou... 

... Politická moc ve vlastním smyslu slova je organizované násilí jedné třídy k potlačování druhé. Sjednotí-li se 
proletariát v boji proti buržoazii nutně v třídu, pozvedne-li se revolucí na panující třídu a zruší-li jako panující třída 
násilně staré výrobní vztahy, zruší s těmito výrobními vztahy i podmínky existence třídního protikladu, zruší třídy 
vůbec, a tím i své vlastní panství jako třídy. Místo staré buržoazní společnosti s jejími třídami a třídními protiklady 
nastoupí sdružení, v němž svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje všech...
Proletáři všech zemí, spojte se!** /Kvirenc, 2007, s. 200-201/

(Hodnocení myšlenek a jejich realizace v dějinách společnosti jsou uvedeny v dalších částech práce.)

                                                              +++

        Aby představitelé zemí, kde byla silně zastoupena například dělnická třída a kde docházelo k hospodářskému 
rozvoji, určitým způsobem předešli potenciálním hnutím, začali se zabývat sociálním zákonodárstvím. Projevovalo se 
to vydáváním zákonů na ochranu v nezaměstnanosti, zákonů o úrazovém a zdravotním pojištění, o zkrácení pracovní 
doby. Zájem byl i o zlepšení infrastruktury v místech s velkým nahromaděním dělnictva i jinde.

       Například FRANCOUZSKÝ ZÁKON Z ROKU 1874 uvádí:
       **Děti nebudou moci být před dosažením věku 12 let zaměstnány mistry ani přijaty do manufaktur, závodů, dílen 
nebo na stavby. Mohou být nicméně zaměstnávány po dosažení věku 10 let v odvětvích zvláště určených předpisem 
veřejné správy... Děti nebudou moci být až do dosažení 12 let přidrženy k delší pracovní době než na 6 hodin, 
rozdělených přestávkou. Od 12 let nebudou moci být zaměstnávány více než 12 hodin denně, rozdělených přestávkami. 
Děti nebudou moci až do dosažení 16 let být zaměstnávány při žádné noční práci... Děti mladší 16 let a dívky mladší 21 
let nebudou moci být zaměstnávány svými mistry při žádné práci o nedělích a svátcích, ani k úklidu dílny...** /Kvirenc, 
2007, s. 210/



       Jaké asi to musely - z dnešního hlediska - být poměry! Taková práce chudých nebyla daleko od roboty. Osobně 
člověk svobodný, životně však závislý na tvrdé a dlouhé práci... Lidská důstojnost pokulhávala - ať už se jednalo o 
dělníka, nebo o majitele podniku: nedůstojnost jednoho se musí nutně přenést na druhého. I když jeden z nich je bohatý, 
lidskost u něj spočívá právě v jeho ZODPOVĚDNOSTI za lidi, kteří jsou u něj zaměstnáni, zodpovědnosti, které se 
nemůže nijak zbavit.

       Pruský kancléř OTTO VON BISMARCK:
       **Pruští králové nebyli nikdy panovníky bohatých. Již Fridrich Veliký prohlásil jako korunní princ: "Až budu 
králem, budu skutečným králem vandráků." Král žebráků. Předsevzal si bránit chudobu. ... Naši králové osvobodili 
nevolníky, vzkvétající selský stav; možná se jim také podaří - alespoň se o to usilovně snaží - přispět ke zlepšení situace 
dělníků. ... Dejte dělníkovi právo, aby pracoval, dokud je zdráv, zajistěte mu péči, když bude nemocen, zajistěte mu 
podporu, když bude stár. Uděláte-li to, a nebudete-li se bát pokřiku o "státním socialismu", ... pak věřím, že pánové ze 
sociální demokracie budou zpívat své vábivé písně marně.**  /Kvirenc, 2007, s. 210/

       Bismarck to vyjádřil velmi jasně ("nebudete se bát pokřiku o státním socialismu"). Společenská hnutí měla velkou 
autoritu!

IX. NÁRODNÍ A DEMOKRATICKÉ HNUTÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. HAVLÍČEK, PALACKÝ A MASARYK.
_______________________________________________________________________

       **Ač ste mi usta sevřeli a oči zastřeli, věřím však svému Bohu, že mi rozumu a mysli nesvážete. Půjduť a podívám 
se, co pak ten svět jest, na nějž paní Marnost chce, aby se hledělo, avšak vlastníma očima aby se nehledělo.** 
/Komenský, 1970, s. 21/

       **Což vida, zahanbil sem se, že u nás často se na odpor děje, jedni domy své nádobím, šatami, potravami, zlatem a 
stříbrem, jak nejvíc mohou, naplňují a přeplňují: jiní mezitím neméně služebníci Boží jsouce, sotvá se čím přikryti neb 
vyživiti mají. Srozuměl sem, pravím, že ta vůle Boží není: světa to jest, převráceného světa křtalt, aby jedni 
ušperkovaní, druzí nazí chodili; jedni přesycením říhali, druzí hladem zívali; jedni pracně vydělávali, druzí marně 
utráceli; jedni kratochvílili, druzí kvílili. Z čehož při jedněch pýcha a jinými pohrdání, při druhých lítost a oněm 
závidění i jiní neřádové jdou.** /Komenský, 1970, s. 176/

       **Jen to chci nyní připomenout: Nesmí se mluvit o pošetilosti, jestliže někdo důvěřuje v dobrou věc a spoléhaje na 
Boha chtěl by a měl odvahu volat na celý svět a celé lidské pokolení napomínat, aby zmoudřelo.** /Komenský, 1987, s. 
294/
                                                            
       Vybral jsem záměrně tři citáty od Jana Ámose Komenského: první dva z jeho knihy LABYRINT SVĚTA A RÁJ 
SRDCE, třetí z díla UNUM NECESSARIUM (1668). 
       Komenského jako autora citátů kvůli jeho vztahu k českému národu a jeho lidskému osudu, připomínajícímu osud 
českého národa vůbec - ztrátu samostatnosti, častou emigraci, útisk náboženský, jazykový a společenský.       
       
       V první citaci je vyjádřena touha jít za pravdou přes překážky, svou vlastní myslí ji poznávat, stejně jako to, kdo 
jsem a kam patřím.
       Druhý citát odhaluje Komenského jako zastánce spravedlnosti mezi lidmi různých vrstev.
       Ve třetím se ukazuje víra v lidské zmoudření, v uskutečnění správné věci, i když ji zpočátku mnozí nechápou, 
nedůvěřují jí, nebo dokonce ji zesměšňují.

       Jsou vlastně i jakýmsi obrazem situace českého národního a demokratického hnutí v 19. století, se všemi jeho 
problémy i chybami. Za každým citátem bychom mohli vidět určité české osobnosti - v prvním případě například 
Dobrovského s Jungmannem, ve druhém určitě Němcovou nebo Nerudu, ve třetím pak především Havlíčka či 
Masaryka.

                                                                +++

       Obecnou charakteristiku jakéhokoli národa v národním hnutí nám poskytuje například práce Miroslava HROCHA - 
V národním zájmu:
 
       **Tři charakteristiky národa ... :
1. vyšší stupeň intenzity komunikace směřující dovnitř skupiny... podmíněná jazykovou homogenitou...
2. jistá podoba "kolektivní paměti", tj. povědomí společné minulosti...
3. koncept rovnosti všech příslušníků národa jako členů občanské společnosti...** /Kvirenc, 2007, s. 193/



      Vůbec první výstižnou charakteristiku podal již v roce 1827 Josef JUNGMANN:
       **Dvě jsou známky neomylné národnosti: dějiny a jazyk, čili historie a literatura, plody národního života.** 
/Kvirenc, 2007, s. 194/

       Na konci svého života uvedl ve své ZÁVĚTI ČESKÉMU NÁRODU ze dne 23. dubna roku 1876 politik a slavný 
autor DĚJIN NÁRODU ČESKÉHO V ČECHÁCH A NA MORAVĚ, František PALACKÝ /viz též T. G. Masaryk: 
Světová revoluce, s. 580-581/:

       **Doba Husova slavná jesti doba; tenkráte předčil český národ vzděláním duševním všecky ostatní národy 
Evropy ... teď potřebí, abychom se vzdělávali a dle vzdělaného rozumu jednali. To jesť jediná závěť, kterou bych 
národu svému, takřka umíraje, odkázal...
Kdykoliv jsme zvítězili, dálo se to pokaždé více převahou ducha, nežli mocí fysickou, a kdykoliv jsme podléhali, ... tím 
vinen býval vždy nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy. Jsouť velice na omylu ti, kdo se 
domnívají, že válečné ony zázraky, které způsobily předkové naši v nepokojích husitských, záležely v jakémsi zběsilém 
zuření, bouchání a třískání rozsápaných divochův ... a ne raději v jaré nadšenosti ducha pro idey, ve mravní zachovalosti 
a vyšší osvětě národa našeho. Naopak, když o 200 let později v podobném zápasu klesali jsme až téměř do hrobu, 
zavinili jsme to vím, že nepředčivše vzdělaností ducha, ale rovnajíce se nepřátelům více mravní hnilobou nežli 
dostatkem moci, apelovali jsme byli sami k meči a k násilí... Jen tehdáž ubezpečíme trvale budoucnost svou, když 
duchem vítěziti budeme v odvěkém zápasu, Prozřetelností nám uloženém.** /Palacký, 1876/

       Tolik tehdejší >Otec českého národa< - jak Palackému lid říkal. V poselství je vlastně vše zásadní vyjádřeno: 
udržení jazyka, hrdost na světlé okamžiky českých dějin a víra v budoucnost. Ale také snaha o studium, poznávání 
pravdy, rozvoj všeobecné vzdělanosti, tedy věci důležité pro MALÝ národ, jakým jsme byli a jsme. Důraz na rozvoj 
každého člověka. Zbavit se pohodlnosti v myšlení i jednání. Zvyšovat svou hrdost a odvahu každodenním důstojným 
životem - a zbavovat se nedůstojnosti v jakékoli situaci národa...

       Naše národní a demokratické hnutí, nazývané také národní obrození, mělo tři hlavní fáze: obnova a upevnění 
českého jazyka, rozvoj kultury národa prostřednictvím umění, zvláště české literatury, sbírání lidových písní, říkadel, 
pověstí, rozvoj nové umělecké literatury, ale i dalších odvětví kultury. Ve třetí, závěrečné a vrcholné fázi šlo především 
o národní samostatnost, nejprve v autonomii, později o úsilí vytvořit  samostatný demokratický stát.

                                                             +++      

       Zaměřím se - s ohledem na možný rozsah práce a z důvodu vyzdvihnutí demokratických prvků v národním hnutí - 
na onu třetí fázi, kdy šlo o politické a sociální záležitosti. Zvláště bych rád uvedl činnost Karla HAVLÍČKA 
BOROVSKÉHO a Tomáše GARRIGUA MASARYKA.

       KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ (1821-1856) byl významný novinář, spisovatel a politik - přední představitel 
opozice proti rakouské vládě. Účastnil se Všeslovanského sjezdu v Praze v revolučním roce 1848, tehdy se stal i 
poslancem říšského sněmu, i když jen na necelý půlrok. Zakládal český politický tisk (NÁRODNÍ NOVINY, časopis 
SLOVAN). V roce 1851-1855 byl internován v rakouském Brixenu za trvalou kritiku mocnářství. Své zatčení popisuje 
umělecky ve svém básnickém díle Tyrolské elegie. V dnešním Havlíčkově Brodě stojí muzeum připomínající život a 
dílo Karla Havlíčka. Při prohlídce jeho bývalého bytu na vás dýchne atmosféra tehdejší doby. Místnosti jsou s pietou 
udržovány v původním stavu. Dokazují také prostotu jeho života, skromnost a evidentní soustředění se Havlíčka na 
práci, která mu v životě přinesla tolik přátel i nepřátel. V každém případě člověka, který svoji práci považoval za 
určitou službu národu. Z jeho způsobu života byste nevyvodili nějakou povýšenost nebo touhu po majetku. Jeho život - 
to byla rodina a práce. I to z dnešního hlediska dost znamená. Jako pevná hodnota člověka.
       Jako novinář tvrdě kritizoval pomocí ironie, humoru i přímých slovních ataků rakouskou moc, zvláště pak Bachův 
absolutismus (Bacha jako ministra vnitra). Opřel se i do carského Ruska, které kritizoval stejně jako rakouskou moc za 
jejich útlak obyčejných lidí a nesvobodu. Z literárních děl jsou známy TYROLSKÉ ELEGIE, KRÁL LÁVRA, KŘEST 
SV. VLADIMÍRA, EPIGRAMY. Neměl lehký život: postupně mu zemřela dcerka a manželka. Zemřel mladý, v 35 
letech svého života. Přesto silně zapůsobil na národ. V jeho šlépějích kráčelo mnoho českých kulturních i politických 
osobností.        
       KAREL HAVLÍČEK je dodnes symbolem neohrožené novinařiny, symbolem odvahy a nezdolnosti i v nejhorších 
dobách. Pro národ byl a je symbolem odvahy, pro nekompromisní nastavení zrcadla lidem, kteří jsou nevzdělaní, 
nemají odvahu říci veřejně, co se jim nelíbí, je nepopulární. Dovedl nastavit zrcadlo hlouposti i těm českým lidem, kteří 
se vyznačovali nesnášenlivostí, bezohledností, nelíbilo se mu také překrucování pravdy a nepřiznávání si vlastních 
chyb. V současnosti existuje novinářská CENA Karla Havlíčka Borovského - výše uvedená kritéria, a ještě další, musí 
dobrý novinář splňovat...

       Zastavme se u některých, pro něj typických myšlenek. Citace PRAVDA SE SVĚTLA NEBOJÍ hovoří za vše.
       



       Přestože přivítal revoluci 1848, zastával názor:
       **Já vůbec jsem veliký nepřítel revolucí se zbraní a držím hlavně na revoluce v hlavách a srdcích.**  /Karel 
Havlíček Borovský, 2008, s. 20/
       Byl si moc dobře vědom - i jako poslanec říšské rady - že český národ je příliš malý na to, aby plýtval zbytečně 
energií na fyzické boje, protože věděl, jak by národ mohl dopadnout. Věřil v rozum, pomocí kterého může každý hodně 
napravit nebo připravit pro národ takový politický program, který důstojně národu umožní existenci v demokracii. 
Násilí mu bylo osobně vždy nepříjemné.
       
       U dobrých českých politiků, kteří zakládali strany s rádoby českým národním programem, očekával, že budou 
čestní:

      ** Stálost, vytrvalost a neohroženost politická jsou vlastnosti, které nevyhnutelně národ míti musí, chce-li upevniti 
svoje práva a svou svobodu: bohužel ale těchto vlastností ještě příliš pořídku nalézáme... Mužové ale, kteří dle pevných 
zásad smýšlí, kteří si utvořili pevná nezrušitelná pravidla v politice, přes které nikdy nepřekročí ani nepodlezou: takoví 
dovedou v čas přílišné politické bujnosti odporovat přemrštěncům, a nedbajíce na žádné jejich, že přitom často utrží 
nezasloužené nadávky, umějí ochladiti jejich přílišnou zapálenost a uchrání tak vlast od velikého neštěstí, zato ale se 
také nebojí v zarmoucených dobách politické sklíčenosti povznésti neohroženě hlasu svého proti škůdcům a nepřátelům 
svobody.** /článek O politické odvaze v NÁRODNÍCH NOVINÁCH 26. 8. 1849/

       Ke stejnému tématu se několikrát vracel. Například v NÁRODNÍCH NOVINÁCH 28. prosince 1849, 210, v 
článku O poctivosti politické strany píše:

       **Proto jest dle mého mínění JENOM VŠEOBECNÉ VZDĚLÁNÍ NÁRODU jediný pravý a hlavní prostředek, 
kterýmžto se jistě dojde ke svobodě trvanlivé a k právu: všechny ostatní nevedou platně k cíli ... není-li celý národ 
vzdělaný, brzy se zase vyskytnou chytráci, kteří na jiné cestě starou despotii a útisk národu na šíji uvaliti dovedou... 
Vzdělaný muž ale nepotřebuje nikomu na pouhé slovo věřit, on rozváživ všechno řečené, přidrží se toho, co za 
nejspravedlivější a nejužitečnější uznává. PROTO SE TAKÉ POCTIVOST KAŽDÉ POLITICKÉ STRANY NEJLÉPE 
PODLE TOHO POZNÁ, JAK UPŘÍMNĚ SE O PRAVÉ VZDĚLÁNÍ LIDU STARÁ: POCTIVÁ POLITICKÁ 
STRANA jest přesvědčena, že tím silnější bude, čím vzdělanější bude národ, protože každý vzdělaný, maje svůj vlastní 
úsudek, rozeznávaje pravdu ode lži, právo od nespravedlnosti, jistě se k takové straně přidá a nenechá se od jiných 
falešnými praktikami podváděti.**

       INSPIRACE PRO DNEŠEK, ŽE?
       Stále se v moderních demokraciích řeší prakticky stejné problémy, vyplývající z toho, že si člověk ve veřejných 
funkcích neumí často nastavit zrcadlo na své chování a jednání. V důsledku toho ani důstojnost a čest pak nemohou jít 
ruku v ruce! A o tom Havlíček právě psal PŘED VÍCE NEŽ 150 LETY!

       O lidské, občanské odvaze, o nutnosti bránit svá práva napsal článek NĚCO O ZÁKONNÍM ODPORU, v časopise 
SLOVAN 10. srpna 1851:

       **Zákonní odpor jest nejlepší prostředek k hájení svobod proti větší moci, k povzbuzování zmužilého ducha v 
národu, zákonní odpor jest první a nevyhnutelný stupeň k dosažení pravé svobody. Pokud to národ nepřivede tak 
daleko, aby neohroženě žádal plnění daných zákonů, a zmužile se protivil zákonními prostředky každému libovolnému 
a protizákonnému kroku: potud nedozrál k svobodě, nedozrál k tomu, aby si dobyl úcty u vládnoucích mocností... 
Kdykoli se tedy ... komukoli něco děje proti zákonům, nemá nikdy tuto křivdu mlčky snášeti..., nýbrž má se vždy 
všemožně hájiti zákonným způsobem, třeba i z toho větší nepohodlí měl a škodlivější pro sebe následky, nežli kdyby 
byl utrpěnou křivdu mlčky snesl. Kdyby každý každou utrpenou křivdu, každé obejití neb zrušení zákona zcela passivně 
a tiše snesl, nebude za krátký čas ani pocitu o zákonitosti a právu... Čím více se národ podrobuje ve všem do libovůle 
vlády, tím nešetrněji se s ním nakládá.**

       Zajímavý byl i jeho názor na komunismus, ve kterém viděl jen strašáka, kterého používá jako nadávku nebo 
odstrašující element ten, kdo chce jen někoho zahnat do úzkých, protože v povědomí lidí pojem komunismus působil 
něco jako špatnost, nebo dokonce nadávka. Názory k tomuto problému doby uveřejnil v časopise SLOVAN dne 26. 
června 1850 ve článku Komunismus:

       **... vidíme, jak se hraje na světě slovy, a kterak chytráci tohoto světa jinými za věci jen slova strkají, ukrývajíce 
špatné věci pěknými slovy, a užívajíce slov brzy za lákadla, brzy za strašidla, jak právě toho jest okamžitá potřeba 
jejich. Jedním z podobných strašidel jest také slovo komunismus, které jest již od některého času strašidlem proti 
všelikým liberálním zásadám. Jak často slyšíme tímto slovem okolo sebe házet lidi jisté strany, kdykoli se jen o to 
jedná, aby zohyzdili snažení některé jim odporné strany: tito pánové spoléhajíce se až příliš na jednoduchost lidskou, 
myslí, že již porazili každé liberálnější snažení, když jen proti němu vyřkli nadávku: komunisté, komunistické choutky. 
Když se jednalo o zrušení roboty, přezdívalo se zastavatelům tohoto spravedlivého osvobození lidu: komunistů; kdyby 
někdo hájil všeobecné právo hlasovací, nazvali by jej též komunistou. Podívejme se tedy tomuto slovu trochu hlouběji 



do očí! Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá mít žádné jmění, nýbrž aby 
všechno bylo společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. - Bez všelikých důkazů a 
výkladů, vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojit z 
hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učinit něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného 
než je člověk.**

       Havlíček s komunismem samozřejmě nesouhlasí, jen sleduje, kdo jak toho slova využívá ve významu, jehož 
podstatu třeba lidé vůbec neznají. Proto závěrem vysvětluje, o co v podstatě jde v tomto politickém směru. Havlíček pak 
sám v onom článku paradoxně, i když vědomě a převráceně, použije slovo komunismus na nečekaném místě, ale - 
kupodivu - velmi výstižně (!):

       **Obyčejně se ale slovo komunismus nebere v smyslu tak úplném, a tu se každé rušení a dotýkání cizího jmění 
komunismem nazývá... Jen majitel sám právo má se svým jměním dle své vůle nakládat a každé míchání se do toho 
odjinud jest komunismus! Když se ale budeme této zásady držet, shledáme brzy, že komunisté největší jsou zrovna na 
té straně, odkud právě v tuto dobu nejvíce proti komunismu kázat a brojit slyšíme: a zpozorujeme také, že zrovna ti, 
kteří jiné viní z toho, že mají úmysl komunismus zavádět, sami nejméně jmění cizí za svaté drží. Považme kupř. 
absolutní neobmezenou vládu: ona jako první komunista bere sobě pod jménem daní, neb konfiskací, neb expropriací 
atd. jmění cizí podle uznání svého, a nikdo nesmí ani slovem se ozvat proti tomuto nesmírnému komunismu. Vláda 
absolutní bere celé statky některým a dává je jiným podle své libosti, uděluje některým miláčkům svým privilegia, to 
jest jiným slovem právo obírat své ostatní spoluobčany, není to nejrozsáhlejší a nejškodlivější komunismus? Jak směšně 
musí pak na rozumného člověka působit deklamace z těchto stran proti komunismu... Jakmile někomu bez jeho 
dobrovolného svolení aneb proti jeho vůli nějakou část jmění jeho odejmu, dopustil jsem se přestupku proti jmění, jsem 
komunista. Proto také v dobře spořádaném právním státu nesmějí se jinak ustanovovat a vybírat daně, než s povolením 
sněmu, nechce-li být vláda komunistickou.**
/týž článek KOMUNISMUS, časopis SLOVAN 26. 6. 1850/

       O lidské nesnášenlivosti píše Havlíček v EPIŠTOLÁCH KUTNOHORSKÝCH:

       **Já si představuji onu snášenlivost a nesnášenlivost v následujícím podobenství. Jest chrám ohromně velký, 
okrouhlý, stavěný jako do hvězdy s množstvím výklenků dokola, do kterých jest do všech viděti z prostřed chrámu. 
Výklenků čili kaplí těchto je tolik, kolik rozličných věr na světě, a v každé kaplici jedna kazatelna, z každé kazatelny 
hlásá se pak shromážděnému se v kapličce lidu, že jenom tato víra je pravá, od Boha zjevená, která se tuto hlásá, že 
všechny víry hlásané v ostatních kapličkách jsou lež a že vyznavači jejich jsou bludaři, nepřátelé, s kterými pravověřící 
nemá vůbec co obcovati, že ty zázraky, které ostatní víry pro sebe uvádějí, jen podvod a vymyšlení jsou. Tak podobně 
mluví se ve všech kapličkách, někde mírněji, někde zuřivěji. Lidé přítomní v jedné kapličce neslyší nic z toho, co se v 
ostatních kapličkách hlásá a mají tudíž mysle své naplněné jen tím, co oni slyšeli. Vycházejíce ven, hádají a perou se s 
posluchači jiných kapliček, opakují jim všechny nadávky, které o nich ve své kapličce slyšeli, a ti druzí jim stejným 
oplácejí. 
Jen lidé, kteří uprostřed chrámu stáli, do všech kapliček viděli a ze všech kázání slyšeli, kteří tedy vědí, že se ve všech 
kapličkách vpodstatě stejně mluvilo, jen tito budou mírnější a snášenlivější. Z toho pak vyplývá, že nevědomost či 
vědomost jednostranná vede ku svárům - skutečná vědomost ke snášenlivosti.**
(KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ: Epištoly kutnohorské. Pokorný a spol., Brno 1935)

       S tímto souvisí i otázka zjištění, které politické straně je možné věřit, a tedy ji volit, a které ne - a nevolit ji. Ptá se a 
hned odpovídá 30. srpna 1848 ve stati O duchu Národních novin:
       
       **Která strana je lepší? Které se máme přidržeti? 
Podáme k tomu následující klíč: Stojím na tom, že není hlavních rozdílů ve všelikém politickém smýšlení než dva: totiž 
jedna strana poctivých a rozumných, druhá nepoctivých a nerozumných lidí. Poctiví jsou, kteří věrně drží zásady: co 
nechceš sám trpěti, nečiň jinému, nad tuto zásadu není nic liberálnějšího na tomto světě. Aby byli poctiví lidé rozumní, 
žádáme proto, poněvadž nerozumní lidé často dobré věci uškodí. 
Každý poctivý a spolu rozumný člověk je liberální, je demokrat, třeba by se ani sám za liberálního a demokrata 
nevydával. Nerozumný člověk, ačkoli se nezřídka domnívá býti liberální a demokrat, přece často demokracii a 
liberalismu nevědomky škodí a překáží, lidé chytří sice, ale nepoctiví, ačkoli se sami za liberální a za demokraty 
vydávají, nemohou jimi ani býti...**

       Karel Havlíček Borovský je tak aktuální i pro dnešek, kdy se přání obrozenců již naplnila rokem 1918, vznikem 
samostatného československého státu, demokratické republiky. U jejího zrodu stál další vlastenec, který ještě v průběhu 
první světové války cestoval po Spojených státech se záměrem "připravit půdu" pro vyhlášení samostatnosti. Svou 
politickou činností v tomto směru si získal srdce i rozum českého i slovenského národa, a tak není divu, že byl ve svých 
68 letech zvolen vůbec prvním československým prezidentem. Byla též známa jeho dřívější činnost, především jako 
univerzitního profesora s nezávislým duchem, filozofa s praktickým akcentem, pro kterého politika byla - stejně jako u 
Havlíčka - určitým posláním. Politická aktivita Masaryka VŽDY vycházela z jeho filozofického myšlení a názoru na 



svět. Ten byl spjatý s českým obyčejným člověkem a s těmi českými lidmi, kteří činností dokazovali určité vlastenectví, 
filozofického ducha, s ostrým vnímáním skutečnosti - podle pravdy, bez ohledu na pochybné následky. Vždy tvrdil, že 
pravda, i když momentálně může bolet, tak nakonec vyléčí. Byl si vědom - podle svého dosavadního života - že jiné 
cesty není, jestliže chceme vytvořit demokracii. A demokracii především drží PRAVDA. Jen ta - to bylo stejné s 
Havlíčkem - nastaví zrcadlo každému. A tak některé potěší, jiné motivuje ke zlepšení činnosti, k odhození nepravdy, lži 
a jiných nedostatků na pomyslné smetiště.

                                                                +++

       TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK (1850-1937) svým životem vůbec dokazoval vůli jít za pravdou, vůli po 
povznesení ducha (nikoli povyšování se!).
       Ačkoli pocházel ze skromné chudší rodiny (otec panský kočí), dokázal se vlastní pílí vyhoupnout až na studenta 
univerzity. Tu absolvoval s doktorským diplomem. Působil potom na univerzitách ve Vídni a později v Praze. Tehdy 
naše země byly pod rakousko-uherskou nadvládou, nebyli jsme samostatný stát. V době velkého vlastenčení inteligence 
nabádal české studenty k pečlivosti v prověřování faktů, hledání pravdy, bez ohledu na to, že mu budou rádoby 
vlastenci předhazovat, že ničí české národní hnutí. 
       Opak byl podle něj pravdou. Tvrdil, že národ si pravdu zaslouží. Že nemá důvod přehánět své historické činy, že 
nemá zapotřebí se ani krčit, ani dokazovat svou velkou historii falešnými dokumenty nebo falešnými uměleckými díly a 
podobně. Mám na mysli tvrdou diskusi kolem RKZ (Rukopisy královédvorský a zelenohorský). Uměle vytvořené dílo v 
19. století, které mělo dokazovat světu, že jsme už dávno byli vysoce kulturním národem. Masarykovo vědecké zaujetí 
dovedlo kulturní veřejnost až k odhalení falzifikátu. 
       Pak se spustila nenávistná kampaň tzv. českých vlastenců proti Masarykovi. Přispěla k tomu tzv. HILSNERIÁDA. 
Dokonce i mnozí studenti na pražské univerzitě Masaryka demonstrativně blokovali, až musel nastoupit nucenou 
dovolenou. O této - a dalších - aféře najdete informace a dokumenty doby v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, obci 
posledního odpočinku pozdějšího prezidenta.
       Až velmi živě na dnešek působí různá kritická slova na adresu Masaryka. Jak jeho filozofická pravda potvrdila, 
časem Masaryk naopak právě pro ono setrvávání "na pravdě" (Jan Hus) byl oceňován a vysoce hodnocen po celé 
Evropě.
   
       Vraťme se ještě k aféře na pražské univerzitě. V MUZEU T. G. MASARYKA v Lánech se o tom dozvíte. Cituji z 
materiálů muzea:

       **V roce 1899 proběhla proti profesoru Masarykovi na pražské univerzitě (zajímavé datum: 17. listopadu! - pozn. 
V. M.) bouřlivá demonstrace, jak o tom psal PRAŽSKÝ ILUSTROVANÝ KURÝR, 19. 11. 1899. Thunovská ulice v 
Praze, kde Masarykova rodina bydlela, byla zaplněna studentským davem, který dokonce musela rozehnat policie. 
Děkanát univerzity raději Masarykovi udělil čtrnáctidenní dovolenou. Ale Masaryk se pokusil se studenty vyjednávat, 
na nádvoří univerzity mu však studenti chtěli zabránit vstupu na univerzitní půdu. On si však proklestil cestu do 
posluchárny, pokusil se ke studentům promluvit, ale přes pískot, výsměch a nadávky studentů se mu to nepodařilo. 
Začal proto psát své názory na tabuli, ale ani tímto způsobem nedokázal se studenty navázat dialog. Nakonec musel z 
posluchárny odejít a vedení školy mu ze strachu před dalšími demonstracemi udělilo delší dovolenou.** 

       Na profesora Masaryka se stupňovaly útoky veřejné (viz studenti na pražské univerzitě), ale i anonymní. Například 
takovýto /Muzeum T. G. Lány/: 

**Masaryčku! Masaryčku!
máš velmi úlisnou hubičku,
myslím, že jsi dostal od židáčků,
pár tisíc na ručičku.
Za to zasloužíš od národa
pár řízných faciček na hubičku.
jistě za svou brožůričku,
máš se soudem oplétačku.

Když si býval národa poslanečkem
nebyl's ještě takým bídníčkem,
když jsi přestal býti poslancem
jsi židovských vrahů ochrancem.
Zasluhuješ čest a chválu.
Ty hanebný židovský vrahu. 

Zasloužil bys Masaryčku
jít s Hilsnerem na houpačku.
Bídníče. Kam jsi dal rozum ujmout se takovýho židovskýho vraha.**



       Nebo jiný, nepodepsaný dopis - podepsána "Evangelická rodina":
       **...Nebo jakožto Jidáš novodobý chcete zaprodat za 33 stříbrných Ježíše, český národ evangelický. Přejeme Vám, 
"by Vás Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil."** (deník NEUE FREIE PRESSE 1899)

       O co šlo v této aféře: v roce 1899-1900 probíhala v Čechách justiční aféra (určitým způsobem podoba se známou 
Dreyfusovou aférou ve Francii) vyvolaná vraždou mladé Anežky Hrůzové u dnešní Polné na Havlíčkobrodsku. Tehdy 
byl z této vraždy obviněn mladý Žid Leopold Hilsner, odtud pojem HILSNERIÁDA, a tak aniž by mu byla dokázána 
vina, byl uvězněn a hrozil mu trest smrti. Obžaloba tvrdila, že Hilsner vraždil podle židovského rituálu. A tak se lidem, 
kteří v Čechách nesnášeli Židy (bohužel i u nás historická "tradice" šikanování Židů od středověku mnohými 
omezenými lidmi), hodila aféra k vyvolání vlny antisemitismu. A to právě - nikoli samotná vražda - vedlo Masaryka k 
útoku na antisemity a ke snaze bránit Hilsnera jako Žida. Sám si byl vědom, že to Hilsnera třeba viny nezbavuje, ale v 
době, kdy soud probíhal, tak vrah zatím znám nebyl. Čili šlo mu i o otázku presumpce neviny. 
       
       Podívejme se na dokumenty doby /muzeum/:

       **Profesor Masaryk byl jedním z nejodhodlanějších obhájců Hilsnera. I tak Hilsnera označil za "známého ničemu, 
který již dávno patří do polepšovny". Proto i odmítá podsouvané sympatie k Hilsnerovi a považuje je za "sprosté 
chytráctví antisemitského tisku". A sděluje, že obhajobu Hilsnera dělá kvůli české inteligenci, která "bezhlavostí, 
vášnivostí a surovostí" Židům křivdila.**

       Po této aféře byl v Čechách Masaryk obviňován a osočován, v cizině naopak získal za odvahu uznání a respekt. 
Londýnský deník TIMES uvedl:

       **Profesor Masaryk je jeden z nejvýznamnějších učenců české národnosti. Není Žid a o námětu rituální vraždy 
pojednával výlučně z vědeckého hlediska. Tím se však znelíbil antisemitům, kteří pilně propagují doktrínu rituální 
vraždy a mají přitom v úmyslu rozvinout podobnou agitaci, jaká ve Francii doprovázela Dreyfusovu aféru.**

       Roku 1900 TGM v Revui Nová doba v článku "O POVĚŘE RITUELNÍ" píše: 

       **Řekl jsem veřejně, že nevěřím v rituální vraždu a že zejména proces polenský této vraždě nedokazuje. Mínění to 
nevyslovil jsem pouze, nýbrž také odůvodnil. A to se v českém národě nesmí? Že se nesmí samostatně myslit a vědecky 
pracovat? Moje kritika procesu polenského je stejnou vědeckou prací jako jiné mé práce vědecké.**

       V roce 1907 na půdě PARLAMENTU jako poslanec Masaryk prohlásil:

       **Jsem-li s něčím v životě spokojen s jasným vědomím o motivech, pak je to tento případ. Jak jsem řekl, nebránil 
jsem Hilsnera, je věc policie a justice zjistit, kdo je vinen nebo nevinen. Vystoupil jsem z ryze etických pohnutek proti 
krevní pověře. ...Vystoupil jsem, ne abych bránil Židy, to je jejich věc, nýbrž abych našemu lidu vzal pověrčivost, 
protože je podle mého přesvědčení škodlivá každá pověra, a zvláště tato pověra.**

       Mezi antisemitské plátky tehdejší doby, které ostře vystupovaly proti Masarykovi, patřily:

Neue Freie Presse
Deutsches Volksblatt
Vaterland
Radikální listy
Národní listy
Pražský ilustrovaný Kurýr
Šípy
Moravská Orlice

      Uvedené události dokazují, jak se pravda někdy těžko prosazuje! Je také zajímavé, že tyto informace nikdy 
neuveřejnil minulý komunistický režim. Z obavy zřejmě dvojího druhu: za prvé, že by současní studenti mohli také 
protestovat proti autoritě, za druhé proto, že by Masaryk v očích veřejnosti ještě více stoupl. A to v době tzv. reálného 
socialismu nemohlo být "vhodné". Ale hlavně proto, že BOJ ZA PRAVDU NIKDY NEKONČÍ... V žádném režimu. A 
z dnešního hlediska: tím spíše ne v demokratické společnosti.

       Podíváme-li se na dílo a myšlenky Tomáše Garrigua Masaryka, byl, jak píše ve své odborné práci o raném 
Masarykovi Jaroslav OPAT, **základní koncept a směr jeho politické orientace jednoznačně demokratický**. /Opat, 
1990, s. 402/
       Dále píše tamtéž:



       ** Měl prakticky všechny základní atributy demokracie moderní, vývojové, a to moderní nejen v duchu konce 
století devatenáctého. Jeho ZÁKLADNÍ ideje zůstávají nosné dodnes. Jmenujme zde alespoň nejdůležitější:
1. realisticky demokratické oceňování mezinárodních poměrů, v nichž se měla česká politika vyvíjet;
2. otevřený politický systém, založený na existenci dvou základních politických stran - konzervativní a pokrokové;
3. svoboda individua jako podmínka svobody celé společnosti;
4. maximální rozvinutí principu samosprávy ve všech sférách společenského života;
5. stát především jako moc společenské vztahy organizující a harmonizující, aniž překáží jejich zdravému přirozenému 
rozvoji;
6. neustále obnovovaný konsensus mezi vládci a ovládanými;
7. trvale realistické oceňování sociálních a nacionálních skutečností a možností jejich rozvoje;
8. kritický, nedogmatický přístup k otázkám konzervatismu a pokroku.**

       Z tohoto výčtu je vidět, jak SILNÁ MORÁLNÍ A POLITICKÁ OSOBNOST se na české scéně objevila. Jak to už 
u takových osobností bývá, málokomu je lhostejná. Buď obdiv, anebo naopak nenávist, averze. Často i pod vlivem 
příslušnosti k určité politické straně. U Masaryka jako osobnosti tedy není a nebylo divu, že ho nebylo možné 
jednoznačně přiřadit k nějaké politické straně. Pokud byl členem nějaké strany (zpočátku realistické), brzy jejím členem 
přestal fakticky být. Byl proti ortodoxii v politickém myšlení, ve zbytečném setrvávání na jednom stanovisku, jestliže se 
okolnosti doby nebo záležitosti změnily. 
       Hlavní (jako nit se vinoucí) však byl, jak říkal, "DEMOKRATISM" v myšlení i politice. Lidskost proti demagogii a 
určité stranické omezenosti. Dnes bychom řekli, že byl "nadstranický". Ale nic by to snad lépe nemohlo jeho situaci 
vystihnout. Případná dnešní kritika zastánců politických stran na adresu Masaryka s ohledem na výše uvedené je 
neproduktivní, zbytečná. Masaryk, ač v podstatě nečlen nějaké strany, tak politické strany považoval za nutné, aby v 
demokracii existovaly, nicméně si přál, aby tyto strany vůči sobě postupovaly korektně, nepomlouvaly se, neosočovaly, 
ale uměly se dohodnout ve společném zájmu pro republiku.

       Dvacáté století přicházelo na svět s novými myšlenkami, událostmi, které silně lidstvo ovlivnily. Převratné změny, 
které se pomalu ale jistě blížily, vnímavé a lidi s pronikavou myslí zasáhly do hloubky. Masaryk byl na univerzitě velmi 
činný. 

       Ve své přednášce STUDENT A POLITIKA na veřejné schůzi pořádané studentskou organizací České strany 
pokrokové v Hlaholu dne 6. března 1909 řekl na adresu studentů:

       **Má se účastnit - nemá se účastnit politiky? Má se účastnit... Tedy účastnit jako student... Vzdělávat... Politické 
vzdělání, sebevzdělání, aby mohl rozpoznávat kritičtěji, věcněji, spravedlivěji.** /Masaryk, 1990, s. 3/
       V přednášce DEMOKRATISM V POLITICE dne 19. května 1912 na schůzi studentské organizace České strany 
pokrokové v Praze pak například řekl:

       **Ale všechno politické úsilí konec konců vychází z MRAVNÍHO úsudku, demokracie je úsilí proti nadpráví, proti 
násilnosti. Co jiného je aristokracie než násilí - demokracie je boj proti tomuto násilí. ... demokracie není něco 
přirozeného, musí se usilovně vypracovat. Přirozený je (v tom zvláštním smyslu) aristokratism, každý u nás chce být 
pánem, my všichni jsme aristokraty. A být demokratem uvědomělým, nejen na tribuně, ale v každém počínání - do toho 
máme daleko...
       Je dále otázka, zdali demokracii monarchie svědčí nebo republika. NEZVYKEJME SI V POLITICE LPĚT NA 
SLOVECH, neposuzujme skutečný stav národa podle psaného programu ústavního, tedy na příklad co je 
demokratičtější, republika francouzská nebo anglická aristokraticko-oligarchická monarchie. Já se kloním k názoru, že 
je monarchie anglická demokratičtější. 
       Já nepochybuji o tom, že vývoj vede k republice, ale pro posuzování demokracie tato forma ústavy je věcí 
podřízenou, protože jde o celkovou administraci a ne pouze o formu ústavy.
       Přicházím k tomu zakončení, že být uvědomělým demokratem znamená FILOZOFICKY MYSLET, tedy z historie 
čerpat poučení, postihovat historický vývoj - filozofie historie! Problém zní, jak se dá sloučit determinace historického 
vývoje se svobodou jednotlivce, tedy problém historie a mravnosti. PŘEMÝŠLEJÍCÍ DEMOKRAT bude se lišit od 
slepého radikála. Radikalismus je do velké míry slepý, ale postavení k radikalismu myslícího demokrata je toto: 
nehledat mezi extrémy, mezi pravou a levou tak zvanou prostřední zlatou cestu a chytrácky prokluzovat tou zlatou 
prostřední cestou mezi pravicí a levicí. Politický program z přemýšlení, z myšlení historického, není slepou empirií, 
nýbrž zdůvodněným přesvědčením a přesvědčení není slepé. Myšlení politické překonává radikalism nejen pravý, nýbrž 
i levý, MYŠLENÍ NENÍ OPORTUNISMEM A CHYTRÁCTVÍM, třebaže právě politik myslící přihlíží ke skutečnosti 
- ovšem tu skutečnost všecku neakceptuje, neoddává se historismu slepě, nýbrž chce historii dělat, chce a musí 
historickou skutečnost měnit.**

       Jaká prozíravost v době, kdy se zdaleka ještě neblížily pozdější události světových válek, fašismu, stalinismu a 
nacismu! Přesně mnohé chyby politiků i hospodářů zemí vedly k neutěšeným světovým poměrům. A jaká to byla 
unikátní situace Československé republiky ve středu Evropy, obklopené režimy, které s demokracií neměly vůbec nic 
společného... 



       V jiné práci IDEÁLY HUMANITNÍ uvádí Masaryk /1990, s. 58/:

       **Láska humanitní musí být pozitivní. Často nenávist, například k národu druhému, pokládá se již za lásku k 
národu svému. Vyšší je, nemít nenávisti té, ale pozitivně milovat. Nebudu se přít o to, lze-li něco cizího milovat jako 
své. Bylo by to nepřirozené žádat, ale zvykejme si národ, rodinu, stranu svou, kohokoli milovat pozitivně, to jest bez 
pozadí nenávisti, a docela nový mravní svět se nám otevře. 
Láska musí být účinná. Musíme pro bližního něco udělat...**

       **Není pochyby, že vůdcové být musejí, ale vůdce nemá být pánem. Vůdcem dobrým bude ten, kdo dovede 
SLOUŽIT, a kdo cítí, že sám je veden a veden být chce...**

       U politiků zvláště očekává Masaryk ZODPOVĚDNÉ jednání, které musí vycházet i z dobré povahy vybraného 
představitele státu. Mluví o zodpovědnosti a SVĚDOMÍ člověka a lidí vůbec i ve vztazích mezi lidmi jiných zemí, 
národů. Hrdost k národu se neprojeví averzí vůči národům jiným, ale PRACÍ NA SOBĚ :

       **Humanitní a národnostní otázka je otázka SVĚDOMÍ, a to otázka svědomí každého jednotlivce...
Havlíček praví: "Je u nás ještě jeden druh demokratů, ke kterému též nenáležíme a náležeti nechceme - totiž takoví, 
kteří sice vždy o lidu mluví, ale jen sami sebe za tento celý lid považují."
Já nevěřím v svatost národa, kde mohou být jednotlivci lumpy. Otázka cti národa je otázka cti každého jednotlivce. Ne 
kupčit s vlastenectvím a vlastenectví prodávat. Neschovávat se za národ, nýbrž mít odhodlanost sám se znát ke všemu.
Láska k národu vlastnímu nemusí a nemá znamenat NENÁVIST K NÁRODU JINÉMU...
Komenský ukazoval, že nemáme nenávidět člověka, protože jinak mluví. Psal, jakým mohl způsobem, pro celé lidstvo, 
jsa Čech...
Nenávidět cizí národ - to je laciné vlastenectví negativní, ale nutné je vlastenectví POSITIVNÍ, které se neohlíží stále, 
co dělá soused, ale stará se o svůj národ.** /tamtéž, s. 75-76/

       I jako PREZIDENT Československé republiky se snažil Masaryk chovat důstojně, ale zároveň tak jako dříve, než 
se prezidentem stal. Je všeobecně známo, že značnou část platu prezidenta pravidelně dával do svého jakéhosi fondu 
prezidenta a z ní pomáhal v nepříznivých životních situacích různým potřebným lidem. Poprvé šlo o jakousi "nadaci" 
dobré vůle. Rád chodil i pěšky z Pražského hradu na páteční hovory s bratry Čapkovými na Vinohrady (dnes památná 
tzv. Čapkova vila v ulici Bratří Čapků), kde se setkával i s řadou kulturních i politických osobností. Hodně pobýval i na 
zámku Lány kvůli udržování zdraví a fyzické kondice (jízdy na koni, výlety). 
       
       A právě se spisovatelem KARLEM ČAPKEM spoluvytvářel HOVORY S T. G. MASARYKEM. Jen pár ukázek 
odpovědí prezidenta:

       **Můj socialism, to je jednoduše láska k bližnímu, humanita. Přeji si, aby nebylo bídy, aby všichni lidé slušně žili 
prací a v práci, aby každý měl pro sebe dost místa, elbow-room, jak říkají Amerikáni. Humanita, to není bývalá 
filantropie; filantropie jenom pomáhá tu a tam, ale humanita hledí opravit poměry zákonem a řádem. Je-li toto 
socialism, tož dobrá.
V rovnost - rovnost naprostou - nevěřím, ve hvězdách ani v lidech není rovnosti. Vždycky byli a budou jednotlivci, 
kteří svým nadáním a nekontrolovatelným shlukem okolností víc dovedou a víc dosáhnou; vždycky bude hierarchie 
mezi lidmi. Ale hierarchie znamená pořádek, organizaci, kázeň, vedení a poslouchání, nikoli vykořisťování člověka 
člověkem. Nepřijímám tedy komunismu; Lenin, sotva byl u moci, volal také po vůdčích osobnostech. Čím déle žiji, tím 
víc poznávám tu zvláštní roli jedinců ve vývoji lidstva; ale opakuji: vyšší nadání a takzvané štěstí neopravňují k 
vykořisťování méně nadaných a méně šťastných.** /cit. TGM in Čapek, 1990, s. 124-125/

      Masarykovo demokratické pojetí člověka jako hodnoty vůbec se naprosto neslučovalo s možností, že by člověk 
mohl být nějakým způsobem manipulován, aby se stal kolečkem v nějakém soukolí. Od "vůdců", tedy těch, co jsou v 
čele (volba) vyžadoval maximální lidskost, protože právě on má maximální zodpovědnost ke svým lidem. Komunismus 
mu je popřením svobody člověka. 
       A lidé, kteří jsou schopni nějakou demagogií nebo lží usměrňovat národ, by neměli vést:
       **Dobrý program je dobrá věc; ale krom toho musí na něj být čestný, statečný a moudrý člověk, který má odvahu 
odpovědnosti. Proto se stále ohlížím víc po lidech než po heslech. U nás ještě příliš dáme na hesla...** /cit. TGM in 
Čapek, 1990, s. 195-196/

       Demokracie je živoucí, není to jen administrace:
       **Demokracie není jen formou státní, není jen tím, co je napsáno v ústavách; demokracie je názor na život, spočívá 
na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie 
je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu.** /tamtéž, s. 
328/



       **Kulturně náležíme k evropskému západu; zase odkaz na osvícený demokratism. Jsme národ tělem i duší 
demokratický; má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat 
demokracii.** /tamtéž, s. 330/

       Zajímavý je i Masarykův názor na neformálnost demokracie, která není jen záležitostí politiky (sám se nepoliticky 
zachoval jako demokrat, když přijal do svého příjmení příjmení své manželky GARRIGUE jako symbolický výraz úcty 
k ženě - dnešní feministky to rády vyzdvihují také):
       **Demokracie nesmí být jen na ústavním papíře a v ústech demagogů. Ani ten nejlepší parlament není k tomu, aby 
odhlasoval, co je pravda, právo a mravnost; o pravdě, o základních zásadách politiky, práva a mravnosti se nemůže 
hlasovat podle většiny. Demokracie sama lidí nevychová. Slušní, opravdoví lidé se vychovávají rodinou, školami, 
církvemi, státní správou, literaturou, žurnalistikou a tak dále - překáží tomu demokracie?** /tamtéž, s. 330/

       Ale ta závěrečná otázka už jako by patřila těm, co se takovými "drobnostmi" nechtěli moc zabývat. Kteří se 
zaměřili na manipulaci ne jen s jedním člověkem, ale dokonce s celými vrstvami národů (blížící se fašismus, 
stalinismus a nacismus). Toho se Masaryk naštěstí už nedožil. Zemřel v úctyhodném (na politika) věku 87 let. Jeho syn 
Jan Masaryk se stal ministrem zahraničních věcí během působení nového prezidenta Edvarda Beneše. Ale to už je jiná 
kapitola.

X. SOUMRAK 19. STOLETÍ. OBDOBÍ ZTRÁT ILUZÍ I NADĚJNÉHO OČEKÁVÁNÍ.
     PŘELOM STOLETÍ. SVĚT DO ROKU 1914.
__________________________________________________________

       Poslední čtvrtina 19. století by přinesla nestrannému pozorovateli v Evropě pocit zvláštně napjaté atmosféry, která 
se objevuje například po významném sportovním utkání, kde oba proti sobě hrající týmy jsou velice vyrovnané, a tak 
ten, kdo zvítězí, bude nakonec velmi unavený, a na druhé straně poražený bude prožívat jakousi ještě větší únavu 
psychickou než tělesnou, bude jakoby prožívat kocovinu a delší dobu se bude vzpamatovávat. Mnoho lidí patřilo k 
jedné nebo druhé kategorii, podle toho, jak uvažovali a připravovali si další životní program. 
       Obecně lze říci, že onen FIN DE SIÉCLE, konec století, přinesl v lidském prožívání nový moment: zvýšenou 
citlivost, odpor k pozitivnímu názoru na svět, hlubší ponor do vlastní duše člověka, hledání toho, jak vyjádřit smutek i 
radost, tedy vnitřní prožívání. City víc než jindy vystupují na povrch, a tak není divu, že umělci, kteří často bývají v 
každé společnosti jakýmsi lakmusovým papírkem pocitů lidí a jejich vyjádřením, nebo jakýmisi kanárky, kteří dříve než 
ostatní živoucí tvorové dokáží varovat před blížícím se nebezpečím, nebo alespoň dokáží svým hlasem varovat. I před 
něčím neznámým, před blížící se neznámou bouří, deštěm, změnou tlaku, změnou ovzduší...
       Na druhé straně jsou však lidé, kteří nechtějí novým pocitům příliš nadbíhat nebo je vítat. Pochopitelně: vše, co je 
jen náznakem může připravit o pocit, že oni pravdu nemají, že mohu být za své jednání tvrdě hodnoceni nebo dokonce 
zbaveni svých výhodných životních pozic, je nebezpečné pro jejich současné postavení. Není divu, že budou bránit a 
hájit jakýmikoli prostředky sami sebe a své podobně zaměřené lidi. Protože však z historie i vůbec lidského jednání 
vůbec víme, že "lidé jsou různí" (naštěstí!), tak často pravda vítězí, ale také často prohrává, nebo dočasně musí ustoupit 
do pozadí.
       
       Zájmy některých velkých skupin lidí, dalo by se říci společenských tříd, byly tedy rozdílné, podle toho, v jaké 
životní situaci se nacházely. 
       Pařížská Komuna z roku 1871 ukázala poprvé v historii lidstva, co znamená socialistická myšlenka v teorii a praxi. 
Manifest komunistické strany z roku 1848 dokazoval, kromě jiných děl Marxe a Engelse (zvláště KAPITÁL), že 
dělnická třída může uchopit moc, porazit vykořisťovatele a nastolit nový společenský řád. To byly teorie. Praxe se však 
často velice odchyluje od nalinkované teorie. Je v ní právě onen lidský prvek: člověk, jak víme, není stroj, není snadno 
vmanipulovatelný do rámce úzce viděné teorie. Člověk je i nevyzpytatelný, každý je také jiný než druhý povahou, city, 
zkrátka vnitřním uspořádáním, má jiné pohledy na věc než druhý. Má někdy problém se s druhými dohodnout, vyjasnit 
si stanovisko. Jinak je zaměřen v životě. A tak bychom mohli pokračovat dál. A proto, aby se dohodl s ostatními 
alespoň na základních tezích názoru na svět nebo na programu nějaké - i politické - činnosti, musí se překonat, v zájmu 
většího celku musí upustit od svých jednoznačných představ a požadavků, prostě se musí přizpůsobit. Tak už to - 
zvláště v politických stranách - potom bývá. A vytvořit takový program budoucnosti lidí, aby ihned zaujal více lidí, 
vyžaduje určitý kus sebeodříkání, pořádný kus duševní práce, studia, ale i trocha asketismu, silné vůle, motivace. 
Takový člověk je schopen rozestřít určitý program, který může podchytit větší společnost, respektive část společnosti, 
třídy. Ostatní lidé, kteří se neúčastní na takovém programu a mohou pocházet z odlišných prostředí, pak jsou nuceni 
hledat moudro v programu. I když se mnozí lidé, kterých se program týká, ztotožní s jeho závěry, stále mohou mít 
odlišnou představu o dalších krocích, které povedou k jeho uskutečnění. Pak nastupuje otázka vnitřní kázně každé 
politické strany - a tam už se ukáže, zda sama strana je demokratická, autokratická, diktátorská, nebo až anarchistická. 
Směry v každé politické straně se mohou vždy objevit. Je jasné, že strana se železnou kázní, vyznačující se až 
bezohledností vůči jejím jednotlivým členům, může ZPOČÁTKU dosáhnout větších úspěchů, než by dosáhla strana s 



demokratickým přístupem ke členům. Je věcí každé politicky angažované osoby, který způsob jí víc vyhovuje.
       Jestliže Pařížská Komuna prohrála svůj statečný boj, příčiny je možno hledat i ve výše uvedených důvodech. 
Nebyly to však jen ony. Vláda, která krutě potlačila a trestala za účast v Komuně, si stěží mohla říkat demokratická. 
Nechala postřílet bezbranné komunardy v Paříži i jinde v počtu 20 000, což spíše zavání fašistickými metodami. 
Zdůvodňování tohoto kroku tím, že sami komunardi se nechovali v rukavičkách, je pokrytecké, až hrůzné z toho 
důvodu, jak by dál takový vítěz (Thiersova vláda) postupoval. Ty obavy tu byly a staly se součástí špatné atmosféry 
konce století, i když nešlo jen o porážku Komuny. Přesto v lidech pocit hořkosti a určité revanše za tuto a jiné lidské 
prohry (kolonialismus britské říše, Francie, Nizozemí, Belgie a dokonce později i Německa, tedy snaha rozdělit si 
mocensky a ekonomicky svět) zůstával, a časem se dokonce vyhrocoval. Že šlo stále o vyrovnané síly, dokazují i sami 
umělci, kteří jsou těmi kanárky, co dříve než jiní ohlašují určité krize. Ti pak jsou také rozděleni na protikladné skupiny 
- názorově, nebo životním stylem. Byli jak příznivci, tak odpůrci Pařížské Komuny. Většinou mladí a idealisticky 
zaměření s Komunou solidarizovali, i když se revoluce přímo neúčastnili, jiní i pod vlivem tehdejšího tisku Komunu 
odmítali. Bylo zajímavé zjistit, že přívrženci Komuny byli například slavní básníci Arthur Rimbaud a Paul Verlaine, 
prozaik Jules Vallés, malíři Gustave Courbet, Edouard Manet a Honoré Daumier, romanopisec Victor Hugo. K 
odpůrcům Komuny patřili například spisovatelé George Sandová, Gustave Flaubert, Alphonse Daudet, Alexandr Dumas 
mladší, Goncourt. Nebylo tedy jednoty ani mezi umělci. Evidentně situace nebyla během existence Pařížské Komuny 
příliš jasná, jednoznačná, nicméně byla prvním konkrétním pokusem o - dnes bychom řekli - socialistickou revoluci, 
kde moc měla být předána do rukou lidu. Otázkou je, jak by později Komuna dál jednala. Určité nejasnosti v programu 
byly, mnoho lidí se ovšem později už nechtělo účastnit na realizaci revoluce. Psycholog by řekl, že Francouzi jsou 
revolučně stále naladěni (což historie potvrzuje), ale jaksi věci asi neumějí někdy dotáhnout do konce.
       Pochopitelně. Každá první revoluce není úspěšná. Další revolucionáři se z proher umějí poučit a vylepšit program 
tak, aby mohli zvítězit v boji o moc. Vyžadovalo to jiné typy revolucionářů, kteří byli ochotni pro věc revoluce nejen 
položit život, ale také vytvořit takový program, který by zaujal mnohem větší skupiny lidí, než tomu bylo u Komuny. 
Vyžadoval i určité charakterové rysy - převážně pozitivní, bohužel také i negativní - v případech, kdy hrozí, že revoluce 
"pohoří" nebo kdy vedoucí činitel nemá zrovna kladné charakterové rysy, a začne časem jednat tak, jako jednali ti, proti 
kterým dříve sám bojoval... Z toho je patrné, že revoluce, která nepodchytí drtivou většinu národa, nemá příliš šancí na 
úspěch; na druhé straně - lze vůbec považovat za úspěch revoluce to, že se drží za JAKOUKOLIV CENU? I za cenu, že 
sama přináší jiným lidem, nebo těm, kteří s ní jen nesouhlasí, potíže, pronásledování, či dokonce smrt? Pak proti takové 
revoluci musí být každý slušný člověk.
       
       Historie vždy časem ukáže různé aspekty doby, objeví se spousta historických pramenů, o kterých ve své době 
mnoho lidí nemuselo vědět. Posuzování minulosti je proto z dnešního hlediska jiné, než bylo ve své době. Člověk, který 
má k dispozici víc různých pramenů a faktů, může objektivněji posoudit, jaká byla skutečnost. Na druhé straně nemusí 
vždy vystihnout pocity lidí v určitém historickém období. 
       Při hledání onoho lidského momentu v každé historické události je třeba buď číst mezi řádky různých informací, 
nebo vycházet i z uměleckých děl své doby, jejíž autoři ve svých dílech atmosféru doby vystihnou každý svým vnitřním 
pocitem.

       Nešlo však jen o Pařížskou Komunu. Hodně slušných lidí ve vyspělých zemích (a to i ze středních vrstev) 
rozčilovala jejich politika (když si říkaly demokratické) - zvláště koloniální politika. Mnoho politiků ji pochopitelně 
obhajovalo, zdůvodňovali ji i tím, že přinášejí jako civilizovaná země pokrok do těchto kolonií. Možná ano, v 
jednotlivých případech, ale ve většině šlo především o levné pracovní síly, levné zdroje nerostných surovin a jiné 
záležitosti, které mohou pomoci při hospodářském rozvoji mocností. 
       Samo obyvatelstvo těchto mocností však zrálo, bylo vzdělanější, myšlenky filozofů i slušných politiků ovlivňovaly 
v dobrém i lidské pocity spolupráce, solidarity a jiných kladných vlastností. Demokracie ducha tak přinášela i obrat v 
politice: v Británii již dříve skončilo a bylo zákonem zakázáno otroctví, vydávaly se sociální zákony pro obyčejné 
pracující lidi, zdravotní a úrazová pojištění, podpora v nezaměstnanosti, rozšiřovala se svoboda tisku a shromažďování, 
zlepšovala se infrastruktura měst, služby a podobně. 
       Na druhé straně sílilo dělnické hnutí, které pak vyvrcholilo v průběhu první světové války v Rusku, která odhalila 
hluboké kořeny lidské nespravedlnosti, bezohlednosti mezi celými národy, respektive lidmi, kteří národy do světové 
války zavedly.
       Onen konec století se svou atmosférou zmaru i nadějí se pak musel v nejslabších článcích lidských společenství 
(zvláště Rusko) projevit. Země, které dosud jako by spaly (bylo to však jen zdání, pod povrchem dávno bublaly 
problémy zdánlivě neřešitelného rázu). V těchto - zvláště pak zaostalých - zemích propukly revoluce, které měly 
zničující dopad na starou společnost, nová se pak tvořila bohužel i v křečích a s lidskými oběťmi. Kdo za to mohl a kdo 
mohl za následné revoluce, dnes víme, ale také víme, jak společnost uspořádat, aby k takovým drtivým experimentům 
na lidech vůbec nemuselo docházelo. I to je velká zkušenost celého lidstva na Zemi, bez ohledu na příslušnost k 
jakékoli zemi. To je i problém DEMOKRACIE, jejího ujasnění si vůbec POJMU A CEST, jak demokracie ve světě dál 
PŮJDE. Určitě dnes bude zahrnovat větší spektrum lidských společností, lidských názorů na svět, náboženských 
vyznání nebo ateismu, lidské solidarity bez ohledu na společenský systém v té které zemi.
       
                                                              +++   
    



       Když se vrátím ještě k samému konci 19. století v souvislosti právě s otázkou demokracie a hledání jejích cest, 
nesmíme zapomenout ještě na tři aspekty tohoto pojmu, o kterých se v učebnicích dějepisu nebo v odborných 
historických pracích mnoho nemluví (ke škodě demokracie): jde o úlohu církví, ženskou emancipaci a práva dětí.
       
       CÍRKEV svou působností na věřící mohla dost ovlivnit názor na určité problémy. Jako moderní instituce, na rozdíl 
od působení v minulosti, převzala na svá bedra úkol být určitým morálním apelantem. Upozorňovat na problémy doby a 
její možnosti řešení bylo tedy i jejím úkolem, mimo hlavní orgány státní moci, které měly moc to jednoznačně ovlivnit 
pomocí zákonodárství a podobně. Nicméně církve jako jiné instituce v demokracii určitou - alespoň morální - sílu měly.
      
       V roce 1891 například vydal papež LEV III., hlava římskokatolické církve, ENCYKLIKU RERUM NOVARUM, 
ze které uvedu pár citací. Týká se postavení dělnictva a možností, jak řešit problém vztahu mezi podnikatelem a 
dělníky:

       **Dělnictvu v jeho smutném postavení je potřebí poskytnout pomoc..., dělníci, opuštěni a bez ochrany, byli vydáni 
nesvědomitosti zaměstnavatelů a nezřízené ziskuchtivosti. Celé zlo ještě zhoršila bezohledná lichva... K tomu přistupuje 
i to, že výroba a obchod se soustředily v rukou snad jen několika lidí, takže malá hrstka boháčů vložila téměř otrocké 
jho na nesmírné množství proletářů.** /Lev III. in Kvirenc, 2007, s. 217/
       
       Na církevního představitele dosti ostrá slova! Zřejmě problém byl zásadní, jinak by tón byl jistě mírnější. 
Přímočarost textu vedla některé představitele podnikatelů-ateistů k nesouhlasu s tímto prohlášením. Papež si však byl 
vědom, že má zodpovědnost i za to, aby nabídl řešení problému, a tak byl ostřejší i na organizátory socialistického 
hnutí:

       **Je však největším zlem předstírání, že obě třídy jsou k sobě navzájem nutně v nepřátelském poměru, jako by 
příroda rozhodla, aby se zámožní lidé a dělníci v houževnatém souboji vzájemně potírali. To je úplně v rozporu s 
rozumem i pravdou... Rozhodně potřebuje jedna třída druhou; kapitál nemůže být bez práce, ani práce bez kapitálu. (...)
       Následující povinnosti se týkají proletáře a dělníka: má úplně a věrně plnit to, co bylo svobodně a v mezích 
spravedlnosti dojednáno pracovní smlouvou; nemá působit žádné škody na majetku..., i při hájení svých zájmů se má 
chránit násilí a nedopouštět se nikdy vzpoury; nemá se spojovat se špatnými lidmi, kteří před ním kouzlí nesplnitelné 
naděje...** /tamtéž/
      
       Zároveň si LEV XIII. uvědomuje potřebu upozornit podnikatele na jejich povinnosti vůči svým pracovníkům, kteří 
nejsou jeho otroci:

       **Povinnosti týkající se majetných a zaměstnavatelů: nesmějí považovat dělníky za otroky; je spravedlivé, aby 
měli v úctě jejich lidskou důstojnost... Výdělečná práce ... není člověku k hanbě, nýbrž ke cti... Skutečnou hanbou a 
nelidskostí však je vykořisťovat lidi kvůli zisku, pokládat je jen za jakési zboží a cenit u nich pouze zdatnost svalů a 
tělesnou sílu. Přikazuje se též brát ohled na náboženské a duchovní dobro dělníků. Proto je povinností zaměstnavatele 
zařídit, aby měl dělník ve vhodnou dobu volno pro náboženské úkony... Také se nesmí dělníkům ukládat více práce, než 
mohou snést jejich síly, a ani taková práce, která je v rozporu s jejich věkem a pohlavím. (...)** /tamtéž/

       Závěrem papež nabízí "křesťanské řešení problému":
       **Má-li se lidská společnost uzdravit, je možná jen jediná léčba: návrat ke křesťanskému životu a ke křesťanským 
zásadám. (...) Konečně zaměstnavatelé a také dělníci mohou v sociální otázce mnoho udělat, vytvořit si instituce, 
kterými by se vhodně pomáhalo těm, kdo potřebují pomoci, a které by také obě třídy sbližovaly. Sem patří svépomocná 
sdružení; různá zařízení vybudovaná soukromou iniciativou k zabezpečení dělníků a jejich vdov a sirotků v případě 
úrazu, nemoci nebo smrti; ústavy pro péči o děti a pro dorůstající mládež.** /tamtéž/ 

       Zásadně odmítavý postoj zaujímá k socialistům pro jejich radikální řešení dělnického problému. Vidí v něm jen 
cestu, která nikam nevede, jen zvýší nenávist lidí vůči sobě navzájem, zostří společenské problémy, a dokonce předvídá 
nebezpečí rovnosti lidí, která povede až k nesvobodě člověka. Papež byl vzdělaný člověk, mnoho tezí o socialismu si 
prostudoval, tak se k němu stavěl velmi rezervovaně:

       ** Aby se odpomohlo tomuto zlu, socialisté, podnítivše nenávist chudých proti bohatým, prohlašují, že se má 
soukromé vlastnictví zrušit a místo toho z majetku jednotlivců učinit společný majetek všech... Avšak jejich plán je 
naprosto nezpůsobilý tento rozpor úspěšně vyřešit... Mimoto je nespravedlivý, protože se dopouští násilí na zákonných 
majitelích. (...) Otevřely by se dokořán brány k vzájemné nevraživosti, řevnivosti a nesvárům. Podnikavosti a 
přičinlivosti jednotlivců by se tím odňaly účinné podněty, a tak by nutně vysychaly samy zdroje bohatství. Domnělá 
vysněná rovnost by nebyla ničím jiným než stejnou bídou a stejně nedůstojným postavením všech bez rozdílu. ... 
Zásadní požadavek socialismu, aby se majetek stal společným, je nutné zcela odmítnout. (...)** /Kvirenc, 2007, s. 217/

        Dalším problémem byla ŽENSKÁ OTÁZKA. Ženy dlouho neměly volební právo a jejich postavení ve společnosti 
odpovídalo často vzorci, že žena by měla být hlavně matkou v domácnosti a neměla by se příliš ukazovat v práci. 



Copak o to, ještě by to šlo v bohatých rodinách, kde ženy úlohu domácích paní splňovaly. Ale ve středních a nižších 
společenských vrstvách ženy musely pracovat, aby pomohly uživit rodiny, někdy dokonce byly i hlavami rodin, jestliže 
manželé byli rozvedeni nebo manžel přišel o práci. Ženy si pochopitelně uvědomovaly svou zodpovědnost za své 
rodiny, chodily do práce, ale viděly, že ačkoli plní často stejné úkoly jako muži, dostávají nižší mzdy - a také nemají 
volební právo, jako by patřily k nějakému podřadnému lidskému druhu. Pochopitelně se to muselo projevit nevolí a 
postupně pak úsilím demokraticky se účastnit na chodu společnosti. To, že nemohly volit, považovaly za krajně 
nedemokratické, a tak vznikala hnutí za práva žen.
       Výraznou předchůdkyní ženského hnutí byla již v 18. století Angličanka MARY WOLLSTONECRAFTOVÁ 
(1759-1797). Bojovala za práva žen i mužů. Za nemravné pokládala ve svém díle ODŮVODNĚNÍ PRÁV ČLOVĚKA 
jednání vůči chudým lidem, dále otroctví a existenci špatného krále v Británii. Za základní chybu považovala 
nedostatečné vzdělání nejširších vrstev lidí i vzdělání vyšších vrstev, které bylo jednostranně zaměřené. V předmluvě ke 
spisu PRÁVA ŽEN uvedla:

       **Prolistovala jsem mnoho různých knih napsaných o problému vzdělání a pozorně jsem sledovala, jak si počínají 
rodiče a vedení škol. A jaký byl výsledek? Hluboké přesvědčení, že zanedbávané vzdělání mých bližních je obrovským 
zdrojem neštěstí, které odsuzuji... Jednu z příčin onoho neplodného vykvétání připisuji i špatnému vzdělávání 
získávanému z knih, které píšou muži pohlížející na jejich čtenářky více jako na ženy nežli lidské bytosti. Raději by si z 
žen udělali přitažlivé milenky nežli manželky... Dovolte ženě, aby sdílela stejná práva jako muži, a dosáhne týchž 
ctností jako muž.** /Stokes, 2007, s. 109/
       
       Svým dílem PRÁVA ŽEN opravdu šokovala, když uvedla:

       **Nesmějí snad ženy volit, protože nejsou rozumné? Pokud ano, bylo by vhodné začít dovážet z Ruska bičíky. 
Mohl by to být dárek, který by otec dával v den svatby svému zeti, aby tímto prostředkem mohl jako manžel udržovat 
celou rodinu v poslušnosti. Muž by tím neporušil žádný zákon a třímal by žezlo jako svrchovaný pán domu, neboť on je 
jediná bytost obdařená rozumem. Božský, nedotknutelný vládce, jemuž vdechl život samotný pán vesmíru. Pokud ženy 
takovou roli přijmou, nemají žádná dědičná práva, která by si mohly nárokovat. Podle stejného zákona ale zmizí i jejich 
povinnosti, neboť práva a povinnosti nelze oddělit.** /Stokes, 2007, s. 109/
       (Není divu, že kniha vzbudila poprask. Autorka totiž ťala do živého. Odsoudila tak pokryteckou morálku 
společnosti. Dokázala také svůj bystrý úsudek v souvislosti s uvedením práv a povinností! I to jí mnozí muži nemohli 
odpustit. Jeden pisálek o ní napsal, že to je "hyena ve spodničkách".)       
       
       V 19. století pak byla významnou představitelkou hnutí WOMEN'S FRANCHISE LEAGUE (LIGA ZA VOLEBNÍ 
PRÁVO ŽEN, 1889), kterou založila EMMELINE PANKHURSTOVÁ. O 14 let později pomáhala se svou dcerou 
Christabel založit WSPU - WOMEN'S SOCIAL AND POLITICAL UNION (ŽENSKÁ SOCIÁLNÍ A POLITICKÁ 
UNIE). Jejich motto bylo "skutky, nikoli slova".
       V roce 1908 Emmeline PANKHURSTOVÁ na jednom z vystoupení na veřejnosti řekla:

       **Jednou jsem se, přátelé, ohlédla za zmatkem, jejž muži vytvářejí, pohlédla na udřené a vyčerpané příslušnice 
mého pohlaví. Prohlásila jsem rozhodně, že muži byli u moci již příliš dlouho... Jsme z nich unavené. Chceme být 
užitečné, chceme mít sílu (volit), abychom se mohly pokusit změnit svět v lepší místo pro život nejen mužů, ale i žen, 
než jakým je dnes... Možná je těžké ženy vyburcovat, jsou trpělivé a snášenlivé, avšak nyní, když jsme se vzbouřily, se 
již nikdy neuklidníme - leda ve chvíli, kdy dosáhneme svého cíle.** /Montefiore, 2009, s. 52/

       Když se v době, o níž se zde jedná, tyto první názory objevily, vzbudily velký ohlas. Často u mnohých mužů, když 
však časem pochopili, že ženy nebojují jen za sebe, ale i za ně, protože jde o lepší život pro všechny v budoucnu, mnozí 
je začali podporovat. Uvědomovali si, že demokracie je tady pro všechny, ne jen pro někoho.
       
       Emmeline PANKHURSTOVÁ ve slavném projevu k bojovnicím za volební právo žen 13. listopadu 1913 (již tedy 
v průběhu první světové války) uvedla citaci, která obletěla celý svět:

       **STOJÍM ZDE JAKO VOJÁK, JENŽ DOČASNĚ OPUSTIL BOJIŠTĚ.**
A dále pokračovala:
       **... jsem zde ... jako člověk, jenž podle soudů své země, podle jejich rozhodnutí, nemá vůbec žádnou hodnotu pro 
společnost; byla jsem odsouzena, neboť svým životem představuji nebezpečnou osobu, proto bych podle rozsudku měla 
nyní být ve vězení... Nyní bych chtěla sdělit těm z vás, kteří se domnívají, že ženy nemohou uspět - přivedly jsme vládu 
Anglie již tak daleko, že této otázce musí čelit přímo; ženy buď zemřou, nebo získají volební právo...** /Montefiore, 
2009, s. 51/
       (Jen tak mimochodem: často se kritizují feministky za to, že nejsou přitažlivé, a tak si to vynahrazují 
zdůrazňováním ženskosti a slovní agresí. Není tomu tak. Obě ženy - i podle dobových obrázků a fotografií - byly krásné 
a přitažlivé. Což jenom dokazuje, jak by řekl muž, že jim šlo opravdu o věc, kterou chtěly prosadit: práva žen a mužů 
aby si byla rovna.)
      



       Ano, v demokratické zemi se musí také neustále bojovat za zlepšení demokracie. Zlepšovat zákony, být občansky 
aktivní, nenechat často jen na politicích, co se v zemi bude dít. Jak říkal americký prezident Thomas JEFFERSON: 
**Za svobodu se platí věčnou bdělostí.**

       Ženské hnutí se pak rychle šířilo po celém světě.

       Další otázkou demokracie na přelomu 19. a 20. století byla otázka DĚTSKÝCH PRÁV. Povinnosti tu již byly 
odnepaměti. Často však děti byly vykořisťovány rodiči nebo i zaměstnavateli (dětská práce) i jinak. Slušným a 
demokraticky založeným lidem tato záležitost nedala spát a rozhodli se ji řešit. Předsudků, stejně jako v případě ženské 
otázky, bylo také dost. Přesto přibylo mnoho moderních teorií a prací, které dávaly lepší návody na výchovu, než tomu 
bylo dříve. Hodnota dítěte jako takového v rodinách rostla, nebyl to už jen pomocník v domácnosti, ale více se citově 
vedlo a vychovávalo. Zlepšovala se i pedagogická literatura pro učitele a vychovatele, v lékařství se dětské již stalo 
samostatným oborem.

       Tomáš Garrigue MASARYK ve své práci IDEÁLY HUMANITNÍ k dětské otázce uvádí /1990, s. 57-58/:
       **Nejbližší z bližních byly by nám všem děti. Už dávno bylo řečeno: "Cti otce svého i matku svou!" Já myslím, že 
máme k tomu přidat: A měj úctu k duši svého dítěte! Pamatuj na generace budoucí!**

       Jak to vypadalo v rodině v 19. století, přináší ukázka z knihy RADOSTNÉ DĚTSTVÍ od autorů Mileny 
LENDEROVÉ a Karla RÝDLA:

       **Citová funkce rodiny je dnes považována za prvořadou, ... byla však dlouho sekundární. Emoce hrály v rodině 
jen okrajovou roli... Dětem se zpívalo, vyprávěly se jim pohádky, ... ale ... chování v náručí či na klíně se příliš 
nepěstovaly. Políbení před spaním, něžná věta (anebo spíše klišé?) v dopise, to byly často jediné vnější projevy 
rodičovského citu. Snahou bylo vychovat bytost schopnou obstát v drsném světě. Zhýčkané dítě bylo synonymem 
špatnosti, úsloví VYCHOVÁNÍ TVRDÉ DĚLÁ DĚTI ZDRAVÉ najdeme v různých obměnách... Dívčí výchova ... 
dlouho nezajímala ... v centru pozornosti pedagogické literatury stojí chlapec... Respekt k otci přetrval hluboko do 20. 
století... Fyzické trestání bylo běžným územ. U našich předků platilo, že ... tělesný trest je blahodárným prostředkem 
zajišťujícím budoucí mravní bezúhonnost dítěte. METLA VYHÁNÍ DĚTI Z PEKLA, znělo v mnoha rodinách ještě po 
druhé světové válce... Vedle bití byly děti trestány taháním za vlasy, uši, zavíráním do komory, klečením, stáním v 
koutě, přivazováním ke stolu... 
Vedle fyzických trestů ... se užívalo strašení nadpřirozenými bytostmi ... rodičovská fantazie zde neznala mezí... Jako 
strašáci sloužili i ... Židé či Cikáni...
Autoritu rodičů utvrzoval zvyk VYKÁNÍ ze strany dětí.** /Kvirenc, 2007, s. 227/

       I dodnes se ještě diskutuje občas o fyzických nebo psychických trestech. Zdá se však, že hodně záleží na tom, co 
pro rodiče dítě znamená. Zda je to člověk, kterého si rodina moc přála, zda je dítě vedeno nenápadně k samostatnosti a 
slušnosti spíše příkladem rodičů než pouhým slovním poučováním. Osobní příklad je ten nejlepší způsob výchovy. Nutí 
totiž i rodiče k tomu, aby se chovali sami slušně a zodpovědně. Je známo z psychologického poradenství, že si děti 
prakticky pak celý život už jako dospělí nesou zážitky z dětství i podvědomě a přistupují tak potom ke svým dětem. 
Špatné výchovné a zbytečně trestající návyky přetrvávají u dalších generací. Násilí by se pak mělo uplatnit pouze ve 
sportovních hrách, ne v rodinách. 
       Problém dětských práv se výrazně začal řešit po druhé světové válce v souvislosti se založením OSN, UNICEF a 
dalších světových institucí.

                                                               +++

      KOLIK RŮZNÝCH KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH NÁZORŮ NA SPOLEČNOST se vyrojilo koncem 
19. století! Všechny z nich nějakým způsobem reflektovaly skutečnost, jako například pojmy:
- nálady katastrofismu, zla, satanismu
- únava ze života
- pesimismus
- tajemství a intuice
- svět jako vůle a představa
- tragický optimismus
- životní pud (élan vital)
- umělecká bohéma
- halucinace představ
- dekadence

Nebo umělecké směry:
- symbolismus
- impresionismus



- expresionismus
- naturalismus 
- prerafaelismus
- lartpourlartismus (umění pro umění)
- spiritualismus
- realismus

Politické směry:
- socialismus
- kapitalismus
- kolonialismus
- anarchismus
- sionismus
- antisemitismus
- komunismus  /Balajka a kol., 1970, s. 397-399/

       Atmosféru konce století trefně vystihl v českých poměrech František Xaver ŠALDA (1867-1937), významný 
představitel České moderny, kritik a spisovatel:

       **Byla to podivná doba, ten konec let osmdesátých, ten začátek let devadesátých. Soumračná, vyprahlá, zoufalá, 
blízká sebevraždě do slova a do písmene. Staré bylo dávno dožito, odumíralo, ano odumřelo již, ale neodpadlo s větve 
života a bránilo tak rozpuku nového, které se nemohlo narodit. Trpěli jsme tenkrát hladem poznání, kterému nebylo 
ukojení doma nebo bylo ukojení jen neúplné.** /Balajka a kol., 1970, s. 415/

       Doba byla o to horší, že český národ stále neměl samostatnost, mísily se tedy různé pocity dohromady. Ono 
Šaldovo "trpěli jsme hladem poznání" a "ukojení nebylo doma či bylo neúplné" hovoří o stavu českého národa a 
kultury. V západních zemích, které měly samostatnost, byla situace odlišná v tom, že spousta kulturních i politických 
směrů mohla vzniknout bez ohledu na názory vedoucích politiků. Je jasné, že příklady kultury například Francie nebo 
Anglie táhly i českou kulturní veřejnost. Demokratické myšlenky však měly projevy v krásné literatuře nebo jiném 
umění zastřenější. Ale kulturně vyspělí lidé uměli, jak už bylo tradicí v Čechách a na Moravě od dob pohusitských, číst 
mezi řádky. Uměli jako poklad vynášet z cizích vzorů myšlenky demokracie nebo odvahy lidí v boji s "neviditelným" 
zlem...
       Nicméně už v programu uvedené ČESKÉ MODERNY, který se stal manifestem, se objevují kromě požadavků 
umělecké individuality i otázky sociální:

       **Chceme individualitu. Chceme ji v kritice, v umění. Umělce chceme, ne echa cizích tónů, ne eklektiky, ne 
diletanty... Individualita nade vše, žitím kypící a život tvořící... Chceme pravdu v umění, ne tu, jež je fotografií věcí 
vnějších, ale tu poctivou pravdu vnitřní, jíž je normou jen její nositel - individuum.** /Balajka a kol., 1970, s. 416/
       O politice se v manifestu hovoří jako o: 
       **... kramářství, napalování, maskování** 
nebo jako jeviště, kde se: 
       **sklízí potlesk, popularita ... polibky družiček... Buržoazie celé Evropy je stejná. Emancipována Francouzskou 
revolucí zapomněla záhy na trpný osud potlačovaných a svorně s feudály a svorně se sedláky ... staví se proti mozolným 
prosícím rukám bílých otroků ... žádáme ochranu všech pracujících a strádajících od útisku mocných tohoto světa.** 
/tamtéž, s. 416/

       Už takový manifest v českých poměrech byl poněkud revolučního rázu! Ale jak jsem již uvedl, český národ 
vyjadřoval často i politické názory PŘES KULTURU.

       V souvislosti s Českou modernou bych rád připomněl jednoho umělce, který svým bohatým jazykem a 
obrazotvorností může patřit k velkým zjevům tehdejší doby, proslul krásou českého jazyka i hlubokým zamyšlením nad 
osudem lidstva. Jako by vnitřně cítil, že se blíží doba, která převrátí celý svět lidských hodnot, přestože člověk je tu na 
světě proto, aby cítil své propojení s ostatními, aby svou samotu, kterou sám také cítil, stejně jako ji cítí každý z nás ve 
chvílích těžkostí, **podobně jako Mácha** překonal **soucitem ke všemu živoucímu**. /tamtéž, s. 429/
      
      Ten básník byl OTOKAR BŘEZINA (1868-1929), rodák z Vysočiny. Patřil k největším - bez nadsázky - 
**básnickým zjevům světové poezie** /tamtéž, s. 429/- mimochodem během první republiky byl navržen na Nobelovu 
cenu za literaturu!
Kromě básní psal i uměleckou a filozofickou prózu, ve které svou filozofii a pohled na svět vyjadřoval básnickým 
jazykem:

      **Není možno, aby lidstvo nepochopilo, že posavadní hospodářství národů znamená ztráty nejjemnějších radostí a 
ohrožení celé duchové země. S tesknotou smrtelnou pohlíží jasnovidoucí do hlubin, kde se valí z temnot do temnot 



národové a odkud jako při potopě světa zaznívá kvílení a zdvihají se v bílém chvění duchové ruce. Mezi těmi zástupy, 
zakletými k práci a hladu, umírají snad umlčení pěvci, kteří by byli schopni rozzářiti bratrská srdce opojením 
nesmrtelnosti a v zahradách snu, kde ještě všechna echa pamatují se na vítězný zpěv duchů při stvoření světů, natrhati 
růží na cesty milenců a vítězů. V temnotách podzemí slepnou snad zraky, jež byly stvořeny, aby uviděly nejtajnější 
úsměvy krásy a znamení, jež nám dávají obyvatelé sesterských zemí...** (HUDBA PRAMENŮ) /Balajka a kol., 1970, 
s. 431/

       Ve Francii, která v té době byla kulturní "Mekkou" nejen Evropy, ale prakticky celého světa, se s kulturními i 
politickými směry roztrhl pytel. Svoboda jednotlivce se vyjadřovala i lidským postojem kulturní sféry - umělci tvořili 
tzv. BOHÉMU, která svobodně a originálním způsobem vyjadřovala své názory, a také tak žila. Způsob života byl 
příkladem pro jiné země. Mnohé z nich však spíše záviděly Francii tento rozkvět. Pokud se pak dostala tato země do 
sporu například s Německem, byl oheň na střeše. Postupně "ze země zvedající se" Německo (Bismarckovo sjednocení 
Německa 1871) si vzalo na paškál způsoby života Francouzů a ve svém kolektivistickém nacionalismu kritizovali často 
umělce (i ve své zemi) jako slabochy nebo lidi, kteří působí na ostatní jako demoralizující činitel. I to byl průvodní jev 
kultury a antikultury. Není bez zajímavosti, že těsně před nástupem Hitlera k moci v Německu se "připravovala půda" 
takovému myšlení - a kultura byla považována z drtivé většiny za doménu Židů. Je paradoxem, že právě spousta 
německých Židů opravdu tvořila páteř předhitlerovského kulturního Německa a proslavila ho v celém tehdejším světě. 
Úpadek za Hitlera byl evidentní a katastrofální: plno lidí emigrovalo, komu se to nezdařilo, skončil v koncentračním 
táboře, nebo byl ubit.)

       K předním filozofům, kteří myšlenkově ovlivnili dobu konce století, patřil již uvedený Friedrich NIETZSCHE se 
svou "vůlí k moci" a "nadčlověkem", braným však jako člověkem humánním, který pomáhá potřebným. Přesto bylo 
jeho dílo později zneužito...

       Jiný filozof, ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) již dříve vyjadřoval názor, že člověk příliš podléhá vůli, 
která člověka žene až k nedobrým činům. Naše úsilí máme zaměřit jiným směrem:

       **V hudbě a umění můžeme hloubat o univerzální vůli - oddělené od našeho vlastního individuálního 
usilování.** /Stokes, 2007, s. 104/

       Schopenhauer tak vlastně vystihuje dobu, ve které člověk má více vnímat sám sebe, případně ostatní, důvěřovat 
intuici - oproti racionálnímu přístupu. Je to vlastně určitý výraz únavy ze života a pesimismu, jako protiváhy 
pozitivismu.

       Třetím významným filozofem doby byl HENRI BERGSON (1859-1941). Vyjadřoval názor, že svět se vyvíjí v 
důsledku lidského ÉLAN VITAL (životní pud). Intuice člověku pak pomáhá v životě víc než racionalismus.

       Z uměleckých směrů, které rozšiřují kulturní vědomí člověka, tedy jeho další humanizaci, patří SYMBOLISMUS. 
Objevil se nejen v básnictví, ale i v próze a spojoval určité lidské zážitky se symboly. Podporovala se tak 
obrazotvornost člověka, tedy v důsledku i vnímavost. Politikou se příliš nezabýval.
       IMPRESIONISMUS navozoval zážitky (imprese, podnět, dojem), EXPRESIONISMUS se zaměřil na vnitřní 
prožívání citů autora, působil nečekanými obrazy na obrazotvornost diváka. 
       NATURALISMUS sice vycházel ze skutečnosti života člověka, nicméně zdůrazněním určitých životních zážitků 
chce zapůsobit silně na city člověka ještě bezprostředněji než expresionismus, ve kterém se mísí i symbolika, u 
naturalismu jde vlastně jakoby o přehnané zdůraznění určité skutečnosti v učitém směru (vyjádření pocitu v obličeji 
nebo způsob života, který má vzbuzovat odpor).

      Z politických směrů pak ANARCHISMUS sice požaduje svobodu člověka, ale volí nevhodné prostředky, například 
zničení státu, atentáty na nevhodné politiky a podobně. Někdy jde o hranici mezi anarchismem a terorismem. 
      Mezi známé anarchisty patřili ve Francii Proudhon, v Rusku Bakunin a KROPOTKIN - ten prohlásil:
      **Je-li hospodářská situace Evropy obsažena ve slovech: průmyslový a obchodní chaos a úpadek kapitalistické 
výroby, charakterizuji takto situaci politickou: kvapný rozklad a blízký úpadek států. (...) Vypršel již čas státu, této 
formy lidské organizace, v níž se ponechává hromadné řízení všech záležitostí všech lidí v rukou několika jednotlivců. 
Lidstvo rodí již nové způsoby sdružování se...
Idea neodvislých Komun pro územní seskupení a idea rozsáhlých odborových federací pro seskupení podle sociálních 
funkcí... Zbývalo jen připojiti seskupení podle osobního příbuzenství - nesčetné skupiny, nekonečně se měnící, 
dlouhého neb kratičkého trvání, tvořené podle okamžitých potřeb pro všechny možné účely...** /Kvirenc, 2007, s. 214/

       Nejasnost ohledně budoucího "volného" sdružení lidí je evidentní. Vše je jakoby ponecháno na volnému průběhu 
lidského konání, bez nějakého minimálního systému, nebo alespoň principů. Většině lidí se však anarchismus 
nezamlouval. Obyčejný člověk má rád alespoň minimální jistotu v tom, kde bude žít, zda bude chráněn v případě 
ohrožení. Také nemá rád neustálé změny bez nějakých základních pravidel soužití. Perspektivu tento směr měl 
pramálou.



       KOMUNISMUS požaduje naprostou rovnost lidí, distribuci podle potřeb občanů, ale z centra, které rozhodne o 
přidělení produktu podle zásluh, míry práce, případně dalších nejasných kritérií. Důsledkem je nesvobodná práce, konec 
svobody, ale zase zajištěná práce, i když špatně hodnocená - například i v důsledku nižší produktivity nebo kvality, ke 
kterým pracovník časem nemá motivaci a práci může šidit. Ten, kdo ho hodnotí, mu přikazuje, co má dělat. Distribuce 
omezuje ve svých důsledcích člověka a vrací ho zpět do historie. Perspektiva tohoto modelu společenského uspořádání 
ještě bude uvedena dále v této práci.
       
       SIONISMUS znamená podporu židovství, které bylo v historii potlačováno v různých zemích, kde se Židé 
nacházeli. Snahou Židů bylo získat poprvé v historii svůj židovský sát. Problém byl však s umístěním takového státu. 
Vzbuzovalo to odpor těch, kdo k Židům nevyjadřoval zrovna toleranci.
       Významnou osobností tohoto směru byl THEODOR HERZL (dílo Židovský stát, 1896): 
       
       **Židovská otázka existuje. Bylo by bláhové to popírat... Jsme národ, jediný národ. Všude jsme se poctivě 
pokoušeli splynout s národními pospolitostmi, které nás obklopovaly, a zachovat si jen náboženství. Nepřipouští se to. 
Marně se snažíme být věrnými a někde i přehorlivými vlastenci, marně přinášíme stejné oběti na majetku i krvi jako 
naši spoluobčané, marně se pokoušíme zvětšit slávu našich vlastí v umění a vědě, jejich bohatství obchodem a 
podnikáním. V našich vlastech, kde žijeme někdy i celá staletí, jsme považováni za cizince... Jsme jediným národem - 
bez našeho přičinění to z nás udělali naši nepřátelé...
Ano, máme sílu vytvořit stát, dokonce vzorný stát... Nechť je nám dán kousek zemského povrchu, všechno ostatní již 
obstaráme sami...** /Kvirenc, 2007, s. 216/

       ANTISEMITISMUS je opakem. Jde o směr, který má za cíl bojovat ve všech směrech proti ustavení židovského 
státu a proti jeho náboženství, způsobu života, který však neumějí odpůrci správně definovat, a tak mlží. Vrcholným a 
nejzvrácenějším projevem antisemitismu byl tzv. HOLOCAUST, tedy vyvražďování Židů za 2. světové války 
hitlerovskými nacisty v koncentračních táborech.
       
       Německý císař Fridrich Vilém III. sice již v roce 1812 prohlásil:
       **Židé, považovaní za tuzemce, požívají stejných občanských práv a svobod jako křesťané... Mohou proto zastávat 
akademické, školní i obecní úřady... Vyhrazujeme si právo určit zákonem, do jaké míry mohou Židé vykonávat 
veřejnou službu či státní úřady.** /Kvirenc, 2007, s. 215/
       Přesto si neodpustil poznámku uvedenou v poslední větě uvedené citace. Jestliže někdo slovně hovoří o stejných 
občanských právech, nemůže pak říci, že si "vyhrazujeme právo ..., do jaké míry mohou Židé vykonávat ... službu ... 
úřady", protože by to byl vrchol pokrytectví a alibismu.
       Antisemitismus byl hodně rozšířený (už od středověku). Židé se často stávali obětními beránky, když nastaly 
kdykoli a jakékoli složité časy. 
       Někteří antisemité se dokonce pokoušeli o lživý výklad bible nebo talmudu (židovské bible). Například katolický 
kněz A. RÖHLING v roce 1871 prohlásil:
       
       **Izrael a božská velebnost znamenají totéž, i patří tedy Židům celý svět. Talmud praví výslovně: "Trkne-li Židův 
vůl vola cizincova, jest Žid bez viny; trkne-li však cizincův vůl vola Židova, ať zaplatí cizinec škodu tím povstalou. 
Neboť písmo dí: BŮH POVSTAV, ZMĚŘIL ZEMI I ODEVZDAL VŠECKY GÓJE ŽIDŮM; BŮH POZNAL 
SEDMERO ZÁKONŮ SYNŮ NOEMOVÝCH, A PROTOŽE NEPLNILI JICH, POVSTAL A ODEVZDAL 
MAJETEK JEJICH ŽIDŮM."** /Kvirenc, 2007, s. 215/ 
Soudní proces ukázal zfalšování pramenů: autor opsal jiný pamflet z počátku 18. století!
       
       Antisemitismus se dokonce objevil i u kulturních lidí - významnějších spisovatelů:
       F. M. DOSTOJEVSKIJ:
       **Zajisté nikoli nadarmo vládnou tam všude židé na burzách, nikoli nadarmo hýbají kapitálem ... a nikoli nadarmo 
jsou i vládci celé mezinárodní politiky, a co bude dále, vědí sami židé: blíží se jejich království, úplné jejich 
království.** 
       I. S. AKSAKOV:
       **... se univerzální světovláda židů ... projevuje postupným duchovním podrýváním základů existujícího 
křesťanského světa cestou materiální nadvlády, a to v nejhříšnější, nejnemravnější podobě, prostřednictvím 
peněz...** /oba in Kvirenc, 2007, s. 215/
       Rétoriku pak později bohužel často přebrali i obyčejní lidé ve svých zemích. Tam, kde byly ekonomické problémy 
(zvláště Německo, Itálie a jinde), tam pak všechny problémy země vládnoucí vrstvy sváděly na Židy. Státní propaganda 
a mašinerie dokončila dílo holocaustu...

       KOLONIALISMUS jako určitý směr politiky zemí mířil k získání nadvlády nad méně vyspělými zeměmi a k jejich 
vykořišťování v důsledku levné pracovní síly domorodců a levných zdrojů surovin.
       Podíváme-li se do historických pramenů doby, zjistíme, že existovaly časté spory mezi hlavními politickými 
stranami v britském parlamentu ohledně této otázky. Z vystoupení v britském parlamentu v roce 1872 a 1879 uvádím, 



jak se konzervativci a liberálové lišili v přístupu k otázce kolonií:
      
BENJAMIN DISRAELI, britský premiér, konzerativní strana (1872):
       **Pánové, existuje druhý velký cíl toryovské strany. Jestliže prvním je udržení institucí této země, pak druhým je 
dle mého názoru udržení impéria... Bylo nám všem dokazováno, že v koloniích ztrácíme peníze... Dívali se na všechno 
z finančního hlediska a úplně opomíjeli mravní a politické úvahy, které činí národy velkými a jimiž se lidé liší od zvířat. 
Nu, a jaký byl výsledek pokusu roztříštit impérium v období vlády liberalismu? Pokus naprosto selhal... Způsobily to 
sympatie kolonií k mateřské zemi. Ony rozhodly, že impérium nemá být zničeno...** /Kvirenc, 2007, s. 211-212/:

WILLIAM GLADSTONE, liberální strana:
       **V Africe máte před sebou vzpomínku na krveprolití, vojenskou katastrofu, záznam o vraždě 10 000 Zulů... - 
vraždě, která nebyla vykonána pro jiný zločin než pro jejich pokus bránit své srdce a domovy, své manželky a rodiny 
nahými těly před vaším dělostřelectvem. Máte před sebou vpád svobodných lidí do Transvaalu; a máte, obávám se ... 
vyhlídky na další nepokoje a prolévání krve. Máte zničený Afghánistán, máte nevyspělou Indii, ale odkázanou na vládu, 
vystavenou těžkým a nespravedlivým břemenům, vystavenou ... systému útlaku. A to vše, co máte doma, záležitosti 
jako nedodržování zákonů, porušování práv parlamentu... Pánové, během této ničivé činnosti ... toto utrpení a 
krveprolití, které jsme buď způsobili, nebo jsme se na něm do značné míry podíleli, ... jsme ani v jednom případě ... 
nepromluvili v zájmu svobody. (...) Chci naznačit ten bod, ve kterém se cesty rozdělují - jedna cesta, která vede k 
utrpení, ostudě a hanbě, ta druhá, která pomalu, ale jistě vede ke svobodě a šlechetným lidem směrem k požehnanému 
závěru blahobytu a spravedlnosti, svobody a míru.** /tamtéž/
       
       No, byla to silná slovní přestřelka, která bývala a stále bývá běžná v britském parlamentu a dokazuje snahu obou 
stran si nic nedarovat. Jádro problému bylo v nelidském jednání v koloniích, neboť moc vlády v nich byla často 
nezřetelná, nejasná, často o poměrech v nich vládnoucí strany nemusely mít úplné informace, nicméně pravidlo, že kdo 
vlastní kolonie, má mít i zodpovědnost vůči tamním domorodcům, bylo i demokratickou výzvou k nápravě poměrů. Je 
jasné, že udržitelnost kolonií nebyla perspektivní do budoucna a přinášela stále víc problémů, než "pozitivních" prvků. 
Po druhé světové válce pak koloniální panství definitivně padlo, z mnoha důvodů. Prvním byl lidský zřetel po prožitých 
hrůzách světové války, byla to výzva k lidskosti. Z dalších důvodů alespoň hospodářský: držení kolonií stále více 
zasahovalo do státních rozpočtů velmocí (Francie, Británie, Portugalsko, Španělsko, Belgie, Nizozemí).

       O britském impériu vůbec si mysleli:
       CECIL RHODES (organizátor britské koloniální říše): 
       **Tvrdím, že jsme nejlepší rasa na světě a že čím větší část světa obydlíme, tím lépe pro lidstvo.**

       JOSEPH CHAMBERLAIN (britský ministr kolonií, 1895):
       **Na prvním místě věřím v britské impérium, na druhém v britskou rasu.** 
/oba in Kvirenc, 2007, s. 211/

       Jsou to názory dokazující rasismus a nadřazenost některých lidských ras nad jinými. Není divu, že i někteří 
Angličané - naštěstí jich mnoho nebylo - inklinovali k německému nacismu. Proti takovým zastáncům nadřazenosti v 
britském parlamentu nekompromisně vystupoval WINSTON CHURCHILL, který si uvědomoval neudržitelnost 
kolonií, tím spíše lidského rasismu:

       **Žádná rasa, stát ani jednotlivec nemá monopol na dobro či zlo.** /cit. in Enrightová, 2012, s. 167/
       
       WINSTON CHURCHILL (1874- 1965) byl od roku 1900 poslancem Dolní sněmovny britského parlamentu. Tento 
nejvýraznější politik Velké Británie byl nedávno samotnými britskými občany při hlasování o největší osobnost 
Británie v historii vyhlášen vítězem této ankety. Není divu. Jen výčet z Ottova slovníku hovoří za mnohé:

       **... pův. představitel konzervativní, v letech 1906-24 liberální a poté opět konzervativní strany. V letech 1908-10 
min. obch., 1910-11 vnitra, 1911-15 první lord admirality, 1917-18 min. zbrojení, 1918-21 min. války, 1921-22 min. 
kolonií, 1924-29 financí. 1939-40 první lord admirality. Od května 1940 do července 1945  a 1951-55 min. předseda, 
1951-52 min. obrany. Kritik hegemonie Německa, vůdce země za 2. svět. války a čelný představitel protihitlerovské 
koalice, odpůrce hegemonie SSSR (v. t. železná opona). Autor rozsáhlých pamětí. V r. 1953 Nobel. c. za 
literaturu.** /Ottova encyklopedie A-Ž, 2010, s. 391/

       Tolik citace, ale co vše se za tím skrývá! I tak těchto pár informativních řádků ve zkratce napovídá o tom, jakou 
vážnost v Británii měl již ve své době! O dalších osudech této osobnosti více v dalších kapitolách. Zde se krátce zmíním 
o jeho počáteční politické kariéře z přelomu 19. a 20. století a v období před první světovou válkou.

       Anglický historik Martin GILBERT ve své přehledné publikaci VŮLE LIDU - WINSTON CHURCHILL A 
PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE zařadil hned na úvodní stránku Churchillův citát, který je zároveň mottem knihy:



       **Přijímáme v nejplnějším smyslu slova stálou a vytrvalou vůli lidu. Celá ta myšlenka nějaké skupiny supermanů a 
superplánovačů..., kteří mají bez jakýchkoli zábran a oprav přimět lidové masy, aby dělaly, co oni pro ně považují za 
dobré, je narušením demokracie.** /cit. in Gilbert, 2008, s. 5/

       Autor knihy Martin GILBERT nejprve stručně osvětluje pojem PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE, aby pak 
prostřednictvím Churchillových myšlenek a debat v Dolní sněmovně britského parlamentu doložil, jak v praxi probíhá:

       **Parlamentní demokracie oslavuje různorodost a odlišné názory. Nechce nikoho připravit o prospěch a ochranu, 
jež přináší občanství. Dnes stejně jako v každém minulém desetiletí jsou její základní principy - volební právo pro muže 
i pro ženy, ostré parlamentní debaty, hodnota nenásilné veřejné kritiky a opozice, vývoj praktického a rovnostářského 
zákonodárství a především víra v nestrannou spravedlnost a právo každého dospělého občana rozhodovat o svém 
vlastním osudu - neustále ohrožovány. Dvěma základními oporami parlamentní demokracie jsou tajné hlasování a 
otevřená debata.** /Gilbert, 2008, s. 10/

       Velký povahový rys Churchilla dokazuje jeho snaha zásadně řešit sociální otázky, které byly spíše programem 
opozičních liberálů, než konzervativců, ke kterým Churchill stranicky patřil. Velký v tom, že bez ohledu na stranickou 
příslušnost si uvědomoval, že některé zásadní otázky nejsou záležitostí politikaření, ale skutečného dosažení dohody 
řešení napříč stranami. I když si tím mohl pro sebe "zavařit". Když Churchill jednou večeřel s předním stoupencem 
sociální reformy liberálem Johnem Morleyem, dozvěděl se informace o sociálních problémech, byl z nich ohromen, a 
tak si je potom poznamenal do svého poznámkového deníku. Pak promluvil 24. dubna 1902 o záležitosti městské 
chudoby v parlamentu a žádal jmenovat zvláštní sněmovní výbor, aby:  
       **podal zprávu a uvážil, zda nemohou být veřejné výdaje sníženy, aniž to nepříznivě ovlivní státní správu, a zda 
odhlasované finanční prostředky nemohou být rozdělovány výhodněji než dosud**. /cit. in Gilbert, s. 35-36/

       Na to, že byl CHURCHILL poslancem teprve druhý rok a bylo mu teprve necelých 28 let, to bylo úctyhodné, že se 
již v tak mladém věku v politice nenechal manipulovat stranicky! Tento jeho rys bude patrný i v další jeho politické 
dráze, kdy dokonce změní politickou stranu, aby se pak vrátil do původní, konzervativní. Dal tak najevo určitou 
nadstranickost při řešení závažných kroků země. Své obavy o přehnané stranictví poslanců vyjádřil v dopise siru 
Henrymu CAMPBELLOVI-BANNERMANOVI. Vyjádřil obavy o systém několika stran:

       **Samozřejmě je zcela nemožné, aby nějaký nezávislý poslanec, který jedná na vlastní pěst, sebeméně ovlivnil 
politiku mocné vlády. O téměř žádné záležitosti se nikdy nerozhoduje na základě její podstaty. Hlasování probíhá přísně 
po stranické linii a ministři mají k dispozici monopol na mínění odborníků odůvodňující každý myslitelný postup, 
regiment vycvičených stoupenců a poslední slovo ve všech debatách.** /cit. in Gilbert, s. 38/

       Dne 2. května 1904 Churchill oslovil parlament principiálně:

       **V minulosti se vždy ukazovalo, že pro každou zemi je neštěstím, vládne-li se jí z jednoho dílčího hlediska nebo v 
zájmu nějaké společenské vrstvy, ať už to byly královský dvůr nebo církev či armáda anebo obchodní kruhy či třída 
pracujících. Každé zemi by se mělo vládnout z hlediska nějakého středu, na němž se proporčně podílejí všechny vrstvy 
a všechny zájmy.** /cit. in Gilbert, s. 42/

       To už nebyl politik, to byl budoucí státník! Hájit zájmy lidu. Nedávat výhody někomu zvlášť.

       Ve skotském Glasgowě navrhl v projevu opatření na postupné odstraňování nerovnosti a řekl, že je čas upravit 
sociální zákony:
       **Především se těším na všeobecné zavedení minimální životní úrovně a minimálních pracovních podmínek a na 
jejich postupné zvyšování... Chceme stanovit úroveň, pod kterou nesmí klesnout podmínky, v nichž budou lidé žít a 
pracovat, avšak na kterou se mohou soutěživě prosazovat ze všech svých sil. Chceme mít volnou soutěž směrem 
vzhůru, odmítáme dovolit, aby se snižovala směrem dolů. Nechceme zbořit budovu vědy a civilizace, ale chceme 
roztáhnout síť nad propastí.** /cit. in Gilbert, s. 48/

       O stejném tématu hovořil i v Leicesteru 6. září 1909:
       **Budeme-li pokračovat starým, nezodpovědně bezstarostným způsobem a bohatší vrstvy budou neustále bohatší a 
početnější, a skutečně chudí zůstanou pohlceni v bezmocné, beznadějné bídě nebo do ní klesnou ještě hlouběji, pak nás 
- jak se domnívám - nečeká nic než barbarský boj mezi jednotlivými společenskými třídami a neustále se prohlubující 
společenský rozvrat provázený rostoucí ztrátou lidské síly a životní spokojenosti.** /tamtéž, s. 52/

       CHURCHILL vystupoval v parlamentu obzvláště nesmlouvavě proti soudcům, kteří - jak prohlásil - postupovali 
nespravedlivě proti odborům. Jak prohlásil v Dolní sněmovně, měl v úmyslu **zbavit odbory znepokojujících právních 
pří, jimž byly neustále vystavovány, umožnit jim rozvoj vlastní činnosti bez neustálého omezování a nejistoty 
způsobované jejím častým přerušováním a skoncovat s hrozbou neustálých soudních zásahů**. Z hlediska Winstona 
Churchilla  - jehož postoj konzervativci považovali za **zásadně zavrženíhodný** a **hanebný** - nebylo možné 



dopustit, aby se soudcové vyhýbali přezkoumání své činnosti parlamentem. /tamtéž, s. 55/

       Tolik k počátkům politické činnosti Winstona CHURCHILLA v období před válečnými událostmi 1914.

                                                             +++
       
      Na závěr této kapitoly bych rád uvedl několik vtipných citátů Churchilla. Byl totiž znám jako břitký kritik a vtipný 
glosátor situací, kromě jiného. 
      Dominique ENRIGHTOVÁ vydala knížku MOUDROST A VTIP WINSTONA CHURCHILLA, ve které si 
můžeme přečíst:

- V dokonalost člověka může věřit duchovní, nikoli premiér. /s. 51/

- Jediným rádcem člověka je svědomí, jediným ochráncem vzpomínek jsou poctivé a upřímné činy. /s. 83/

- Zlo se živí slabostí ctnosti. /s. 136/

- Velká střetnutí se rodí z malých záminek, málokdy však z malých příčin. /s. 137/

- Pesimista vidí v každé nesnázi jen potíž, optimista vidí příležitost. /s. 138/

- Musíte-li projít peklem, nikdy se nezastavujte. /s. 140/

- Zanecháte-li snění, přestane vesmír existovat. /s. 141/

- Zoufalství je zločin. Každý malér obsahuje zdroj budoucí síly. /s. 142/

- To poslední, co představuje demokracii, je zákon ulice. /s. 165/

- Tisíc nařízení zničí právo. /s. 165/

- Ve válce: odhodlání
   V neúspěchu: vzdor
   Ve vítězství: velkorysost
   V míru: dobrá vůle          /s. 133/

XI. DVACÁTÉ STOLETÍ - STOLETÍ VÁLEK A ZHOUBNÝCH POLITICKÝCH EXPERIMENTŮ. TOTALITA 
PROTI DEMOKRACII.
_________________________________________________________________

       
A. OBDOBÍ DO ROKU 1945

       
1. Obecná charakteristika
...........................................
      Počátek 20. století dával mnoha lidem naději. Po období konce století s pocity deziluze, marnosti na jedné straně a 
na straně druhé s vírou, že musí konečně nastat nějaké změny, se rýsovala nová doba. 
       Všechny problémy, které se akumulovaly koncem 19. století, pak prudce vystoupaly na povrch. Jednak šlo o zájmy 
velmocí, které se hospodářsky vzmáhaly, často i díky koloniím, také především šlo o otázky sociální, které pálily 
společnost v jednotlivých zemích. 
       Průmyslový rozvoj přinesl ve vyspělých zemích velký nárůst dělnictva. Jejich poměry se však zlepšovaly jen 
pomalu, někde ani to ne. Otázku bylo nutné řešit. 
       Byly zde i další otázky k řešení - kolonialismus. S nárůstem uvědomění si i lidé v koloniích, domorodci, 
uvědomovali své postavení a začali se domáhat většího podílu na růstu bohatství mateřských zemí. 
       Občanské uvědomění sílilo i v evropských zemích vůbec. Hodnota člověka se zvyšovala, tato hodnota však byla 
často zneužívána k nacionálním zájmům. Rozvoj filozofie byl evidentní a vykazoval mnoho různých i protichůdných 
směrů ve smyslu humanizace člověka. Pojem demokracie a humanity byl často využíván politicky, filozofie se v mnoha 
případech, bohužel, stala téměř služkou politických zájmů určitých skupin lidí. 
       Mocenský boj se stával alfou a omegou počátku století. Boj o moc souvisel s bojem o hospodářskou moc, případně 
nadvládu nad světem. Propojování hospodářské a politické moci pak vedlo k nejhroznějším dvěma světovým válkám. 



Bez ohledu na milióny mrtvých lidí. 
       Není divu, že pak druhá polovina 20. století, a zvláště jeho konec, znamená snahu zbavit se definitivně příčin 
konfliktů a začít jakoukoliv spolupráci zemí místo rozporů. I filozofie pak přináší nové poznatky o člověku ve smyslu 
vnitřního sebezdokonalování podle představy, že vnitřně vyrovnaní lidé umožňují vyrovnanost celé společnosti.
                                                                 +++

       Na úvod kapitoly bych rád uvedl jeden malý rozhovor:

PROFESOR CHARLES RANKIN: Historika? Psychiatr by to mohl vysvětlit lépe. Němec sám sebe vidí jako nevinnou 
oběť závisti a nenávisti. Oběť spiknutí a napadení méněcennými masami a méněcennými národy. Nemůže přiznat 
chybu a už vůbec ne provinění. Ne Němec. Zvolili jsme si ignorovat Etiopii a Španělsko... a z našeho seznamu hodnot 
jsme se naučili dívat jiným směrem. Upřímní lidé poznali, pro koho zvon odzvonil, ale ne Němec. Ten ještě následuje 
svůj válečný pluk, pochoduje s Wagnerovými melodiemi, ... jeho oči ještě upřené na Siegfriedově ohnivém meči. V 
těch setkáních, v která vy nevěříte, jeho vysněný svět ožívá. Zaujímá své místo v brnění pod prapory germánských 
rytířů. Lidstvo čeká na spasitele, ale pro Němce... spasitel není princ míru. Je to další plán 'Barbarossa'. Další Hitler.

- Takže nemáte žádnou víru v reformy, které byly provedeny v Německu?

**RANKIN: Nevím. Nemůžu věřit tomu, že lidé mohou být reformováni jinak než zevnitř. Principy rovnosti a svobody 
se v Německu nikdy neujaly. Vůle ke svobodě je vyjádřena v každém jiném jazyce. 'Všichni lidé jsou si rovni.' 'Liberté, 
égalité, fraternité', ale v němčině... 

- Tam je Marx. 'Proletáři, spojte se.' 'Nemáte co ztratit, jen své řetězy.'

RANKIN: Ale Marx nebyl Němec. Marx byl Žid.

- Můj drahý Charlesi, jestli přistoupíme na vaše argumenty, není tam žádné řešení.

RANKIN: Pane, opakuji, mám jiný názor.

- Jaký tedy?

RANKIN: Vyhlazení. Do posledního ozbrojeného dítěte.

- Ale Charlesi, nedokážu si představit, že bys obhajoval kartágský pořádek. 

RANKIN: Svět neměl moc problémů s Kartágem za posledních 2000 let.**

       Úryvek rozhovoru je ze slavného oscarového amerického filmu CIZINEC z roku 1946, v hlavní roli s ORSONEM 
WELLESEM, představitelem profesora Rankina. Hraje uprchlého válečného zločince z nacistického Německa, kterému 
se nenápadně podařilo uprchnout do Spojených států, tam zapadnout mezi lidi. Jenže jak se ukázalo, jeho minulost ho 
tam dostihla - v podobě myšlení, které měl zadřené pod kůží, nemohl se ho zbavit, a tak ho jeho způsoby jednání 
nakonec samy prozradí. Jde o kontrast mezi demokratickým a totalitním smýšlením, pro kterého člověk není účel, nýbrž 
prostředek. Záměrně jsem uvedl tuto ukázku. Nejde jen o velice hodnotný film, ale právě o problém, který se táhne 
celým dvacátým stoletím, někde občas až dodnes.
                                                                 
                                                              +++

2. Vývoj v Rusku - Leninova éra (do roku 1924)       
...............................................................................
       Dvacáté století bylo od počátku probouzením se "spícího" Ruska s tuhým absolutistickým režimem a 
přetrvávajícími nevolnickými manýry na venkově, i když bylo v Rusku nevolnictví zákonem zrušeno již v roce 1861. 
Nicméně se prudce začal rozvíjet průmysl ve velkých městech. Přibývalo dělnictva, ovšem ve srovnání s poměrem k 
ostatnímu obyvatelstvu to zatím byl zanedbatelný počet. V západní Evropě tomu bylo naopak. Rychlá industrializace do 
určité míry narušovala absolutismus. Podnikatelův zájem byl však platit co nejmenší daně. Stav rolnictva, které početně 
převyšovalo ostatní společenské vrstvy dosti výrazně, se příliš neměnil a bída na venkově setrvávala. Jen bohatí sedláci 
měli vystaráno.
       V Rusku byla tradiční oporou režimu armáda už od dob cara Petra Velikého. Přesto otřesné společenské poměry 
mezi obyčejnými lidmi a vládnoucí vrstvou dovedly i příslušníky armády, kteří často pocházeli ze selského rodu, k 
občasným vzpourám a povstáním. Například povstání DĚKABRISTŮ v roce 1825. Bylo tvrdě nakonec potlačeno a 
popravovalo se. Carský režim byl neúprosný. Z našeho středoevropského hlediska až hrůzný. Nebylo divu, že pod 
pokličkou zdánlivého klidu v Rusku dřímala snaha zbavit se samoděržaví. Bylo mezi prostými lidmi vroucím přáním se 
ho zbavit. Když potom přišel někdo s jasnějším programem, jak se samoděržavím skoncovat, bylo jasné, že získal 



spoustu příznivců a potom i skutečných spolubojovníků. Přece jen ruská situace byla odlišná od "mírnější" evropské. 
Mohl bych více rozebrat situaci, ale prostor zde k tomu není. Více se zaměřím na otázky humanismu a demokracie, o 
něž usilovalo mnoho lidí, a nejen v Rusku. Výbušná situace, která pod povrchem byla zatím skryta, se kdykoli mohla 
projevit. A opravdu stačilo jen málo. Lidské úsilí o humanitu a demokracii nemohlo zastavit nic.
       
       VLADIMÍR ILJIČ LENIN (1870-1924) byl jednou z nejvýraznějších a nejkontroverznějších politických osobností 
20. století. Ač vysokoškolsky vzdělaný člověk (vystudoval práva), souhra určitých životních osudů i jeho rodiny a 
společenské situace v Rusku i Evropě vůbec ho dovedla k politickému programu, velice dobře organizovanému, ale s 
myšlením až chladnokrevným a ve svých důsledcích protidemokratickému, ačkoli usiloval sám právě o opak - o 
vytvoření lidské společnosti, kde si lidé budou rovni, budou mít stejné podmínky k životu, kde nebude vykořisťování. 
Bohužel právě ona politická chladnokrevnost ho zavedla k takovým metodám, které demokratické nebyly, ačkoli si 
myslel, že byly. Zdůvodňoval to i svým způsobem myšlení, které ovšem bylo až tak systematické, že se v něm 
ČLOVĚK jako jedinec ztrácel - na úkor lidové MASY, která měla mít hlavní slovo prakticky ve všem lidském konání. 
Jednoznačně směřovalo k totalitě: vše, co se ve společnosti dělo, mělo být pod dozorem, včetně osobního myšlení a 
jednání člověka a tedy všech lidí. Ač Marx s Engelsem podle dialektického materialismu si vytkli za cíl svobodného 
člověka s rozvojem ducha, Lenin byl jiný. I povahově a nakonec politicky. 
Lidé byli prostředky k dosažení cíle, nikoli hlavním cílem, účelem. I když se domníval, že právě jeho cesta je 
nejsprávnější. Názory druhých lidí často odmítal jako maloburžoazní nebo dával jiné nálepky.
       Jeho bratr byl popraven za carského režimu za proticarské hnutí - a od té doby V. I. Lenin se zapřisáhl, že carský 
režim zničí. Jeho dřívější mírnější, z dnešního hlediska bychom řekli sociálnědemokratický, názor na změny v Rusku 
tak padly. I v tom lze spatřit osobní důvody Lenina pro touhu úplně zrušit samoděržaví. Lidé jsou lidmi, i když jsou 
součástí kola dějin, tak je třeba i tuto stránku vidět, abychom Lenina nepovažovali jen za nějakého chladnokrevného 
agresivního tvora.
      Zajímavý byl postřeh velkého ruského spisovatele MAXIMA GORKÉHO o povaze Lenina, který mu řekl :

       **...  neposlouchám hudbu, protože se mi pak chce říkat příjemné hlouposti a hladit po tváři lidi, kteří dokázali 
vytvořit takovou krásu, ačkoli žijí v tomhle zatraceném pekle. Teď nikoho po tváři hladit nebudu - mohl by mi 
ukousnout ruku.** /cit. in Gorkij, 1932, s. 52/
       
       Na jedné straně to dokazuje, že takový necita nebyl, jestliže na něj hudba tolik působila, na straně druhé se zde opět 
projevoval jako chladnokrevný POLITIK, který nesmí dát najevo city. Nicméně v něm zřejmě dost citu bylo. Bohužel 
však asi ne pro každého. Bylo to v přítomnosti spisovatele, kterého si Lenin vážil. A zřejmě to je důkaz dalšího 
povahového rysu: nepřipouštět si lidi moc k tělu. Kromě těch, co do politiky moc nemluví. Aby mohl uskutečnit to, co 
si politicky předsevzal...
       Jen zde byla určitá souhra osobních i politických zkušeností, jak tomu koneckonců bylo i v případě jiných 
osobností v dějinách světa. V každém historickém období se takové silné osobnosti objevují. A ty "táhnou" ostatní. Až 
budu hovořit o Hitlerovi, jeho rodinné důvody pro jeho pozdější činy byly též podnětem k činu. I když s jiným cílem, 
nakonec stejně totalitním.

       Poměrně objektivně se snaží hodnotit Lenina i významný anglický novinář a historik PAUL JOHNSON v 
DĚJINÁCH 20. STOLETÍ:
       **Bylo by snadné se domnívat, že hnací silou Leninových činů byla vřelá láska k lidstvu, příbuzná lásce, jakou 
světci milují Boha, neboť neměl žádnou z obvyklých vad politických ctižádostivců: nebyl ješitný ani sebevědomý, ba 
dokonce si ani nezakládal na své autoritě. Jenže jeho láska k lidstvu byla vášeň velmi abstraktní. Týkala se lidstva 
obecně...** /Johnson, 2008, s. 56/

       Čili ukazuje politického profesionála, který má spíše asketické sklony, pomocí nichž dosahuje určitého odstupu od 
lidí, má tendenci spíše jako organizátor sestavovat programy, prohlášení, dokumenty - jakýsi ředitel podniku, který 
dobře organizuje, ale příliš se s lidmi nesetkává. Pouze v zásadních případech. Jako by byl špičkový manažer.

       Je jasné, že některé charakteristiky byly víc odsuzující, nicméně i v nich je zřejmě velký kus pravdy, stejně jako 
mýlky - názor je z roku 1914, tedy 3 roky před říjnovou revolucí 1917:

       **Charles RAPPAPORT o Leninovi, 1914: Za socialistu však považuje jenom sebe... Válčí s každým, kdo se od 
něho liší. Místo aby bojoval proti svým oponentům v sociálně demokratické straně socialistickými prostředky, tj. 
argumenty, užívá metod chirurgických, tj. 'pouští žilou'. Žádná strana by nemohla existovat pod vedením tohoto 
sociálně demokratického cara, který se považuje za supermarxistu, ale ve skutečnosti není nic jiného než dobrodruh 
nejhoršího ražení... Leninovo vítězství by bylo největším ohrožením ruské revoluce... udusil by ji.** /Shub, 1966, s. 
153-154/

       (No, Lenin revoluci provedl, neohrozil ji, nicméně do budoucna svým řízením vytvořil takové prostředí, které 
původně dobré myšlenky deformovalo. Za stalinismu pak drtilo. Ale to už nebyl na světě. Dominový efekt řízení z 
centra pokračoval šíleným způsobem, totalitním maximálně.)



       A ještě jednou PAUL JOHNSON:

       **Lenin ... vůbec nedbal hlavní poučky Marxovy ideologie, jíž je historická nutnost revoluce. Lenin nebyl v 
podstatě deterministou, nýbrž voluntaristou. Rozhodující roli vždy hrála lidská vůle - jeho vůle. Přestože se chlubil 
zvláštním 'vědeckým' poznáním zákonitostí, jimiž se řídí dějiny, býval pokaždé znovu a znovu překvapen skutečným 
vývojem událostí... K mezinárodnímu vzbouření, které předpovídal s takovou jistotou, však nedošlo. Do konce života - 
jako první křesťané doufající v druhý příchod Kristův - čekal, že se každou chvíli stane něco apokalyptického. To, co 
ho učinilo velkým hercem na scéně dějin, nebylo pochopení historického vývoje, nýbrž rychlost a energie, s jakými 
dokázal reagovat na nepředvídané okolnosti, které se naskytly. Stručně řečeno byl tím, z čeho obviňoval všechny své 
protivníky - oportunistou.** /Johnson, 2008, s. 58-59/
      
       Typickým citátem Lenina byl /Stokes, 2007, s. 136/:
       **SVOBODA KRITIKY znamená svobodu zanášet buržoazní myšlenky ... do socialismu.** (dílo Co dělat?)
       Vyjadřoval tak to, co jsem výše uvedl: malá tolerance k odlišným názorům! Dovedl demagogicky lidem vysvětlit, v 
čem se mýlí - v tomto případě vysvětloval:
       **Svoboda je veliké slovo, ale ve jménu svobody průmyslu byly vedeny ty nejdravější války. Ve jménu svobody 
práce jsou olupováni pracující. Moderní použití termínu SVOBODA KRITIKY v sobě nese faleš stejného původu... 
Nový kritický trend v socialismu není ničím více ani méně nežli novým druhem oportunismu.** /tamtéž, s. 137/
       
       Vysvětlení zdánlivě vědecké, působí akademicky chladně a přesvědčivě! Není divu, že méně vzdělané 
revolucionáře zmátl, přesvědčil je o své "pravdě". Takové myšlenky pak měly samozřejmě dopad svojí setrvačností: 
vše, co vypadá lidsky, je podezřelé, oportunistické, sociáldemokratické, revizionistické, antisocialistické a jiné podobné 
přívastky... Byly běžným faktem při projednávání v revolučním hnutí, tím spíše až po převzetí moci Leninem a dalšími 
revolucionáři.
      
       Angličan Philip STOKES ve svém slovníkově pojatém MALÉM ALBU VELKÝCH MYSLITELŮ, k nimž Lenina 
právem přiřazuje - bez ohledu na jiné okolnosti - výstižně ukazuje hlavní myšlenkové pochody Lenina. Doslova uvádí:

       **Místo svobody bylo podle Lenina zapotřebí odhodlání směřující k tomu, aby se rolnictvu vštípilo třídní 
uvědomění a revoluční zápal. Ve svých textech tudíž využívá agresivní styl, jímž prohlašuje, že nikdo nemůže zůstat 
politicky nestranný. Představa, podle níž by filozofie měla být neutrální, byla podle něj buržoazní smyšlenka s cílem 
udržet proletariát na dosavadním místě.** /Stokes, s. 137/
       
       Pro Lenina objektivita skutečná nebyla tím pravým soustem, potřeboval, aby byla "ve službě revoluce"! Filozofii 
ano, ale takovou, která potvrdí Leninovy myšlenky! (Což se nakonec také v sovětském Rusku uskutečnilo - tzv. 
VĚDECKÝ KOMUNISMUS.)
       Hodily se i překroucené poznatky. Překrucování vědeckých poznatků se v SSSR týkalo mnoha vědeckých oborů - 
nešlo jen o filozofii, ale dokonce i v psychiatrii, zemědělství, výzkumu, léčiv. Samozřejmě s antihumánními důsledky.
       
       Leninova myšlenka o filozofii sloužící "zájmům lidu" /in Stokes, s. 137/:
       **Předpokládat, že filozofie bude nestranná ve společnosti otrocké námezdní práce, je stejně pošetile naivní jako 
očekávat nestrannost od továrníků, pokud jim položíme otázku, zda by se platy dělníků měly zvýšit pomocí snížení 
jejich zisků z kapitálu.**
       Zde je příklad směšování "hrušek s jablky". A zavádějící. Politizace filozofie byly nešťastným zásahem, který 
nalezl ohlas ne v marxismu, ale LENINISMU. Byla v podstatě založena elitářsky, na diktátu "předvoje dělnické a 
rolnické třídy", tedy komunistické elitě, která sovětský stát pak řídila. I když tomu po hrůzách stalinismu v pozdějších 
letech říkala "kolektivnost vedení"... A Leninovo zdůvodňování onoho elitářství komunistické strany tím, že "obyvatelé 
Ruska nemají demokratickou tradici", vedlo ve svých důsledcích k nedemokratickému potlačování opozice nebo jen 
těch názorů, které se i mírně odlišovaly, a přesto byly tvrdě potírány:
       **Závažnou organizační zásadou pro dělníky v našem hnutí musí být co nejpřísnější utajení, omezený výběr členů 
a výcvik revolucionářů z povolání. Jakmile toho dosáhneme, uskutečníme něco víc než demokracii: naprostou 
soudružskou důvěru mezi revolucionáři... revolucionáři ze zkušenosti vědí, že má-li se organizace zbavit nehodného 
člena, necouvne před ničím.** /Lenin: Collected Works IV, s. 447, 466-469/
       Toto Leninovo prohlášení hovoří za vše.

       Ve svém díle STÁT A REVOLUCE přímo uvádí, jak postupovat při "svržení vykořisťovatelské třídy", jakých 
prostředků použít, i nevybíravých. Leninovo řízení z centra odpovídalo i jeho naturelu. Setkával se sice občas s dělníky, 
nicméně byl spíše uzavřenější povahy, a tak se více připravoval "vědecky" na důležitá vystoupení ve straně na sjezdech 
nebo v politbyru, v užším okruhu blízkých spolupracovníků. Kontakt s lidmi mu byl často zprostředkováván spíše 
informacemi, než aby se sám na vlastní oči přesvědčil, kdyby více chodil mezi obyčejné lidi. Je faktem, že dobové 
fotografie ukazují Lenina, jak hovoří s lidmi, nebo ve chvílích odpočinku, přesto nebyl typicky "lidovým" 
představitelem sovětského Ruska. Zdůvodňovalo se to pak tím, že měl "na svých bedrech řešení složitých otázek". I to 



byla pravda. Byl skutečně mozkem počáteční existence sovětského Ruska. A vysokou autoritou, kterou zatím nemohl 
pohnout ani Stalin, kterého nakonec i sám Lenin musel "krotit" /Hingley, 1974, s. 144-145; nebo Aragon, 1966, s. 273-
274; nebo Johnson, 2008, s. 89; nebo Lenin: Dopisy, čes. vyd./:

       DOPIS N. K. KRUPSKÉ KAMENĚVOVI, tehdy předsedajícímu v politbyru:

**Lve Borisoviči,

včera se na mě velmi hrubě osopil Stalin pro stručný dopis, který mi se souhlasem lékařů nadiktoval Vlad. Iljič. Nejsem 
ve straně první den. Za celých třicet let jsem neslyšela od žádného soudruha jediného hrubého slova, a zájmy strany a 
Iljiče mi leží na srdci přinejmenším tak jako Stalinovi. Nyní potřebuji maximum sebeovládání. O čem lze a nelze s 
Iljičem hovořit, to vím lépe než všichni doktoři dohromady, protože vím, co ho rozruší, a co ne, a to rozhodně lépe než 
Stalin. Obracím se k Vám a ke Grigorijovi jako k nejbližším soudruhům V. I. a prosím Vás ušetřit mě hrubého 
vměšování do osobního života, nedůstojných nadávek a výhrůžek. Nepochybuji o jednomyslném usnesení kontrolní 
komise, kterou si mi dovoluje Stalin vyhrožovat, ale nemám sil ani času, který bych mohla ztrácet těmito hloupými 
intrikami. Jsem také jen člověk, a nervy mám napjaté k prasknutí.
                                                                                                  N. KRUPSKÁ**

DOPIS V. I. LENINA:

**Soudruhu STALINOVI
Kopii Kameněvovi a Zinovjevovi

Vážený soudruhu Staline,

měl jste tolik drzosti, že jste si zavolal mou ženu k telefonu a vynadal jste jí. Přistoupila sice na to, že na celou věc 
zapomene, ale přece o tom uvědomila Zinovjeva a Kameněva. Nemám nejmenší chuti jen tak snadno zapomenout na to, 
co bylo podniknuto proti mně, a je samozřejmé, že vše, co bylo podniknuto proti mé ženě, vztahuji i na sebe. Žádám 
Vás proto, abyste mi sdělil, zda jste ochoten svá slova vzít zpět a omluvit se, nebo si raději přejete přerušit naše styky.
5. března 1923                                                            S úctou LENIN**

       Problém u Lenina byl i v tom, že měl sice snahu vytvořit nový stát podle zásad dialektického materialismu Marxe a 
Engelse, jenže ti psali o dělnictvu v Anglii, které bylo poměrně organizované a mělo velký počet na poměr k celkovému 
obyvatelstvu, zatímco v Rusku drtivě převládalo rolnictvo. Lenin musel vymyslet něco nového, o čem klasici Marx s 
Engelsem nikde nepsali. V mysli se mi objevuje citát z jednoho vynikajícího filmu, parodie na Jamese Bonda ROYAL 
CASINO, kde právě "Bond" mluví o Leninovi výstižně: "PRVOŘADÝ ORGANIZÁTOR - DRUHOŘADÝ 
MOZEK"... 
Bohužel tomu tak bylo. To, že se mu podařilo vytvořit socialistický stát, je jeho zásluha. Jeho "zásluha" je však i v tom, 
že to byla překroucená varianta demokracie a humanismu - prostě postavená na hlavu v tom, že to, co očekávala, 
nemohlo přijít. Jaksi se pozapomnělo na ČLOVĚKA. 
       
       Leninovu vizi budoucí společnosti z roku 1917 uvádí ve svém díle CESTA DO OTROCTVÍ významný politický 
ekonom prof. F. A. HAYEK /1990, s. 101/:
       **Celá společnost se stane jediným úřadem a jedinou továrnou s rovností práce a rovností odměny.**
       
       Už v 19. století BEDŘICH ENGELS vyjádřil určitou obavu z uskutečnění revoluce v době, kdy by k ní nebyly 
vytvořeny podmínky:
       **Nejhorší, co se může přihodit vůdci radikální strany, je to, že bude nucen ujmout se vlády v době, jež dosud 
nedozrála pro vedoucí postavení třídy, kterou představuje... že bude nucen zastupovat místo své strany a třídy třídu 
jinou, pro niž dozrály podmínky.** /Engels, s. 135/

       Lenin se zaměřil na MASY. Jednotlivec se ztrácel. Masy měly na jednotlivce působit i výchovně, aby se pro ostatní 
obětoval i za cenu vlastního života. Je dějinným paradoxem, že nesmírná odvaha sovětských lidí v době druhé světové 
války byla také odrazem kolektivistického ducha, ke kterému byl jednotlivec v sovětském Rusku veden a mládež 
vychovávána. To však neznamenalo vždy souhlas s takovým postupem. Mnoho sovětských občanů nesouhlasilo s 
komunistickým vedením, a tak právě skončilo na popravištích nebo v GULAGU, odkud nebylo prakticky nikdy 
návratu. Vojenská hrdinství sovětských vojáků na jedné straně, na druhé straně milióny mrtvých při někdy ne právě 
dobrém velení v armádě - Stalin, jak je známo z historie, totiž ještě před druhou světovou válkou "pročistil armádu" 
takovým způsobem, že nechal popravit nebo poslat na nucené práce do GULAGU na téměř třicet tisíc schopných 
velitelů, někde i generálské hodnosti (viz poprava hrdiny občanské války generála TUCHAČEVSKÉHO a jiných). Pak 
velitelé chyběli - a řadoví vojáci byli hrdinní, ale chybami velitelů mužstvo zbytečně umíralo... Přesto ještě dost nižších 



velitelů zůstalo, kteří se pak v bojích výrazně prosadili a stali se vysokými důstojníky sborů.

                                                             +++       

       LENINOVY NÁZORY byly v podstatě NEDEMOKRATICKÉ pro většinu sovětských lidí. Jako doklad poslouží 
pár citací:
 
       **... ne parlamentní republiku..., nýbrž republiku sovětů dělníků, malých a středních rolníků se stupňovitým 
zastoupením po celé zemi.** /in Carr, 1952, I, s. 80/
       Čili komunistický "demokratický centralismus"... 

       **...revoluční tribunál soudil ty, kdo organizují povstání proti vládě dělníků a rolníků, kdo se jí aktivně stavějí na 
odpor nebo ji neposlouchají nebo vyzývají ostatní k odporu či neposlušnosti ... a trestají podle okolností případu a podle 
diktátu revolučního svědomí.** /in Carr, 1952, I, s. 158-9/
       Tresty podle okolností? Kdo rozsoudí spravedlivě? Podle jakých kritérií? Čistá svévole!

       LENIN v dopise ze 17. května 1922 justičnímu komisaři Kurskému:  
       **Paragraf týkající se teroru se musí formulovat co nejobecněji, neboť pouze revoluční vědomí spravedlnosti a 
revoluční svědomí může posoudit podmínky jeho použití v praxi.** /Johnson, 2008, s. 87/
       Revoluční vědomí spravedlnosti? Co je to za termín? Kde jsou záruky spravedlivého posouzení? Kritéria?

       LENIN o Německu: 
       **...státní kapitalismus Němců ... prosazovat ho ZE VŠECH SIL i za cenu DIKTÁTORSKÝCH metod, aby se 
urychlilo jeho zavedení, ještě víc než Petr (Veliký) urychloval zavedení západních způsobů v barbarském Rusku a 
nevyhýbal se barbarským prostředkům, aby potlačil barbarství.** 
/Lenin, CW XXII, s. 516-517/    

                                                                                +++
       
       A na závěr k historickému hodnocení úlohy Lenina dám ještě jednou slovo PAULU JOHNSONOVI /s. 61/:

       **Leninismus byl nejenom hereze; byla to přesně táž hereze, jakou vytvořil fašismus... jako Lenin i Mussolini 
doporučoval vytvořit 'předvojové menšiny', které by 'ovládly cit, víru a vůli nerozhodných mas'. Tvořily by je zvlášť 
školení a oddaní lidé, prostě elita. Toto revoluční vedení by se zabývalo psychologií tříd a uměním mobilizovat masy a 
pomocí mýtu a symbolických rituálů by zvyšovalo uvědomění proletariátu.**

       A proč uvádí Mussoliniho? Protože po přečtení MUSSOLINIHO slov zjistíme podobnost čistě náhodnou: 
       **Místo abychom proletariátu namlouvali, že je možné všechny příčiny krveprolití vymýtit,  raději ho připravíme a 
navykneme, aby se probojoval až ke dni 'největšího krveprolití vůbec', kdy se dvě nepřátelské třídy utkají v posledním 
vylučovacím zápase.** /Mussolini, 1951-63, s. 69/

       A ještě jedna podobnost - analogie názorů Mussoliniho a Lenina na hodnocení první světové války - Mussolini:
       **Rozpoutáním mohutného konfliktu mezi národy vynáší buržoazie svou poslední kartu a povolává na světovou 
scénu to, co Karel Marx nazval šestou velmocí - socialistickou revoluci.** /Mussolini, s. 346/

       Není divu! Mussolini totiž začínal svoji politickou kariéru v Itálii jako radikální socialista, s inklinací k Italské 
komunistické straně! Později se stal fašistou... Přechod z jedné totalitně naladěné strany do druhé se dal očekávat.

       Podle zákona nezamýšleného účinku Lenin nastavil svým stylem vedení státu taková pravidla, která byla snadno 
zneužitelná lidmi jiné povahy, než byl Lenin sám. I jeho práce v sobě tyto prvky měla, jak jsem již uvedl. Ovšem v 
případě lidí ve vedení státu po jeho smrti už nešlo jen o nezamýšlený účinek. Povaha diktátorského typu smísená se 
špatnými charakterovými vlastnostmi napáchala mnoho zla.
       Prof. F. A. HAYEK popisuje důvody, proč se vládnoucí skupina mohla později rekrutovat z nevhodných, až 
"nejhorších živlů":

       **Existují tři hlavní důvody, proč taková početná a silná skupina se značně homogenními názory nebude 
pravděpodobně vytvořena z nejlepších, nýbrž spíš z nejhorších živlů v každé společnosti...
Především asi obecně platí, že čím vyšší vzdělání a inteligence jednotlivců, tím diferencovanější budou jejich názory a 
sklony a tím méně je pravděpodobné, že budou souhlasit s určitou hierarchií hodnot. Z toho přirozeně plyne, že 
přejeme-li si dospět k vysokému stupni uniformity a názorové shody, musíme sestoupit do oblastí s nižšími mravními a 
intelektuálními měřítky, kde převažují primitivnější a "zdravější" instinkty a záliby...
... druhý negativní princip výběru: diktátor bude schopen získat podporu všech učenlivých a snadno svedených, kteří 
nemají žádné vlastní pevné přesvědčení, nýbrž jsou ochotní přijmout hotový systém hodnot...



... nejdůležitější negativní prvek výběru: je, jak se zdá, téměř zákonem lidské povahy, že se lidé snadněji shodnou na 
negativním programu, na nenávisti k nepříteli, na závisti k úspěšnějším, než na jakémkoli pozitivním úkolu. Kontrast 
mezi "my" a "oni", společný boj proti těm, kteří stojí mimo skupinu, jsou zřejmě podstatnými přísadami jakékoli víry, 
která skupinu bude pevně spojovat ke společné akci... Z jejich hlediska je vcelku výhodou, že to ponechává masám 
větší svobodu jednání než téměř jakýkoli pozitivní program. Zdá se, že nepřítel, ať už vnitřní, jako třeba "žid" nebo 
"kulak", nebo vnější, je pro totalitního vůdce nepostradatelnou rekvizitou jeho výzbroje.** /Hayek, 1990, s. 113-114/

       Přesně podle takového vzorce Stalin jednal. Konkurenci uvnitř strany nemohl přijmout, vždy našel způsob, jak se 
potenciálních konkurentů zbavit (viz causa Kirov a jiné). Od dětství trpěl komplexem méněcennosti: malý vzrůst, otcem 
neustále bit řemenem za jakékoliv dětské provinění - pak autority nesnášel přímo fyzicky. Ale o tom ještě budu psát. 
Jeho bezohlednost a také chuť druhé kolegy ponižovat byla známa.
       Lenin sice už dříve znal povahu Stalina, přesto se ho sám svou autoritou nepokoušel odstranit z vedení, považoval 
ho za schopného tajemníka. Jen nechtěl, aby stál v čele státu - předvídal nebezpečné následky. Přece v něm bylo víc 
lidskosti, než aby se ho zbavil, byl také profesionál, a tak si uvědomoval, že jako pracovník je užitečný.
       
       Dejme však také slovo JOHNU REEDOVI, autorovi světoznámé knihy (podle které slavný ruský režisér 
EJZENŠTEJN natočil stejnojmenný film, už 3 roky po říjnové revoluci) DESET DNŮ, KTERÉ OTŘÁSLY SVĚTEM, 
v níž píše:
    
       **Situace v zemi byla stejně obtížná, jako byly vážné rozpory mezi vedoucími činiteli. Bylo třeba uskutečnit 
socialismus v zemi, která byla decimována hladem, oslabována neorganizovaností a tupostí, v zemi, kde dvě třetiny 
obyvatel neuměly číst a psát. A mezi vedoucími činiteli a lidem byl aparát, jenž všechno infikoval, všechno zpomaloval, 
všechno brzdil, tato knuta zděděná od carů, proti níž Lenin tak usilovně bojoval. A v novém aparátě, početně 
nepatrném, se už projevovaly zárodky pozdějších chyb, přizpůsobování se byrokracii, nedostatek vědomostí a 
zkušeností, zaostalost skrývající se za revoluční hesla, optimistický sebeklam budovaný na snech a zdání, nikoli na 
výsledcích, zásada, že odbornost může být nahrazena spolehlivostí. Co asi cítil dvaapadesátiletý umírající člověk, když 
pohlédl faktům do očí? A jak je možné, že měl dostatek sil, aby skutečnost nijak nepřikrašloval? ...
... Sám nikdy neusiloval o vládu jednotlivce, a proto se snažil zabránit, aby se kdokoli dostal nad stranu. Proto 
navrhoval, aby počet členů ústředního výboru byl zvýšen na sto a aby byla vytvořena na pomoc ústřednímu výboru 
dělnicko-rolnická inspekce o 400-500 členech... Tato mohutná vedoucí garda může zabránit osudovému rozkolu ve 
straně, tomu, aby jeden nebo druhý vůdce strhl moc na sebe, což ve státě silně centralizovaném vždycky hrozí...** /cit. 
in Rok jedna, 1987, s. 74/

       Z tohoto je jasně patrné, že Lenin cítil hrozící nebezpečí. Potvrzuje jen to, že dominový efekt (nebo zákon 
nezamýšleného účinku) už začal působit. To, co si nepřál, se pomalu realizovalo. Je to jen důkaz toho, že jestli někdo 
opravdu chce demokracii, musí především usilovat o takové zabezpečení (systém pák), aby ke zneužívání moci 
nemohlo docházet. A to lze pouze parlamentní demokracií. Systém, který byl po revoluci zaveden v Rusku, však toto 
nemohl realizovat. REED správně vystihl již tehdy, že "silně centralizovaný" stát v rukou úzké skupiny lidí je vážný 
problém. A autora nikdo nemůže obvinit z neobjektivity, protože byl příznivcem revoluce. Ale také si ji představoval 
poněkud jinak. Byl to přece jen Američan - a tam byly jiné tradice... A v případě říjnové revoluce v Rusku se také 
ukázala historická zkušenost z revolucí, že po čase "požírá sama sebe".

         Opustíme sovětské Rusko a vydáme se po stopách dalších osobností myšlení počátku 20. století, i s kořeny ve 
století předcházejícím.

       
3. Evropské a americké myšlenkové zdroje
.......................................................................
       Myšlení lidí počátkem 20. století ovlivnila filozofie POZITIVISMU. Oproti předcházejícímu konci století vzrůstá 
představa, že svět je možné "uchopit", když posoudíme situaci kolem sebe, poznáme ji a posoudíme podle poznatků. 
Spekulativní a neověřená tvrzení se odmítají. Věda dává podklady pro různé teorie a myšlení. Předností pozitivismu je 
spoléhání se na vědecké poznatky, ovšem důvěra ve vědu by pak měla správně odpovídat i určité míře pochybností. Je 
totiž možné o čemkoli pak říci, že vychází z vědeckých poznatků, a přitom to nemusí být pravda; určitá míra skepse 
měla být tedy na místě. Jak uvidíme, přehnaná důvěra ve vědu vedla k aplikaci mnohých poznatků i na jiná společenská 
odvětví, například na politiku, hospodářství, i filozofické názory. Často však i s negativním dopadem. Pozitivismus 
však přinesl spoustu pozitivních momentů. Filozofie měla být jakousi metodologií vědy.

       Pokud se týká pozitivismu v etice, náš filozof František KREJČÍ v roce 1922 vydal knížku pod názvem 
POZITIVNÍ ETIKA. V ní uvádí:
       **Blaha lze dosíci jen mravným životem..., neboť všechen společenský řád, jenž podmiňuje existenci jednotlivce, 
jest založen na předpokladu jistých mravních pravidel a kdo proti nim jedná, ohrožuje základ své existence, neboť 
vyzývá celou společnost, v níž žije, aby se proti němu chránila.**
A cituje Paulsena:



       **Volným jest v jednání ten, kdo se nedá vést dojmy a chvilkovými choutkami, nýbrž ideály, povinností a 
svědomím.**

       Zde tedy ideály, povinnosti a svědomí jsou ověřené základní kameny, které vždy hrály v jakékoli společnosti prim. 
Dojmy a chvilkové choutky jsou vlastně oněmi "neověřenými záležitostmi s nejasnými konci", které pak páteř 
morálního jednání nesplňují. Společenská pravidla jsou ověřená kritéria morálního jednání. Bylo jen otázkou, zda i 
morálka nepodléhá určitému novému myšlení, zda nemůže podlehnout určitému "novému společenskému nátlaku", 
jako tomu bylo v totalitních zemích. Ale v rámci demokratické společnosti zde pozitivismus v etice jako by navazoval 
vlastně na přirozenoprávní teorie osvícenců a jiných.

       FILOZOFIE FENOMENOLOGIE byla představována například EDMUNDEM HUSSERLEM (1858-1938). Šlo o 
popisné analýzy subjektivních událostí a procesů. Při nich lze dosáhnout cíle zkoumání **odhozením všech 
podmíněných či zbytečných rysů vjemů**. Každá věda pak má vycházet z toho, **co lze poznat bez pochybností**. 
/Stokes, 2007, s. 149/
       Je evidentní, že i ona je svým způsobem "pozitivní". Otázkou je, dle mého názoru, zda i ony záležitosti "kolem 
sledovaného jevu", jako lidská předvídavost, která není materiálně dokazatelná, nemůže určitým způsobem PŘISPĚT K 
POZNÁNÍ a pochopení věci. Pouhé sledování může být občas zavádějící, nemusíme se podle vnějšího stavu nebo jevu 
orientovat ve svém celku. Můžeme se nakonec i mýlit. Mohlo to mít vážné politické důsledky při zjednodušování 
daného evidentního stavu.

       MARTIN HEIDEGGER (1889-1976) představoval EXISTENCIALISTICKOU FENOMENOLOGII. Jeho termín 
"Dassein" je něco, z čeho potenciálně lze uskutečnit nějaký čin: 
       **Je to jen plné ... uvědomění si vlastní smrtelnosti, co může dát životu jakýkoli racionální smysl.** /Stokes, s. 
150/
       Důsledky toho mohou být však různé... V kladném slova smyslu může člověk nalézt svobodné a užitečné 
obohacení svého života, který máme jen jeden (existence), na druhé straně nevhodným naplněním (například 
neetickým, či dokonce zločinným) může přivodit zlo. Záleží také na tom, zda takový člověk najde v tom "smysl" (a zde 
je možno smysl života člověka ovlivnit i společenskou atmosférou doby; silná osobnost však nepodlehne, pokud není 
násilně přinucena... Je jasné, že Heideggerovi šlo alespoň zpočátku o šťastné naplnění existence člověka, nikoli o 
zdeformované či zdegenerované. Bohužel i jeho filozofie byla zneužita nacismem v Německu. Jsou však určité indicie 
dokazující určitý druh spolupráce s tímto režimem, vyplývající z jeho povahy.
       
       SIGMUND FREUD (1856-1939), rakouský psycholog a objevitel psychoanalýzy, rodák z moravského Příbora, 
ovlivnil myšlení lidí psychoanalytickým způsobem hodnocení chování a jednání člověka, když za příčiny určitých 
chování lidí považoval
potlačované vzpomínky z dětství - špatné dětství - špatné chování v dospělosti, nebo komplexy méněcennosti a 
podobně. Avšak přílišným důrazem na psychické problémy částečně pomíjel společenské vlivy a možnosti určité 
transcendence člověka, jíž lze mnohé usměrnit. Zdůrazňování psychických poruch se dalo politicky zneužít totalitním 
režimem, který psychiatrii mohl zneužívat k odstranění nepohodlných lidí ze společnosti s odůvodňováním zdravotních 
problémů. Manipulace byla možná. Ale opět s takovou variantou pochopitelně FREUD ani ve snu nepočítal - měl snahu 
pomoci lidem zbavit se problémů z minulosti.
       Ale osobní pocity viny jsou iluze, kterých se člověk musí zbavit. Nikdo není vinen jako individuum; vinni jsme 
všichni jako celek. - To pak ovlivilo zmenšování vlivu osobní odpovědnosti každého člověka za své činy i činy 
ostatních.

       Ze Spojených států amerických pocházely teorie tzv. KEYNESIÁNSTVÍ a PRAGMATISMUS, 
UTILITARISMUS.

       JOHN MAYNARD KEYNES (1883-1946) byl především ekonom, a tak hlavně k ekonomice směroval své 
myšlenky. Ty se pak staly jakousi "filozofií ekonomiky" zvláště za velké hospodářské krize v USA i Evropě. Základní 
myšlenka byla:
       **Poklesy ekonomiky jsou krátkodobé problémy pramenící z nedostatku poptávky.** /Stokes, s. 142/
       V tomto směru byl velmi předvídavý, když po skončení první světové války například nesouhlasil se "zmrazením" 
německé ekonomiky kvůli neúměrně vysokým válečným reparacím. Tušil, že povedou k dalším problémům. 
Uvědomoval si, že brzděná ekonomika bude postupně vyvolávat snahu Německa zbavit se této zátěže a bude usilovat o 
REVANŠ: odplatu - také se jí pak chopil Adolf Hitler...

       JOHN DEWEY (1859-1952), americký představitel varianty pragmatismu - instrumentalismu. Ideje a úsudky 
(instrumenty) nejsou pravdivé nebo falešné, ale jen ÚČINNÉ nebo NEÚČINNÉ. Ideje mají být vyzkoušeny v praxi, zda 
jsou oprávněné či ne. A potom následně dál zkoušeny v praxi. Co je praktické, je pak užitečné. Měl vliv na výchovu, 
tzv. praktickou, na školách. Ověřenost praxí, to byl a je také svým způsobem základem většiny filozofií v Americe 
prakticky od jejího počátku.



       FRIEDRICHA NIETZSCHEHO jsem již uvedl v předešlé kapitole.

       Myšlení lidí neovlivňovali jen filozofové, ale i umělci, politici, vědci. Z vědců nejvíce - přímo revolučně - svou 
TEORIÍ RELATIVITY (1909 a 1915) zapůsobil na společnost významný německý fyzik ALBERT EINSTEIN (1879-
1955). Čím způsobil takový rozruch? Anglický novinář a historik PAUL JOHNSON tvrdí:
       
       **Einsteinova teorie ... stala se názorným příkladem jevu, který Karl Popper později popsal jako zákon 
nezamýšleného účinku.** /Johnson, 2008, s. 9/
      
       O co šlo? EINSTEIN uvádí, že **fyzikální jevy jsou takové povahy, že vylučují pojem absolutního pohybu; nebo 
kratšeji, ale méně přesně: Absolutní pohyb neexistuje.** /Einstein, 1950, s. 4/ 
       
       V praxi to znamenalo popření určitých jistot ve společnosti, protože to, čemu se dříve věřilo, že je něco 
absolutního, tak to ztrácí význam - a převedeno do jazyka filozofie, politiky a dalších činností, které "pozitivisticky" 
přistupovaly ke světu, přestalo být něco jasné, mění se v poměrné, relativní, nic není absolutní, vše může podléhat 
úpravám, změnám (podobná situace tu byla s příchodem renesance v Evropě v rozvinutém, pozdním středověku). I 
morálka se tedy může měnit podle nových pravidel. Bohužel demoralizace společenské atmosféry se týkala především 
totalitních režimů, demokratické země měly účinné páky, jak zabránit společenským následkům relativity. Sám 
EINSTEIN byl rozladěn tím, že společnost nechápala, že jde o fyzikální, nikoli společenskou záležitost. Nicméně si byl 
vědom toho, jak věda může ovlivňovat společenský život, morálku. A byl příště více opatrný na kategorická vyjádření. 
Přesto to nedovedl pochopit.

       PAUL JOHNSON to vysvětluje:

       **Pro většinu lídí ... se relativita stala jen neurčitým zdrojem znepokojení... V kosmickém dění najednou přestala 
existovat jistota... Začátkem dvacátých let se poprvé mezi obyčejnými lidmi objevoval názor, že žádné absolutní 
hodnoty nejsou. A že to platí nejen o času a prostoru, ale i o dobru a zlu a vědění a vůbec o všech hodnotách. Relativita 
se začala omylem - a možná osudově - zaměňovat za relativismus.
Toto nepochopení veřejnosti neskličovalo nikoho víc než samotného Einsteina.** /Johnson, 2008, s. 9-10/

       EINSTEIN v dopise svému příteli pak píše:
       **Jsem jako ten člověk v pohádce, který svým dotykem mění všechno v zlato: jenže v mém případě zas noviny 
mění všechno v blábol.** /THE BORN - EINSTEIN LETTERS 1916-1955. Londýn 1971; Johnson, s. 10/ 
       Einstein věřil v jistoty: v Boha a v pravdu, která ale musí procházet posuzováním.

       Paul Johnson k tomu ještě dodává:
       **Marx, Freud i Einstein měli po dvacátá léta vesměs totéž poselství: Svět není takový, jak se zdá. Smyslům, 
jejichž vjemy vytvářejí náš pojem času a prostoru, správnosti a nesprávnosti, práva a bezpráví a dávají základ lidskému 
vztahu k společnosti, těmto smyslům se nedá věřit.** /Johnson, s. 17/

4. Demokracie ve Spojených státech amerických do konce 1. světové války 
............................................................................................................................
       ANDRÉ MAUROIS, francouzský spisovatel a historik, v 6o. letech pak i ministr kultury ve francouzské vládě, je 
autorem DĚJIN USA V LETECH 1917-1961. Charakterizuje společenskou situaci do roku 1914:
      
       **Léta před rokem 1914 byla navzdory krizím a nespravedlnosti léty naděje. Dulo se do reformních trub. Oč šlo? O 
návrat ke skutečné demokracii, o zavedení kontroly hospodářství, o spravedlivější rozdělení zisků, o potírání bídy, o boj 
proti obrovským a umělým majetkům, jež vznikly jediným škrtem pera, avšak muselo se to dít tak, aby se nezakřikla 
odvážná podnikavost a neomezovala svoboda. Dlouhý a těžký úkol.** /Maurois, 1966, s. 23/

       Demokratické řešení všech problémů spočívalo také v tom, koho si prostý americký volič zvolí do parlamentu 
(Kongres - Senát a Sněmovna reprezentantů) a koho si zvolí za prezidenta jako vládního činitele. Prezident má silnou 
pravomoc, je reprezentantem státu a zároveň řídí vládu, své ministry, které do funkcí sám vybírá, ale kteří musí být 
potom ve svých funkcích schváleni Kongresem. 
       Ve srovnání s demokraciemi v Evropě je tu zvláštnost v tom, že zde v podstatě soupeří dvě hlavní politické strany - 
demokraté a republikáni. Lidé však nevolí tolik politické strany, protože se od sebe tolik neliší jako v Evropě svým 
programem, snad jen v určitých zásadách. Hlavně však zde jde o volbu OSOBNOSTÍ, které mají být zárukou, že 
povedou stát podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, že mají pevný charakter, který jim umožní silně řídit 
společenské záležitosti spravedlivě, bez soukromých zájmů, bez protežování nějakých skupin na úkor ostatních, že jsou 
čestní a mají příkladné chování, které zaručí, že nepodlehnou nějakým nátlakům zevnitř i zvenku.
       MAUROIS píše:
       **Dvě strany, demokraté a republikáni, zápolí o moc. Tyto strany však jsou, jak řekl Emerson, dílem 'okolností, 



nikoliv zásad'. Neexistují mezi nimi hluboké ideologické rozdíly... Čistě ideologická hnutí, populismus nebo 
socialismus evropského ražení, nikdy nezískala v prezidentských volbách více než devět set tisíc hlasů. Amerika 
nedůvěřuje systémům.** /tamtéž, s. 41/
       V té souvislosti také uvádí:
       **V zemi tolika národností, kultur, církví a podnebí je třeba vytvořit podmínky pro společný život, práci a 
rozhodování skupin, které rozdělují tisíce konfliktů. Toho lze dosáhnout jedině kompromisy. Má-li se v zemi vládnout, 
musí všichni dodržovat pravidla hry. A ve Washingtonu nejsou kostkami ve hře politické strany, nýbrž bloky, jejichž 
tvoření zaručují LOBBIES, kuloárové skupiny, které jsou prostředníky mezi zájmy bloků a zákonodárci.** /tamtéž/
       Co říkají principy moci:
       **... ve Spojených státech jde stranám o to, aby tak či onak shromáždily dost voličů a vyhrály volby. Díky této 
rozbředlosti politických stran, díky velkému počtu nezávislých voličů může prezident zastupovat všechny třídy země...
Americký systém totiž udržuje moudrou rovnováhu sil. Prezident má právo veta; Kongres má klíč k pokladně a může 
obejít prezidentské veto dvoutřetinovou většinou; smlouvy a nominování do významných funkcí musí schválit Senát; 
nejmocnější brzdou je Nejvyšší soud, protože proti jeho rozhodnutí se nelze odvolat.
Tento komplikovaný systém kontroly se zrodil z hrůzy před absolutní mocí, jež je základní vlastností Američanů. Země 
se zrodila ze vzpoury proti autoritě anglického krále.** /tamtéž/
       
       O senátorech s uznáním MAUROIS píše:
       **Postavení senátorů ve Washingtonu připomíná postavení kardinálů v Římě. Protože každý stát Unie má pouze 
dva senátory a protože řada velikých států má víc obyvatel než některé evropské země, je senátor jako velvyslanec, 
který jedná s Bílým domem jako mocnost s mocností... Zvlášť žárlivě střeží své právo ratifikovat smlouvy. V roce 1913 
stanovil dodatek k ústavě, že senátoři budou nadále voleni přímým hlasováním, a nikoliv jmenováni správními orgány 
svých států, jak tomu bylo až do té doby.
Smyslem tohoto opatření bylo odstranit ze Senátu podnikatele nebo jejich představitele. DĚJINY SPOJENÝCH 
STÁTŮ JSOU NEPŘETRŽITÝM USILOVÁNÍM O TO, ABY SE LID CO NEJVÍCE PODÍLEL NA VLÁDĚ.** 
/Maurois, 1966, s. 43/
       Spojené státy americké měly do první světové války své zájmy soustředěny především na americký kontinent, a do 
evropských událostí nezasahovali. Byla tu i tradice z dřívějška - odpoutat se od Evropy. Už kdysi v počátcích americké 
demokracie řekl ve svém projevu k národu na rozloučenou 17. září 1796 první prezident GEORGE WASHINGTON:

       **Sledujte dobrou vůli a spravedlnost mezi všemi národy; usilujte o mír a harmonii se všemi... Zastávám mravní 
zásadu, jež by se neměla vztahovat pouze na soukromé vztahy - poctivost je vždy tou nejlepší politikou... Evropa však 
má velmi mnoho zájmů, jež s námi mají jen málo nebo vůbec nic společného. Starajíce se vždy o zachování našich 
zájmů, za pomoci vhodné vlády a přiměřené obrany, můžeme se zapojit do dočasných aliancí, vytvořených za nějakým 
konkrétním účelem.** /Montefiore, 2009, s. 36/

       Tedy stručně řečeno: poctivá nezávislá politika, spolupráce v případě nouze nebo v zásadním případě, kdy samy 
USA budou ohroženy...
       Je jasné, že od dob Washingtonových se hodně změnilo, americké zájmy, zvláště hospodářské, se propojovaly s 
evropskými, přesto určitá míra tradičního myšlení setrvávala. Až významné události první a později druhé světové 
války ukázaly Američanům, že přece jen jejich vlastní zájmy musí být úžeji propojené s evropskými, a nejen s nimi. 
Prakticky s celým světem. Svět se stále více globalizuje...

       Výrazným příkladem byla politika 28. prezidenta THOMASE WOODROWA WILSONA (1856-1924), který z 
lidských principů (princip humanity a demokracie) se politicky i vojensky nakonec zapojil do první světové války, aby 
ji pomohl ukončit. Byl si vědom, že účast americké armády je nezbytná k ukončení válečného konfliktu. Již v době 
první světové války, 2. dubna 1917, v projevu k americkému Kongresu uvedl:
      
       **...Trvalá dohoda o míru nemůže být nikdy zajištěna jinak než společenstvím demokratických národů. Žádné 
autokratické vládě se nedá důvěřovat, že by dodržovala své závazky a ustanovení smluv. Musí se jednat o společenství 
cti, partnerství zásad.
...Ze světa je třeba udělat bezpečné místo pro demokracii. Mír musí být pěstován na osvědčených základech politické 
svobody. Nesloužíme žádným sobeckým zájmům.** /Montefiore, 2009, s. 70/

       V lednu 1918 vyhlásil WILSON 14 bodů svého mírového programu (pomohl i vzniku Československa) a zasadil se 
významně o vznik Společnosti národů. V roce 1919 obdržel Nobelovu cenu za mír.

       ÚCTU k americkému demokratickému systému vtipně vyjádřil slavný anglický spisovatel Gilbert Keith 
CHESTERTON:
       **Nevědomá americká demokracie! Má tak hluboké a instinktivní přesvědčení o rovnosti lidí, že je ani volby, ba 
ani politické strany nedokázaly zničit.** /Chesterton, 2007, s. 42/



5. Demokracie a totalita mezi dvěma světovými válkami
..............................................................................................

5.1. Demokratický charakter Československé republiky 

       Dne 18. října 1918 vydali v Paříži prof. MASARYK, gen. dr. ŠTEFÁNIK a dr. BENEŠ - PROHLÁŠENÍ 
NEZÁVISLOSTI ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODA (tzv. Washingtonskou deklaraci). Vybírám z ní závěrečnou 
pasáž, týkající se budoucího státoprávního uspořádání:

       **... Načrtneme jen hlavní zásady ústavy československého národa; konečné rozhodnutí o ústavě samé náleží 
zákonitě zvoleným zástupcům osvobozeného a sjednoceného národa.
       Československý stát bude republikou. Ve stálé snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, 
literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního. Církev bude oddělena od státu. Naše demokracie 
bude spočívati na všeobecném právu hlasovacím; ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům. 
Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením; národní menšiny budou používati rovných práv. Vláda bude 
mít formu parlamentární a bude uznávati zásady iniciativy a referenda. Stálé vojsko nahrazeno bude milicí.
       Československý národ provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy; velkostatky budou vyvlastněny pro 
domácí kolonizaci, výsady šlechtické budou zrušeny. Národ náš převezme svou část předválečného státního dluhu 
rakousko-uherského; válečné dluhy ponecháme těm, kdo do nich zabředli.
       Ve své zahraniční politice přijme československý národ plnou část odpovědnosti za reorganizaci východní Evropy. 
Přijímá cele demokratický a sociální princip národnostní a souhlasí s naukou, že veškeré úmluvy a smlouvy mají býti 
sjednávány otevřeně a upřímně, bez tajné diplomacie.
       Naše ústava postará se o účinnou, rozumnou a spravedlivou vládu, která vyloučí jakékoliv zvláštní výsady a 
znemožní třídní zákonodárství...** /Butvin-Havránek, 1970, s. 727/

       Washingtonská deklarace narýsovala již 10 dní před definitivním získáním samostatnosti našich národů její 
budoucí představu. Prof. MASARYK jako největší autorita, která se zasloužila o vznik republiky, se stal prvním 
prezidentem svobodné Československé republiky. 

       Bylo velkým štěstím pro český a slovenský národ, že v osobě prvního československého prezidenta se spojovala 
jeho humanistická filozofie s praktickou politikou. Jako by zde byl přítomen americký pragmatismus s demokratickou 
tradicí a staleté úsilí našich obrozenců o humanistické poselství do budoucnosti, o svou samostatnost, svobodu a 
lidskost. V jeho filozofii a názorech vůbec se spojovaly ty nejlepší tradice českého humanistického myšlení přes Husa, 
Chelčického, Jungmanna, Dobrovského, Havlíčka, Němcové, Palackého a dalších. Byl to a je nevyčerpatelný zdroj 
moudrosti českého myšlení.
       I jako prezident si byl vědom, že Československo vzniklo na těchto demokratických základech, principech, a 
tradicích, a také má v nich pokračovat, pokud nechce někdy zmizet z mapy světa:

       **Humanitní ideál, hlásaný Dobrovským a Kollárem, náš ideál obrodní má pro nás Čechy hluboký smysl národní a 
historický - humanitou, plně a opravdově pojatou, navážeme na nejlepší svou dobu v minulosti, humanitou překleneme 
duchovní a mravní spánek několika století, humanitou kráčet máme v hlavě lidského pokroku. Humanita znamená nám 
náš národní úkol vypracovaný a odkázaný nám naším Bratrstvím: humanitní ideál je všecek smysl našeho národního 
života.
       ...Humanitní ideál vyžaduje, abychom soustavně, všude, ve všem a vždy odpírali zlému, vlastní a cizí nehumanitě 
společnosti a jejím orgánům osvětným, církevním, politickým, národním - všem...
       ...Tento praktický dosah humanitního úsilí dobře pochopil Palacký, zakládaje na humanitním ideálu naši národní a 
politickou rovnoprávnost. Jakým jiným než tímto "přirozeným právem" hájit mohl a měl Palacký naší národnosti proti 
přesile sousedů? Jaké jiné záštity je slabšímu a menšímu národu proti národům silnějším a větším?** /Masaryk, Česká 
otázka, s. 171/

       V demokracii, v jejích principech a zákonech, které demokratický stát vydává, vidí MASARYK určitou záštitu 
proti barbarství ducha i těla:
       **Jen hrubý politický materialism dovede pojímat stát a společnost podle teorie násilí - násilí je víra v hmotu. Ale 
nový člověk věří v ducha a chce mít netoliko svobodu těla, ale i ducha. Především ducha - volný duch je všecek 
volný.** /Masaryk, tamtéž, s. 288/
       A jinde uvádí:
       **Buď se chceme stát lidmi, nebo zůstat zvířaty - zvířata se smějí i pojídat.** /tamtéž, s. 279/
       (Jako by viděl do budoucnosti, co se může přihodit! Slova mu dala za pravdu, zvláště s příchodem totalitních 
režimů na světovou scénu.)

       Respekt MASARYKA k demokracii byl vyjádřen i spoluúčastí na tvorbě a schválení první demokratické 
československé ústavy, i když určité drobné nedostatky se pochopitelně vyskytnout mohly. Později se ústava ještě 
zlepšovala.



       Vzpomenu si při této příležitosti na moudrá slova brazilského spisovatele Paula COELHA:
       **Bojovník světla dokáže vždy vyvážit přísnost a milosrdenství. K dosažení svého snu potřebuje pevnou vůli - a 
nesmírnou schopnost odevzdanosti; přestože má nějaký cíl, cesta k němu neodpovídá vždy jeho představě. Proto 
bojovník spojuje kázeň a porozumění... Rutina nikdy nemůže řídit důležitá hnutí.** /Coelho, 2006, s. 52/

       A jinde týž autor říká slova, která jako by byla ušita na život T. G. MASARYKA:
       **Bojovník světla stále dbá, aby mu srdce neznečistil pocit nenávisti...
Souhlasí s tím, že jeho protivníci mají zkoušet jeho statečnost, vytrvalost a schopnost rozhodování. Nutí ho bojovat za 
své sny.
Bojovníka světla posiluje právě zkušenost boje." /tamtéž, s. 63/
       (O jeho bojích se zastánci lží, pomluv, nesnášenlivosti jsem již psal.)

       Když totiž vznikala první československá ústava, Masaryk všechny členy komise pro tvorbu ústavy upozorňoval - 
jako všemi uznávaná autorita - na to, aby stále viděli smysl ústavy, která má být pro lidi - a ne lidi pro ústavu. Zároveň 
říkal, že v ní musí být obsaženo i to, co je potřeba k tomu, aby se vůbec demokracie mohla v praxi prosazovat - tedy 
určitá zodpovědnost všech voličů a lidí vůbec. Aby se učili demokracii každý den. To se pak odrazilo i při projednávání 
paragrafů týkajících se práv a povinností občanů a vůbec preambule ústavy s jejím smyslem a pojetím. 
       
       V této souvislosti připomíná ve své práci prof. Erazim KOHÁK smysl demokracie
a lidský postoj k ní:

       **Totiž demokracie, to není jen otázka voleb. Je to především postoj k životu. Stát může být demokratický jen tam, 
kde jsou demokratičtí i občané ve své prosté každodennosti. Náš první prezident tomu říkával "demokracie v nás". Je to 
způsob obcování člověka s člověkem, založený na odpovědnosti občanů za věci veřejné, na vzájemné úctě a na 
předpokladu čestnosti a dobré vůle.** /Kohák, 2002, s. 11/

       Období první republiky bylo i s ohledem na uznávanou a ceněnou osobnost Tomáše Garrigua Masaryka obdobím 
plodným, tvořivým. Rozvíjelo se hospodářství tak velkým tempem (mělo i určité tradiční předpoklady z dřívějška), že 
patřilo v žebříčku vyspělých zemí mezi deset nejlepších! Průmysl rostl, přesto Masaryk viděl určité problémy, znal i z 
minulosti dělnictvo a měl reálnou představu o jejich sebevzdělání prostřednictvím například Dělnické akademie. Měl 
sociální cítění, ale nesouhlasil s revolucí. Nejdřív měl dělník získat alespoň minimální politické vzdělání. Zdůvodnil to 
například v sociálnědemokratickém PRÁVU LIDU v srpnu roku 1926 u příležitosti 30 let Dělnické akademie:

       **Bylo mně jasno, že úplné osamostatnění sociální demokracie uloží straně nové úkoly žurnalistické a osvětové 
vůbec, a proto jsem radil k osvětové organizaci a byl jsem pomocen při zakládání Dělnické akademie a deníku. Při 
Dělnické akademii šlo mně nejen o popularizaci věd, nýbrž o vyšší politické vzdělání; problém demokracie je právě 
problémem politických vůdců. To platí pro strany všechny a také pro demokracii sociální, jak je jasně vidno z úsilí 
Marxe o socialismus vědecký a jak Marx a Engels si přáli, aby dělnictvo převzalo od filozofů kulturní vedení 
společnosti.** /Odkaz TGM, 1990, s. 41/

       Vzmáhala se i další odvětví, výrazně i kultura. I ta přinesla bohaté myšlenkové zdroje a umělecký rozvoj. 
Typickým příkladem byla literatura, nebo malířství, sochařství, architektura. Umělecká díla byla mnohdy světoznámá. 
Například KAREL ČAPEK (1890-1938) byl dokonce několikrát navrhován na Nobelovu cenu za literaturu.
       O Karlu Čapkovi bylo také známo, že byl blízkým názorově i prezidentovi Masarykovi. Často s ním i jinými 
osobnostmi kultury i politiky konzultoval názory. Páteční setkávání ve vile bratří Čapků byla známa. Čapek také jako 
nejrenomovanější literární osobnost převedl rozhovory s Masarykem do knížky HOVORY S T. MASARYKEM.
       V otázkách demokracie a člověka vůbec se často shodovali. Čapek pak také vydal několik filozoficky zaměřených 
děl. Mnohé citáty jsou proslulé svou jasnozřivostí a zároveň vírou v každého jednotlivého člověka. V památníku Karla 
Čapka ve Strži u Dobříše se nachází expozice o jeho životě a díle, ale také částečně v podkroví i dalšího významného 
českého novináře a spisovatele - FERDINANDA PEROUTKY (1895-1978). Oba byli představiteli kvalitní novinařiny.
       
       Z jejich rozsáhlé tvorby budu citovat jen několik reprezentativních myšlenek. Čapkovy názory si sami můžete v 
klidu pročíst a promyslet při návštěvě uvedeného památníku na expozičních panelech. Návštěva památníku je velice 
podnětná, inspirující každého přemýšlivého člověka.

KAREL ČAPEK:

* Každý, kdo věří v nějakou Pravdu, myslí, že má proto nenávidět a zabíjet člověka, který věří v Pravdu jiné tovární 
známky. Je nějaký prostředek proti této nesmiřitelné nenávisti? Nevidím jiný než v poznání, že člověk je něco 
cennějšího než jeho "pravda", že si můžeme rozuměti přes rozdíly víry... (1922)

* Kde nás opouští zkušenost, máme po ruce předsudek, raději něco nežli nic. Špatné na předsudku je, že jej obyčejně 
formulujeme jako sebevědomý náhled. Místo abychom řekli, že si netroufáme jíst řízek na oleji, prohlásíme 



kategorickou formou, že řízek na oleji není k žrádlu. Správný, filozofický a poznávací předsudek má říkat jen tolik: 
"Nelíbí se mi to, protože to ještě neznám. (1923) 

* Nevěřím v dokonalost dnešního ani příštího člověka; svět se nestane rájem po dobrém ani revolucí, ba ani vyhubením 
lidského plemene. Ale kdybychom mohli nějakým způsobem sebrat všechno to dobré, co vězí konec konců v každém z 
nás hříšných lidských tvorů, věřím, že by se dal na tom konstituovat svět přece jen daleko vlídnější, než je ten 
dosavadní. Snad řeknete, že je to slaboduchá filantropie; ano, patřím k idiotům, kteří mají člověka rádi, protože je to 
člověk. (1924)
(Proč nejsem komunistou)

* Solidnost má jakýsi společný kořen se solidaritou, je to vzájemnost výrobce a konzumenta, je to index společenské 
úrovně. (1925)

* Jedna z největších civilizačních pohrom: učený hlupák. (1925)

* Království lži není tam, kde se lže, nýbrž kde se lež přijímá. (1927) /Muzeum K. Čapka ve Strži/

       ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA byla mezi dvěma světovými válkami sice jakýmsi "ostrovem demokracie" ve 
střední Evropě, nicméně potýkala se také s vážnějšími sociálními problémy, zvláště v době velké hospodářské krize v 
letech 1929-1933. V té době, kdy se hospodářská krize rozšířila po celém světě ze Spojených států amerických, v 
Československu bylo více než jeden milión nezaměstnaných. Podpory v nezaměstnanosti a sociální zabezpečení byly 
poměrně nízké, netýkaly se vždy všech, a tak chudoba radikalizovala především dělnictvo, ale také i mnohé příslušníky 
inteligence. Tak rostla i síla politické strany - komunistické, která byla radikálnější než sociálně demokratická strana v 
odporu proti vládě. Poměrně zdařile organizovala stávky, v parlamentu vyhrožovala i prostřednictvím svého předsedy 
Klementa Gottwalda, že vládě "zakroutí krkem" a podobně. Hrubé praktiky nastupovaly. Pochopitelně ona Čapkova 
SOLIDNOST nebyla tak aktuální jako spíše SOLIDARITA. Projev účasti lidí, snaha vzájemně si pomoci. Roste i 
odborové hnutí. I zde v první republice je třeba hledat kořeny toho, proč v roce 1946 ve SVOBODNÝCH a 
DEMOKRATICKÝCH VOLBÁCH VYHRÁLI KOMUNISTÉ! A další následky byly pak závažné...

       Dalším problémem, který vykrystalizoval v krizi, byla sudetoněmecká otázka. Problém totiž byl už při tvorbě textu 
první československé ústavy, kde se pravilo v úvodní části, že Československo byl **jednotný a nedílný 
celek**/Kovtun, 2008, s. 18/. Menšinovým národům nebyla udělena možnost se odtrhnout, sebeurčit. Mělo se 
automaticky za to, že Němci se budou cítit jako ČECHOSLOVÁCI - další kámen úrazu... Z dnešního hlediska možná 
nepochopitelné, ale v té době také nebylo snadné přiznat Němcům statut národa, stejně jako Slovákům - Němců totiž 
bylo početně víc než Slováků (!!!) Nebylo divu, že v krizových dnech kolem mnichovského diktátu v roce 1938 a 
později ona tendence k odtržení již byla uvedena v praxi, ale za daleko vážnější situace - ohrožení státu hitlerovským 
Německem. A Slováci se cítili právem dotčeni, že již od počátku existoval ČESKOSLOVENSKÝ NÁROD podle textu 
ústavy, a nikoli národy český a slovenský. Teprve moderní doba koncem 20. století vyřešila tuto otázku společnou 
dohodou Čechů a Slováků na rozdělení Československa na Českou republiku a Slovenskou republiku v roce 1993.

       Novinář a spisovatel FERDINAND PEROUTKA popsal politické dění kolem vzniku republiky a později v 
poutavém čtyřdílném díle BUDOVÁNÍ STÁTU. Zaměřen byl liberálně-demokraticky. V letech 1919-1924 byl 
redaktorem deníku TRIBUNA, v letech 1924-1939 šéfredaktorem revue PŘÍTOMNOST a komentátor LIDOVÝCH 
NOVIN. Po celou dobu 2. světové války byl vězněn v nacistických koncentračních táborech (1939-1945). Po válce se 
stal šéfredaktorem SVOBODNÝCH NOVIN a revue DNEŠEK. Po "únorovém vítězství pracujícího lidu", po pádu 
demokracie v Československu, odešel do exilu (1948). Od roku 1951 do 1961 byl ředitelem československého vysílání 
rozhlasové stanice SVOBODNÁ EVROPA. Z dalších politicko-filozofických a esejistických děl uvedu především 
DEMOKRATICKÝ MANIFEST nebo JACÍ JSME. Kromě toho psal i divadelní hry a romány. Byl všestranně nadaný 
literát, stejně jako Karel Čapek. Proto ta společná expozice ve Strži u Dobříše, místa dřívějšího bydliště Karla Čapka a 
jeho ženy Olgy SCHEINPFLUGOVÉ, herečky, spisovatelky a dramatičky.
       Některé Peroutkovy citace uvedu dále v souvislosti s událostmi v Československu po únoru 1948.

5.2. Německo ve 20. a 30. letech. Směřování k totalitě

       Když skončila druhá světová válka, ptali se mnozí lidé, jak je možné, že fašismus v Itálii a zvláště v Německu v 
podobě nacismu získal ve společnosti takový vliv, a jak je možné, že Hitler natolik ovlivnil myšlení lidí v Německu, že 
za ním šli do válečných dobrodružství, že kvetl antisemitismus až do takové míry, že docházelo k masovým vraždám 
velkých skupin lidí, především Židů, ale i dalších, nebo kdy šlo dokonce o pokusy vylidnit celé národy? Že bylo 
vytvořeno tolik koncentračních táborů, které měly za úkol ve svém "konečném řešení" v podstatě izolovat a fyzicky 
likvidovat odpůrce nacismu, nebo lidi, kteří nebyli "vyvoleni" jako "čistá" rasa, a tudíž neměli nárok na další existenci. 
Proč nakonec zahynulo v této válce více než 50 miliónů lidí? A další otázky si kladli lidé tehdy po válce - a stále si je 



kladou dodnes ti, kteří se osobně nebo prostřednictvím svých rodin o hrůzách tohoto režimu dozvídali. Ještě víc se pak 
ptají ti, co válku nezažili, nesetkali se se zlem ve svém dosavadním životě a nerozumí násilí. Kde se v lidech bere? A 
proč lidé dokáží vůči sobě být tak krutí? Někdy víc než zvířata, která zabíjejí pouze z nutnosti obživy. Ale proč lidé? 
A spoustu dalších otázek by mohli lidé klást. Odpověď však není jednoznačná, jednoduchá. Je třeba pochopit historii 
doby, zkusit historicky myslet. Pokusit se proniknout do příčin tohoto mimořádného období v dějinách lidstva. Totéž se 
týká i zločinného stalinistického režimu v Rusku. Oba tyto systémy, ač na jedné straně značně odlišné, ve svých 
projevech a důsledcích velmi podobné. Totalitní.

       Německo, jako hlavní agresor a strůjce první světové války, bylo přinuceno po prohrané válce versailleskou 
dohodou k nesmírným válečným reparacím (válečné náhrady, platby), k demilitarizaci velkého území na hranici s 
Francií a odstoupení Alsaska-Lotrinska Francii. V Německu to bylo bráno jako příkoří, pomsta za rok 1871. Zároveň 
převládalo v Německu mínění, že válku bylo možné vyhrát, že armáda, její špičky, zbytečně skončila válku, že prý 
zradila Němce:

       **(29. září 1918) ... ohromil všemocný generál Ludendorff členy své vlády prohlášením, že 'stav armády vyžaduje 
okamžité příměří, abychom se vyhnuli katastrofě'.** /Holborn, 1969, s. 502/
A doporučil:
       **... utvořit lidovou vládu, která by začala jednat s Wilsonem.** /Johnson, 2008, s. 29/

       Později, koncem 20. let k tomu ještě víc přispěla velká hospodářská krize, která se z USA rozšířila do celého světa, 
do Německa snad nejvíce. To sotva splácelo velké válečné reparace, přišla velká krize.
       
       Už v souvislosti s ukončením první světové války v roce 1918 se objevovaly mezi rozumně uvažujícími světovými 
politiky nebo ekonomy, novináři či literáty názory, že příliš velké válečné reparace Německo neutáhne, a dokonce to 
způsobí rozvrat německého hospodářství. To pak povede v Německu ke snaze změnit danou situaci, ke snaze o revanš 
(odplatu) ze strany Německa. Že to tudíž nepřispěje k míru, ale položí základy k dalším problémům v Evropě. A možná 
bude hrozit novým válečným konfliktem. 
       K takovým lidem patřili například americký prezident Woodrow WILSON. Nejenže již po první světové válce 
navrhl 14bodový program obnovy poválečného světa, jak by k sobě státy měly přistupovat. Svou vizí světové 
spolupráce, nesouhlasem s tajnými dohodami, byl v podstatě u zrodu Společnosti národů, která měla řešit poválečné 
problémy ve světě, a především v Evropě. Byl za to kritizován ve Státech, za tento svůj "idealismus" - prý na úkor 
řešení vnitřních problémů. Měl určitou mírovou vizi, kterou chtěl uskutečnit na trvalé bázi. Není divu, že pak obdržel 
Nobelovu cenu za mír. Přesto se dopustil určité chyby, že nebyl důslednější při realizaci svých 14 bodů a dal na užší 
spolupráci s Francií a Anglií (chtěl do určité míry otupit jejich předválečnou politiku mocenských ambicí, a tak je 
zapojit do spolupráce se Státy), jejichž vlády spíše uvažovaly o ostřejších postupech proti Německu, které kritizoval v 
Anglii například opoziční politik LLOYD GEORGE. Versailleská dohoda pak v podstatě dohodou nebyla, ale spíše 
ultimátem Německu. V této souvislosti diplomat William BULLIT zastupující USA v Paříži zaslal prezidentovi 
WILSONOVI dopis, ve kterém vyjadřuje rozčarování z prezidentova přístupu:

       **Mrzí mě, že jste nebojoval náš boj až do konce a že jste měl tak málo důvěry v lidi, jako jsem já, kterých je v 
každém národě milióny a kteří ve Vás měli důvěru... Naše vláda dala teď souhlas k tomu, aby trpící lidé světa byli 
znovu vydáni útlaku, zotročováni a rozdělováni - dala souhlas k novému století válek.**
/Paris Peace Conference XI, s. 570-574, pozn. 78/
       
       Na adresu versailleských dohod s Německem napsal 15. srpna 1919 dopis R. B. Fosdickovi tehdy významný 
americký novinář Walter LIPPMANN:

       ** Podle mého mínění je smlouva nejenom úzkoprsá a zaujatá, ale také svrchovaně nemoudrá.** /Lippman, 
1966/; /Johnson, 2008, s. 33/
       
       A do třetice John Maynard KEYNES, významný ekonom, o kterém jsem již psal (XI.A.3.), uvedl:
       **Měli příležitost zaujmout velkorysý nebo aspoň humánní vztah ke světu, ale bez váhání jej odmítli.**  /Harrod, 
1951, s. 250/
       A dále v dopise Chamberlainovi /tamtéž, s. 253/:
       **Ta proklatá smlouva je recept na hospodářskou katastrofu a budoucí válku... Jak můžete ode mě čekat, že budu 
nadále přisluhovat při této tragické frašce, která se snaží položit základy, jak řekl jeden Francouz 'spravedlivé a trvalé 
války'?** 

       Zajímavé je hodnocení úlohy Spojených států amerických po první světové válce a jejich prezidentů v této 
souvislosti - Woodrowa WILSONA a Franklina Delano ROOSEVELTA - v publikaci amerického profesora politologie 
na Princetonské univerzitě Warrena KIMBALLA, který v úvodu publikace, týkající se korespondence Churchilla s 
Rooseveltem, uvádí:



       **Americká zahraniční politika od Wilsona k Rooseveltovi vycházela z radikální kritiky mezinárodních vztahů, tak 
jak je provozovaly evropské velmoci. Výzvy ke kontrole zbrojení, odstranění obchodních bariér, ustavení vlád 
reflektujících tužby a potřeby svých občanů, ukončení kolonialismu a 'utlačovatelských' sfér vlivu, to vše vycházelo z 
přesvědčení, že evropské vedení zklamalo. Bolševismu, nacismu a fašismu se nevěřilo a vzbuzovaly obavy, ale 
nepřičítala se jim vina za zhroucení meziválečného pořádku. Většina Američanů přičítala hlavní podíl na světové krizi 
Velké Británii a v menší míře Francii. Byla to, jak se říkalo, britská hrabivá a mocenská politika, která znemožnila 
účinnou mezinárodní spolupráci, a dovolila tak diktátorům, aby se rozvinuli.** /Kimball, 1984, s. 14/

       Odtud potom ona uvedená kritika na adresu prezidenta WILSONA, že měl být poněkud nezávislejší na mínění 
Francie a Velké Británie:
       **Kdyby byla mírová smlouva navržena pouze americkými odborníky, byl by to jeden z nejmoudřejších a 
nejvědečtějších dokumentů světa.** /Nicolson, 1945, s. 21-22/

       Bylo tak jasné, že příčin utváření podmínek pro pozdější německý nacionalismus ve fašistické podobě bylo více. 
Kromě mezinárodní situace po první válce to byla také již uvedená velká hospodářská krize koncem 20. let. Dále 
záležitosti týkající se samotného Německa: filozofické a myšlenkové podhoubí pozdějšího nacismu, úloha Hitlera a 
jeho vlivu ve společnosti, bída obyčejných německých lidí, rozšiřující se antisemitismus a pocity vyvolenosti národa a 
germánské rasy, politická manipulace, zákony, mentalita průměrných lidí a další. O těchto příčinách je možné nalézt 
spoustu informací v různé literatuře. 

       Velice zajímavé a dokumentující jsou publikace z poslední doby: Angličanky Claudie KOONZ - SVĚDOMÍ 
NACISMU /2009/. Dále již uvedeného Paula JOHNSONA - DĚJINY 20. STOLETÍ nebo Američana Paula 
ROLANDA - ILUSTROVANÁ HISTORIE NACISMU. VZESTUP A PÁD ADOLFA HITLERA /2010/, z dřívější i 
nedávné doby pak filozofické práce židovské humanistky Hannah ARENDTOVÉ (např. Původ totalitarismu, O násilí). 
Už v nich by se čtenář mohl dovědět to podstatné. Pro velmi podrobné studium je možné nalézt ohromující množství 
literatury. Z některých dalších budu citovat v této práci.

       Pokud se týká myšlenkových zdrojů budoucího nacismu, mnohé jsem podrobněji uvedl již v VIII. kapitole o 
myšlenkových zdrojích v 19. století. a v této XI. kapitole A.3. o myšlenkových zdrojích. 

       Atmosféru po skončení první světové války vystihuje věcně Paul JOHNSON:
       **Nepokoje v Evropě a na celém světě, které přišly po seizmickém otřesu první světové války a po neuspokojivém 
míru, se daly v jistém smyslu čekat. Starý řád odešel... A nakonec ho nahradil řád nový... vznikly znepokojující 
myšlenkové proudy, které naznačovaly, že se svět odpoutal od tradičního kotviště práva a mravnosti... Z toho všeho 
vyplynula určitá, sice nechtěná a nevyslovená, ale přesto zřejmá výzva pro jiné, aby převzali moc.** /Johnson, 2008, s. 
52/
       A na straně 53, tamtéž, uvádí:
       **Konec starého řádu a svět potácející se bez průvodce relativistickým vesmírem byl přímou výzvou gangsterským 
státníkům, aby se objevili na scéně. Jejich vystoupení na sebe nedalo dlouho čekat.**
       
       Filozofie o nadčlověku a konci křesťanství našla výraz v NIETZSCHEHO představě již v roce 1866:
       **Největší událost poslední doby - že 'Bůh je mrtev' a že víra v křesťanského Boha už není udržitelná - začíná vrhat 
první stíny na Evropu.** /Stern, 1978, s. 93/
       Bylo to spíše varování než cokoli jiného.
       Zákon nezamýšleného účinku ohledně NIETZSCHEHO filozofie nadčlověka, působil. Přitom NIETZSCHE, který 
se nedožil fašismu ani nacismu (zemřel r. 1900), odmítal antisemitismus (což jeho sestra po jeho smrti v jeho vybraných 
spisech neuváděla), jak to dokládá ve svém díle:
       
       **... v něm vidím nejnovější spekulaci s idealismem, která se snaží vyburcovat v národě všechny dobytčí pudy 
zneužitím mravního postoje jako nejlevnějšího propagačního triku.** /Nietzsche, 1887, in Johnson, s. 119/

       Aktuální byl SCHELLINGŮV důraz na národ a pozvednutí se z ponížení. 
       Dokonce měla nezamýšlený účinek i Einsteinova teorie relativity (tohoto fyzika, silně zaměřeného antimilitaristy, 
humanisty, odpůrce antisemitismu a nakonec uprchlíka před nacisty do Spojených států!).
       Heideggerovy myšlenky a dalších lidí, kteří ještě budou uvedeni v práci.
       
       Kromě těchto různých teorií, které vědomě či nevědomky tvořily podhoubí německého myšlení nacismu, vzrůstaly 
antisemitské nálady, které vyplývaly ze lživých a nevědeckých představ o úpadkovém vlivu Židů na německou mládež 
a společnost vůbec. Je určitým paradoxem, že většinu kulturního výkvětu mezi dvěma světovými válkami tvořili právě 
Židé, i když nejen oni. Antisemitské projevy se tak týkaly i útoku na kulturu vůbec. Výstižně to uvádí na pravou míru 
Paul JOHNSON ve svých DĚJINÁCH:

       **Pozadím a živnou půdou této paranoie byla ovšem představa, že výmarskou kulturu vymysleli a řídí Židé. Což 



nebyl celý režim židovskou republikou, JUDENREPUBLIK? Tato doktrína však měla velmi chatrný základ, neboť se 
opírala o protichůdné teorie hlásající, že Židé ovládají bolševismus a zároveň i mezinárodní kapitalistický systém...
V kultuře tomu ale bylo jinak. Nic nejde lidem tolik na nervy jako skutečné nebo domnělé kulturní tyranství a 
výmarskou kulturu, lze právem říci, ovládali Židé... Ve všech uměleckých oborech, ... kde jakoukoli změnu odsuzovali 
konzervativci jako unáhlenou, se Židé podíleli na tvůrčí práci...
To byl také hlavní důvod, proč se antisemitismus dal ve výmarském Německu tak rychle na pochod.** /Johnson, s. 
117-118/

       A ještě jeden výstižný postřeh v těchto souvislostech od George L. MOSSEHO o krizi německé ideologie:
      
       **Tím se stalo, že v dvacátých letech kterýkoli německý politik, chtěl-li využít antisemitismu jako prostředku k 
prosazování své 'vůle k moci', mohl sestavit svou kampaň z obrovského výběru hesel, smyšlenek a fantazií, které se 
nakupily za víc než půl století. Versailleská smlouva polemiku ještě oživila a prohloubila tím, že zahnala do Německa 
velkou vlnu ustrašených Židů z Ruska, Polska a z oblastí, kterých se Německo muselo vzdát. Tím se 'problém' stal 
naléhavým a vyžadoval 'řešení'... Výzvy k vyhlazení Židů byly časté a populární a antisemitské brožury kolovaly v 
miliónových nákladech. Docházelo k mnoha násilnostem; když však roku 1919 bavorská policie požadovala instrukce, 
jak má proti antisemitismu postupovat, odpověděli z Berlína, že se nedá nic dělat, poněvadž 'HLAVNÍM DŮVODEM 
JE RASOVÁ ODLIŠNOST, KTERÁ DĚLÍ IZRAELITY OD NAŠEHO LIDU'.** /Mosse, 1966, s. 143/

       Židé se pak snažili antisemitismu čelit nejprve klidem, později určitým odstupem od lidí, aby nedávali komukoli z 
německých antisemitů záminku k tomu Židy napadat slovně, později pak i fyzicky. Ačkoli měli velkou snahu zapojit se 
do německé společnosti a byli velmi vstřícní, přesto to nezabralo. Antisemitismus ve spojení s odůvodňováním 
odlišností ras postupně vedl k blokování Židů v Německu. Projevovalo se to například i tím, že lidé, kteří se dobře 
znali, se najednou odmítali se Židy bavit, vyhýbali se jim a podobně. Židé cítili, že jsou postupně vyobcováváni ze 
společnosti. Například světoznámý židovský spisovatel JAKOB WASSERMANN napsal:

       **Nemá smysl se schovávat. Řeknou: Ten zbabělec pro špatné svědomí zalézá do úkrytu. Nemá smysl chodit mezi 
ně a podávat jim ruku. Řeknou: Co si to ten dotěrný Žid dovoluje? Nemá smysl držet s nimi jako kamarád ve zbrani 
nebo jako spoluobčan. Řeknou: Je to Proteus. Dokáže měnit tvar i barvu. Nemá smysl jim pomáhat zbavovat se 
otrockých okovů. Řeknou: Bezpochyby z toho má zisk. Nemá smysl proti tomu jedu vůbec nic podnikat.** /Laqueur, 
1974, s. 75/

       Z univerzit byli postupně propouštěni profesoři židovského původu pod různými záminkami, často zpočátku 
specifikovanými jako porušení předpisů, neobliba u studentů, později se vzrůstající agresí proti nim, zvláště v 30. 
letech, s jasným zdůvodněním rasovým... Ukázalo se, jak může být nebezpečné zpolitizování akademické půdy. Noví 
profesoři, kteří nahradili dřívější, již byli často příznivci nacionalismu a velkoněmectví.

       ADOLF HITLER (1889-1945) ve svém díle MEIN KAMPF (Můj boj), které psal ve vězení po nezdařeném puči v 
roce 1923, uvádí důvody, proč německá "germánská rasa" musí být na čele světové civilizace. Popisuje i další kroky jak 
toho dosáhnout. Je to čtení, které musí odstrašit kulturně vyspělého člověka, jenž je humanisticky založený (což je 
naštěstí drtivá většina lidstva). Doslova píše:

       **Zastavíme nekonečné pronikání Němců na jih a západ a obrátíme svůj zrak k zemi na východě. Je na čase 
skoncovat s koloniální a komerční politikou předválečných let a věnovat se politice půdy, které patří budocnost.** 
/Hitler, s. 654/

       Hledání "životního prostoru" (LEBENSRAUM) bylo jedním z hlavních úkolů, které před Německem mělo stát. 
Prostředky k tomu potřebné narýsoval Hitler v uvedené knize.

       Mnoho historiků, novinářů, politiků nebo umělců se snažilo dát dohromady mozaiku Hitlerova života - od jeho 
raného dětství, aby zjistili i osobní důvody, proč Hitler se tak fanaticky a iracionálně někdy choval. Mnoho informací 
tajil za svého života Hitler sám. Byl si vědom, že jeho rodina, ze které pocházel, byla tak trochu problematická, jeho 
původ též - a v atmosféře germánského árijství musel mnohé ututlávat. Životopisec Hitlera, Joachim FEST uvádí ve své 
práci HITLER: A BIOGRAPHY jeho pokyn z doby, kdy stál v čele Německa:

       **Tito lidé (novináři) nesmějí nikdy zjistit, kdo vlastně jsem, nesmějí vědět, odkud jsem, a nesmějí nic vědět o mé 
rodině.** /cit. in Fest, 1977, s. 12/

       Paul ROLAND v životopise Hitlera nachází mnohé nesrovnalosti a vyzdvihuje rodinné problémy, v nichž Hitler 
vyrůstal, a také hovoří o určitých psychických problémech celého rodu (uvádí vyjádření rodinného lékaře dr. Blocha, 
který řekl jednou, že Hitlerova mladší sestra Paula byla "debil vysokého stupně"), a proto prý se bál založit pak sám 
vlastní rodinu, aby neriskoval, že zplodí "slaboduché" děti. Otázkou je, nakolik autor chtěl, aby tomu tak bylo, nebo zda 
šlo o stoprocentní zjištění pravdy. Nicméně i podle jiných dostupných pramenů míval Hitler psychické problémy, které 



se mu dařilo skrývat. Uvedená citace však mnohé naznačuje...
       ROLAND uvádí příklad vztahů mezi členy rodiny:

       Otec Alois **byl přísný, dominantní, příliš horlivý, temperamentní člověk bez smyslu pro humor, který vládl své 
domácnosti železnou rukou. Trval na poslušnosti bez odmlouvání a děti ho musely formálně oslovovat "Herr Vater" 
(pane otče). Nesměly promluvit bez dovolení a Adolf byl často přivoláván píšťalou jako pes; jen málokdy ho otec 
zavolal jménem. Chlapce muselo ponižovat, že měl stejně pojmenovaného psa a se synem nezacházel o nic lépe než se 
zvířetem... častokrát musí vláčet svého opilého otce z hospody.** /Roland, 2010, s. 15-17/
       
       Není však jasné, zda Hitler chtěl už od dětství v lidech vzbudit soucit ohledně svého dětství. V každém případě už 
zřejmě tehdy uměl manipulovat s myšlením a cítěním lidí. Bohatě pak právě toho využíval ve svých projevech ke 
"svému národu" (VOLK), naučil se projevy i před zrcadlem doma a zvláště se zaměřil na pohled očí, kterým dokázal 
hypnotizovat své posluchače. Dalo by se říci, že se v tomto "profesionalizoval", až dosahoval mimořádných "úspěchů". 
Ve spojení s působením ministra propagandy dr. Josepha GOEBBELSE zažíval ohromné vnitřní pocity vítěze, které ho 
dál hnaly k dalším projevům "k lidu"...
       Spolu s celkovou atmosférou Německa po období velké hospodářské krize nebylo divu, že se stal "Vůdcem" 
(Führer), kterému alespoň v počátcích "Velkoněmecké říše" věřila drtivá většina národa. A jako představitel hlavní 
politické strany NSDAP určoval v podstatě průběh dění v Německu.

       NACIONÁLNĚ SOCIALISTICKÁ NĚMECKÁ DĚLNICKÁ STRANA (NSDAP) už v roce 1920 představila svůj 
program. Měl tyto hlavní body:

1.   Na základě práva na sebeurčení národa žádáme sjednocení všech Němců do Velkoněmecka.
2.  Žádáme pro německý národ rovné postavení mezi ostatními národy a zrušení mírové smlouvy z Versailles a ze Saint 
Germain.
3.  Žádáme půdu (kolonie), kde bychom nasytili svůj lid a usídlili svou přebytečnou populaci.
4.  Občany mohou být pouze rasoví soukmenovci. Rasovými soukmenovci mohou být  pouze osoby německé krve, bez 
ohledu na náboženské vyznání. Rasovým soukmenovcem tudíž nemůže být žádný Žid.
5.  Ne-občané budou moci v Německu žít pouze jako hosté a musí spadat pod cizineckou legislativu.
6.  Žádáme tudíž, aby všechny veřejné úřady jakéhokoli druhu, národní, státní či místní, směli zastávat pouze občané. 
Stavíme se proti korupčnímu parlamentnímu zvyku považovat za kritérium pro získání úředního postavení stranickou 
příslušnost a nikoli "charakter a schopnosti".
7.  Žádáme, aby stát považoval za svou prvořadou povinnost zajistit živobytí pro své občany. Pokud se prokáže, že 
nasytit celou populaci není možné, musí být příslušníci cizích národů (ne-občané) vypovězeni z Německa. 
8.  Musí být zabráněno dalšímu přistěhovalectví neněmeckých národností. Žádáme, aby všichni ne-Němci, kteří 
vstoupili do Německa po 2. srpnu 1914, bez prodlení říši opustili. 
9.  Všichni občané musí mít stejná práva i povinnosti.
10. První povinností každého občana musí být duševní nebo fyzická práce. Jednotlivé aktivity nesmějí překážet 
všeobecným zájmům a musí být prováděny v rámci komunity a pro všeobecné blaho. 
/Roland, 2010, s. 52/

       Bylo v něm dalších 15 bodů. Z nich snad ještě - zavedení státní kontroly tisku, kterou by směli vykonávat jen 
"rasoví druzi"...
       
       Velká hospodářská krize 1929-1933 přinesla Německu tragickou situaci. Reparace, ponížení národa, velký vzrůst 
nezaměstnanosti, který výmarská republika nezvládala. Byla to voda na mlýn hitlerovců. Jejich program na mnoho lidí 
velice silně zapůsobil. Hitler sliboval lidem práci, bydlení, vyhnání přebytečných lidí (ne-Němců) z Německa, likvidaci 
"lžibolševismu" a trestání Židů, kteří působili "rozklad morální, hospodářský a politický" v Německu. Bohatství 
spojovali nacionální socialisté se Židy, a tak působili na chudší Němce, kteří začali k Židům mít averzi. 
Hitlerovi se podařilo získat na svou stranu lid i legendami o sobě, dnes bychom řekli reklamou, propagandou, která 
zahrnovala jak tisk, tak rozhlas. Při projevech používali nacisté i zesilovače zvuku, aby zvýraznili "sílu nacismu". Hitler 
už byl ve 30. letech značně sběhlý v propagaci sebe a svého politického hnutí. Získal na svou stranu schopné lidi, kteří 
výrazně pomáhali myšlenky a program nacistů propagovat. Nacisté využívali i různých rituálů, zaměřených na 
podvědomí lidí, symbolů s výraznou působností (svastika). Často se uchylovali ke lžím, když to věci pomohlo.
       
       Paul JOHNSON uvádí v DĚJINÁCH /s. 131/:

       **Hitler sdílel s průměrným Němcem ... zálibu ve velebných legendárních představách, jež téměř celé století 
neúnavně pěstovala nacionalistická propaganda... Jeho romanticko-politický instinkt mu pomohl objevit pravdu, která je 
skoro tak stará jako pojem státu sám a kterou rozhodně znali už faraónové: že totiž reklama, pompa, rituál, s jakými se 
lidem předvádí charismatický vůdce, ať jde o vládce renesančního nebo novodobého demokratického politika, jsou 
přinejmenším stejně důležité jako ideový obsah sám... Cílem každé propagandy, napsal v Mein Kampfu, je 'ovlivnit 
svobodu lidské vůle'.**



       Historička Claudia KOONZOVÁ výstižně charakterizuje veřejnou kulturu rasismu v Německu:
       **Když Carl Schmitt, význačný politický teoretik a horlivý příznivec Adolfa Hitlera, v roce 1933 pranýřoval 
koncept všeobecně platných lidských práv, parafrázoval slogan, často užívaný v nacistických kruzích: "Ne každé 
stvoření s lidskou tváří je skutečně člověkem." Tento výrok vyjadřuje pravé skalní podloží nacistické morálky. Může se 
zdát, že všelidská katastrofa typu holocaustu byla způsobena zlem tak strašlivým, až se vymyká našim představám. Na 
veřejné kultuře rasismu, z níž povstaly i plány na "konečné řešení", však není nejděsivější její extremismus, ale naopak 
její naprostá průměrnost; ne její divošské výbuchy nenávisti, ale bombastické ideály.** /Koonzová, 2009, s. 8/
      
       V této souvislosti autorka uvádí například Hitlerovy projevy na veřejnosti:

       **... sliboval znovunastolení starobylých ctností, důstojnosti a záchranu před materialismem, degenerací a 
moderním světoobčanstvím... Bolševici hrozili světovou revolucí; emancipované ženy opouštěly své tradiční místo v 
rodině; kapitalisté hromadili nesmírné poklady; a spojené mocnosti oloupily Německo o jeho právoplatné postavení 
evropské velmoci. Hitler dokázal transformovat hněv ... v pobouření uraženého citu pro morálku. Namísto výmarské 
republiky, kterou zesměšňoval jako hnízdo zženštilé slabosti, sliboval nastolení pevného a energického "mužného" 
zřízení... a blahobyt komunity etnických Němců...** /Koonzová, 2009, s. 9/

       Přípravě na převzetí moci nacisté věnovali velkou pozornost a byli velmi pečliví. Joseph GOEBBELS (pozdější 
ministr propagandy) těsně před rokem 1933 prohlásil:
       **Dosáhneme-li moci, už se jí nikdy nevzdáme, leda že by nás vynesli z úřadoven jako mrtvoly.** /cit. in Fest, 
1977, s. 507/

       Důkazem toho, že to tak mělo být, Hitler ihned po převzetí úřadu kancléře jednal:
       **Okamžitě přesunul do berlínské vládní čtvrti 25 000 mužů. Toho večera se konala masová přehlídka s 
pochodněmi. Skoro šest hodin pochodovaly oddíly SA a SS Brandenburskou branou ke kancléřství, zatímco Hitlerovy 
"zvláštní" policejní jednotky udržovaly pořádek v obrovském jásajícím davu...
Dav jásal, protože politika byla většině Němců nesympatická a Hitler slíbil, že s ní skoncuje a nahradí ji režimem o 
jediné straně.** /Johnson, s. 281/

       Nacisté okamžitě jednali. Postupně omezovali zákony - zvláště pomocí dekretů, které podle dřívější ústavy kancléř 
v mimořádných případech mohl vydávat, "vyžádala-li si to mimořádná situace"...
A taková situace nastala po 27. únoru 1933, kdy v Berlíně zachvátily Reichstag plameny. Žhářský čin jako na 
zavolanou... Hitler získal dokonalou záminku k úderu.
       Hitler tak o 4 dny později vydal podle článku 48 ústavy dekret NA OCHRANU NĚMECKÉHO NÁRODA - podle 
něj vláda (týkalo se to hlavně vnitra a obrany - obě ministerstva řídili nacisté) mohla kdykoli podle potřeby zakazovat 
shromáždění nebo vydávat tisk. Hitler pozastavil jako kancléř platnost ústavních práv. Začátek totality a pronásledování 
odpůrců režimu. Nejprve Židů. Byli pronásledováni kvůli údajnému zapříčinění úpadku Německa, jeho hospodářství a 
morálky.
       
       Židovka Hannah ARENDTOVÁ říká:
       **Byl to pro mě strašný šok. Od té chvíle jsem cítila odpovědnost. Chci říct, že jsem již prostě nemohla stát stranou 
a jen přihlížet.** /My Evropané, 2. část/
       Životní příběh této ženy byl příběhem mnoha dalších lidí s podobným osudem. Vstoupila v Berlíně do hnutí odporu 
- a jako Židovka byla ve zvlášť velkém nebezpečí. 
       O židovství hovoří:
       **Z domova jsem nevěděla, že jsem Židovka. Moje matka byla ateistka. Když jsem byla malá, nepadlo o víře ani 
slovo. Poprvé jsem se s tím setkala v podobě protižidovských narážek, nebudu je opakovat, které dělaly děti na ulici. A 
tím mě poučily... Napadne-li vás někdo jako Žida, musíte se jako Žid bránit.** /tamtéž/
       Když byly v roce 1935 přijaty norimberské rasové zákony, Židé měli punc lidí odsouzených podle biologických 
pseudokritérií k nevyhnutelnému osudu... 
       ARENDTOVÁ k tomu uvádí:
       **Osud člověka už nezávisí na jeho činech. Teror si začal vybírat své oběti podle 'objektivních' kritérií.** /tamtéž/
       <ARENDTOVÉ se nakonec podařilo emigrovat, neboť jí hrozil osud vězeňkyně koncentračního tábora. Nakonec 
na poslední chvíli s manželem na lodi dopluli do USA. Životní zkušenosti pak uplatnila v práci na knize o teroru obou 
totalitních ideologií - nacismu a stalinismu a viděla v nich určitou analogii:
       **Plynové komory Třetí říše a gulagy Sovětského svazu přerušily kontinuitu západních dějin... Nacisté se 
odvolávali na - podle nich - zákon přírody, který spočívá v přežití 'nejschopnějších'. A bolševici na marxistické zákony, 
které mají údajně vést k beztřídní společnosti. Totalitní teror ničí jednotlivce 'pro dobro druhu'. Obětuje lidi 'pro dobro 
lidstva'.** /My Evropané, 2. část/>
      
       Tehdejší ministr vnitra Hermann GÖRING založil "pomocnou policii" o 55 000 mužů (ta pak rozháněla organizace, 
které nebyly nacistické).



              GÖRING při té příležitosti prohlásil:       
       **Má opatření se neřídí právními ohledy nebo byrokracií. Mým úkolem není prosazovat spravedlnost. Mým 
úkolem je ničit a vyhlazovat - toť vše!** /Bramstedt, 1945, s. 98/
       Novým policistům pak řekl:
       **Všichni, kdo budou konat svou povinnost ve službě státu, poslouchat mých rozkazů a postupovat tvrdě proti 
nepřátelům státu, všichni, kdo v případě napadení použijí bezohledně revolver - ti všichni si mohou být jisti ochranou... 
Nazývá-li se tohle vraždou, pak jsem vrah.** /tamtéž; také Johnson, s. 282/

       Naprosto a bez servítek již začala totalita! Tihle lidé nechtěli mít nic společného s demokracií. Tvrdě začali 
prosazovat svůj program. Plně se rozvinula propaganda. GOEBBELS si uvědomoval, že musí ještě zpočátku postupovat 
opatrně, aby nevyplašil "průměrné" Němce, a řekl svým nejbližším lidem:

       **Nejlepší propaganda je zcela neviditelná a proniká všemi oblastmi života tak, že si veřejnost vůbec nevšimne, že 
je vlastně cílem agitace.** /cit. in Koonzová, 2009, s. 22/

       V souladu s propagandou fungovala i nacistická "věda", která měla zdůraznit nadřazenost germánské rasy a 
podřízenost ostatních ras. Důkazy se hledaly i ve zkoumání tvaru lebky, nosu, očí - zneužívalo se lékařství. Nacističtí 
lékaři pak byli proslulí zvláště v koncentračních táborech, kde jejich názor často rozhodoval o životě nebo smrti vězňů. 
       
       Na setkání s neblaze proslulým doktorem MENGELEM vzpomíná tehdejší vězeň koncentračního tábora, náš 
poválečný spisovatel ARNOŠT LUSTIG:

       **Později mamince němčina zachránila život, protože ji na rampě v Auschwitz-Birkenau doktor a anděl smrti Josef 
Mengele oslovil s údivem, odkud že umí tak dobře německy. Poslal ji doleva, na špatnou stranu, do plynu, protože jí 
zešedly vlasy, zatímco sestru a sestřenici, které tam přijely stejným transportem, určil pohybem palce doprava.
Maminka se zastavila na kolejích. Řekla, že by ráda zůstala s dětmi. To se stávalo často a doktor Mengele to řešil 
rutinně (také aby zabránil scénám a snad i panice a jistěže i ze zkušenosti věděl svoje) a sice, že matkám vyhověl a 
poslal děti do komína i s nimi.
Maminka mu odpověděla, že se tak mluvilo v Moravské Třebové. A doktor Mengele z nějakého rozmaru vzal maminku 
za loket a převedl ji přes koleje k sestře a sestřenici, aniž někdo z nich, kromě toho, že jsou spolu, věděl, jakou čáru 
mezi životem a smrtí v tu chvíli právě překročily. Byl to týž den, kdy doktor Mengele poslal tatínka do komína spolu s 
deseti tisíci dalšími lidmi, které začali Němci pálit patnáct minut nato, co přijeli.** /Lustig-Cinger, 2007, s. 23-24/

       Pouhý rozmar rozhodoval o životě či smrti! Jinak klidně dalších 10 000 lidí pokynem palce ruky poslal na smrt! 
Tak probíhal HOLOCAUST...
       
       Hitler pak vydal další "dekrety": po zapálení Říšského sněmu 28. února 1933
NA OCHRANU LIDU A STÁTU doplněný ještě dalším výnosem PROTI ZRADĚ NĚMECKÉHO NÁRODA A 
VLASTIZRÁDNÝM MACHINACÍM:
       **Články 114-18, 123-4 a 153 ústavy Velkoněmecké říše se prozatím ruší. V této souvislosti se tudíž nad zákonná 
ustanovení povoluje omezování osobní svobody, omezování práva svobodně vyjadřovat mínění včetně svobody tisku, 
spolčování a shromažďování, dále cenzura dopisů, telegramů a telefonních hovorů, domovní prohlídky, jakož i 
konfiskace a restrikce majetku.** /Brecht, 1944;  také Johnson, s. 282/

       Zakládání koncentračních táborů probíhalo podle předem stanoveného plánu. Tábory byly rozmístěny po celé ploše 
Německa v místech, kde se nevyskytovalo víc německých lidí, aby nebyli svědky těchto táborů (po válce se teprve 
mnozí Němci dozvídali o existenci těchto táborů, a ti, co o nich věděli, raději zapírali, že o nich nevěděli. Hodně lidí se 
pak vymlouvalo na to, že "do toho nemohli mluvit"... 
a ti, co to věděli už v době existence Velkoněmecké říše a chtěli proti tomu něco udělat, buď uprchli z Německa, nebo 
sami skončili v koncentračním táboře. Lidský prvek sehrál svoji roli - a tříbily se charaktery lidí. 
       I mezi důstojníky se nacházeli lidé, kteří s politikou Hitlera a zločiny SS nesouhlasili, a pokoušeli se o atentáty na 
Hitlera, s neúspěchem. Ne všichni Němci s Hitlerem souhlasili. Obyčejní lidé, kteří prožili válku v Německu, o ní po 
válce vůbec nechtěli pochopitelně mluvit, z mnoha důvodů. Následující generace, co válku nezažila, byla šokována 
jednáním a chováním svých rodičů. I to pak přispělo k přelomovému roku 1968. O tom ale později.

       O životě válečného zločince H. GÖRINGA napsali knihu v roce 1962 v USA autoři Roger MANVELL a Heinrich 
FRAENKEL. Uvedli:

       **V březnu (1933 - pozn. V. M.) Göring začal zakládat koncentrační tábory... Veškerá opozice byla udušena 
příkrovem strachu a toho právě chtěl Göring dosáhnout. Hitler chválil jeho práci jako "brutální a 
chladnokrevnou".** /Manvell-Fraenkel, 1962, s. 296/

       O prvním koncentračním táboře v DACHAU řekl HIMMLER 21. března 1933 pro NEUESTE NACHRICHTEN:



       **Ve středu 22. března 1933 bude otevřen první koncentrační tábor u Dachau. Pojme 5000 vězňů. Je plánován v 
tak velkém měřítku a předem odmítáme jakékoli malicherné námitky, neboť jsme přesvědčeni o souhlasu všech, kdo 
mají úctu k národu a slouží jeho zájmům.** /Johnson, s. 285/

       A mašinérie se rozjížděla. Plán na likvidaci nepohodlných osob nebo celých skupin lidí se začal realizovat...
 
       V roce 1965 vydali MANVELL s FRAENKELEM v Londýně další životopisnou studii, tentokrát o Himmlerovi. 
Uvádějí v něm citaci Himmlera z táborového řádu:

       **Každému se otevřeně a jasně řekne, že je 'až na další internován v koncentračním táboře'... V určitých případech 
může říšský vedoucí SS a náčelník německé policie nařídit zvláštní tresty... Proti rozšiřování zpráv o takových kárných 
opatřeních není námitek ... má to odstrašující účinek. Jako provokatéři budou oběšeni všichni, kdo se proviní 
buřičskými řečmi, organizováním schůzek, zájmových skupin, postáváním s jinými; rovněž všichni, kdo za účelem 
poskytování informací nepřátelské propagandě sbírají pravdivé či nepravdivé zprávy o poměrech v koncentračních 
táborech.** /Manvell-Fraenkel, 1965, s. 35-36/

       Další činnost nacistů směřovala systematicky i k likvidaci nepohodlných soudců. Vše potřebovali mít pod 
kontrolou. Edward PETERSON, profesor Princetonské univerzity, v roce 1969 vydal publikaci o hitlerovské moci a 
uvádí, jak Hitler často měnil rozsudky na tresty smrti. Mělo být vytvořeno ovzduší totálního strachu pro ty, co 
nerespektovali nacisty:

       **HITLER často měnil rozsudky, které se mu zdály "mírné", na trest smrti. Roku 1933 dal přepracovat zákon o 
státní službě a doplnil ho paragrafem 71, který mu dával právo propustit soudce, jestliže "z jeho úřední činnosti a jeho 
rozsudků vyplývá, že je mu národně socialistický světový názor cizí" (jako příklad zde bylo uvedeno vyměření 
minimálního trestu za 'prznění rasy').** /Peterson, 1969, s. 70-71/
       
       Hitler rád zdůrazňoval, že je socialista (!): 

       **Náš socialismus sahá mnohem hlouběji. Nemění vnější řád věcí, uspořádává pouze vztah člověka k státu... Co 
potom znamená majetek nebo příjem? Proč bychom měli znárodňovat banky a továrny? Socializujeme lidi.** 
/Rauschning, 1939; in Johnson, s. 290/

       Proč byl nacismus úspěšný v Německu, na to má pohled i David SCHOENBAUM, jenž v roce 1968 vydal v Kolíně 
nad Rýnem publikaci HNĚDÁ REVOLUCE. Na straně 150 uvádí:
       **V polovině třicátých let zavedl brutální, bezpečný, bezohledný, úspěšný a většině Němců sympatický režim. 
Němečtí dělníci dávali ve své většině přednost jistému zaměstnání před občanskými právy, která pro ně mnoho 
neznamenala.**

       Jinak v podobném duchu hovoří Paul JOHNSON /s. 292/:
      **Uznávali však sociální organizace, jichž Hitler vytvořil velké množství podle zásady, že každý musí někam 
"příslušet". Také propagoval princip koordinace, který zdůrazňoval jednotu státu (samozřejmě pod vedením strany): 
EIN VOLK, EIN REICH, EIN FÜHRER - Jeden národ, jedna říše, jeden vůdce... Toto pojetí veřejného života se 
zamlouvalo Němcům víc než politický pluralismus výmarské republiky...**

       Počátky nacistického režimu v Německu měly dalekosáhlé důsledky. Hitlerovské Německo opájené pocitem 
nadřazenosti nad jinými národy a rasami začal uskutečňovat děsivý plán "konečného řešení", které mělo vytvořit pro 
árijské Germány životní prostor a zabezpečit jejich další existenci na úkor ostatního lidstva. Ďábelský plán začal být 
systematicky realizován prostřednictvím válečných konfliktů. Při nich se měly vylidňovat velké územní celky pro život 
rasově čistých. "Pomáhat" jim v tom měly koncentrační tábory, ve kterých se uskutečňoval holocaust židovského i 
nežidovského obyvatelstva Německa a lidí z okupovaných území. Mnozí tělesně zdatní a "árijské typy" (blond, modré 
oči aj.) pak měli pracovat pro německý válečný průmysl, po skončení války pak pro Německo jako polootrocká 
pracovní síla. Pro lidstvo celého světa se druhá světová válka stala mementem: zvrácené myšlení nacistů, ale i lidí, kteří 
se nechali zmást ideologií nacismu a podporovali režim. Druhá polovina 20. století vedla potom k velkému vystřízlivění 
vůči totalitním cestám k vybudování nových společností. Rok 1968 byl klíčovým. Týkal se výrazně i nás.

      Totalitní nacistický režim v Německu, který byl poražen v roce 1945, přinesl lidem nejen v Německu, ale zvláště 
lidem na okupovaných územích děsivé zkušenosti. Po skončení této války se lidé jakoby ještě více semkli v boji za 
lidská práva a svobodu. 
Ponaučení z této historie bylo jasné - nikdy se nic podobného nesmí opakovat! Mezi hlavní cíle po válce patřila zásadní 
opatření, aby se něco podobného uskutečnilo:

1. důsledná denacifikace Německa (Japonska, Itálie aj.)
2. demilitarizace



3. decentralizace
4. demokratizace 

       Tato "4 D" byla předmětem jednání Spojenců na schůzkách v Teheránu, Jaltě a Postupimi. Týkala se především 
Německa, ale i obecných záležitostí světa, které by mohly být do budoucna potenciálním nebezpečím.
       Jednání se pak stala základem tzv. Velké trojky, Spojenců (k nim pak se přidala Francie) v boji proti fašismu, ale 
také základem poválečné spolupráce těchto zemí na utvoření mezinárodní organizace chránící zájmy všech zemí světa. 
Stále fungující totalitní Stalinův režim v SSSR tomu však bránil. Teprve s odstraněním tohoto toalitního režimu se víc 
otevřela cesta ke spolupráci. S pádem komunismu v roce 1989 pak demokracie konečně mohla existovat po celé 
Evropě. 
       Režimy totalitního charakteru v dnešní době již nemají perspektivu delšího trvání. Cesta k demokracii se nenápadně 
i v takových režimech uvolňuje.

       Mezi důležitá poučení z historie Německa (i Japonska a Itálie aj. fašistických režimů) patří:
1. důsledný boj za demokratické uspořádání země s parlamentním systémem
2. důsledná demokratická výchova dětí a mládeže
3. znalost historie tohoto období a jeho důsledky
4. získávání objektivních informací médii
5. zvyšování vzdělání a sebevzdělávání obyvatel
6. upevňování lidských mravních hodnot
7. zvyšování zaměstnanosti ve společnosti
8. sociální a zdravotní zabezpečení
9. zvyšování odbornosti lidí podle společenských požadavků
10.zlepšování komunikace mezi lidmi, národy, státy a respektování hodnotných tradic
       Určitě by se našlo víc dalších možností, jak předcházet lidské nesnášenlivosti, zlu, agresi, netoleranci a jiným 
negativním lidským vlastnostem. Demokracie totiž kromě práv vyžaduje také povinnosti. 

5.3. Totalitní režim Stalina v Sovětském svazu

       Paul JOHNSON ve své rozsáhlé práci DĚJINY 20. STOLETÍ porovnává v hutné zkratce podstatu totalitních 
režimů:

       ** Už samotné soupeření mezi komunistickou a fašistickou totalitou bylo založeno na podvodu. V dějinném vývoji 
měly oba systémy společný původ. Jako válka umožnila Leninovi převzít násilím moc a německý "válečný 
socialismus" se stal vzorem jeho hospodářské politice, tak už pouhá existence leninského státu, kde jediná strana ovládá 
všechny složky života a kde se důsledně uplatňuje mravní relativismus, vybízela k následování všechny, kdo nenáviděli 
liberální společnost, parlamentní demokracii a vládu zákona. Inspirovala k napodobování, ale zároveň naháněla strach... 
Totalitní smýšlení levice dalo vznik totalitnímu smýšlení pravice; komunismus a fašismus byly kladivo a kovadlina, 
které rozdrtily liberalismus... Zatýkání, věznění, koncentrační tábory, rozsah, brutalita a násilí sociálního inženýrství - to 
všechno bylo nové, nevídané a neslýchané... Jestliže leninismus zplodil fašismus Mussoliniho, stalinismus umožnil 
vznik nacistického leviatana.** /Johnson, s. 275/

       V roce 1924 zemřel LENIN. Jeho nástupcem ve vedoucí funkci se stal JOSIF VISSARIONOVIČ STALIN, 
vlastním jménem DŽUGAŠVILI (1879-1953). Původem byl z Gruzie, odkud pocházel jeho rod. Je zvláštní, že stejně 
jako neměl moc příjemné dětství Hitler, tak i Stalin byl na tom podobně. Často byl fyzicky bit, otec ho při sebemenším 
provinění bil řemenem. Odtud potom pozdější Stalinova nenávist vůči autoritám. Vždy když cítil, že by ho někdo mohl 
něčím převýšit, zbavoval se ho různým způsobem - od existenčních problémů, až po vraždění protivníků (sám to 
samozřejmě nedělal, ale vytvořil si důmyslný systém nenápadné fyzické likvidace). Nikdy však jeho jméno jako vrah 
nikde nefigurovalo. Vše zahalil do politických záležitostí. Vytvořil kolem sebe skupinu jemu oddaných lidí, kteří za něj 
dělali "špinavou práci".

        O charakterové zrůdnosti Stalina svědčí i toto: dva roky před tím, než byl BUCHARIN (revoluční vůdce z 
Leninova období) zavražděn (na pokyn Stalina), prohlásil, že Stalin podle jeho názoru 
       **velmi trpí svými vadami a skutečnou nebo domnělou duševní méněcenností. Toto trápení je pravděpodobně na 
něm to nejlidštější... Na této potřebě mstít se za vlastní nedostatky na druhých je něco ďábelského a nelidského... Je to 
ničema; vůbec ne člověk, ale ďábel.** /cit. in Nicolaevsky, 1965, s. 3-65/
       A dále:
       **Zardousí nás. Je to bezcharakterní intrikán, který podřizuje všecko své touze po moci. Je kdykoli ochoten měnit 
své názory, aby se někoho zbavil... Druhý Čingischán!** /cit. in Hingley, 1974, s. 191/

       O zvrácené Stalinově povaze hovoří v souvislosti se zatčením BUCHARINA Američané BOHLEN /*OD-96*, s. 



51/ a ORLOV /*OD-105*/:
       
       **Zvrácenost Stalina se ukázala při odsouzení Bucharina na smrt. Velitel Stalinovy osobní stráže Karl Pauker pro 
pobavení svého šéfa přehrával, jak Bucharin, když ho odváděli na smrt, kopal a vřískal, věšel se dozorcům na ramena a 
ječel: "Proboha vás prosím, soudruhu, zavolejte Josifa Vissarionoviče!" Stalin pozoroval Paukerovo napodobování a 
řičel smíchy, až mu po tvářích kanuly slzy, a musel na svého strážce zamávat, aby toho nechal. Pauker byl později také 
zastřelen.** /Bohlen, 1973, s. 51; též Orlov, 1953, s. 207/
/cit. in Tzouliadis, 2010, s. 132/
      
       Paul JOHNSON uvádí některá fakta o Stalinově handicapu:
       **Stalin byl pouze 160 centimetrů vysoký, hubený, snědý a obličej měl od neštovic. Carský policejní popis z doby, 
kdy mu bylo dvaadvacet let, uvádí jako zvláštní znamení, že má druhý a třetí prst na levé noze srostlý; kromě toho 
následkem úrazu z dětství měl ztuhlý levý loket, pravá paže byla kratší a levá ruka znatelně silnější než pravá, kterou 
skrýval.** /s. 260/

       Je velmi pravděpodobné, že měl též jeho osobní handicap vliv na jednání s lidmi - stejně jako tomu bylo u Hitlera, 
který měl jiný závažný zdravotní handicap. Lidé, kteří mají nějaké ambice a stydí se za svůj handicap, pak velice citlivě 
reagují na případné poznámky nebo pohled jiných lidí, a vzniká u nich komplex, který nahradí přehnanou agresí, 
aktivitou, nebo skrytou pomstychtivostí. Psychicky silný jedinec tomu takovou váhu nepřikládá a je vyrovnaný s tím, za 
co nemůže.

       Když se Stalin ujímal moci, kterou mu schválili komunisté na sjezdu, uvedl: 
      **Mluví se o represívních opatřeních proti opozici a o možnosti rozkolu. To je jenom žluč, soudruzi. Naše strana je 
mohutná a silná. Nepřipustí žádný rozkol. A pokud jde o represívní opatření, jsem rozhodně proti.** /cit. in Aragon, 
1966, s. 278/

       Louis ARAGON, francouzský spisovatel, se pustil do sepsání DĚJIN SSSR V LETECH 1917- 1961. Ač levicově 
zaměřený, tvrdě kritizoval Stalinovu éru. K výše uvedené citaci Stalina uvádí:

       **Do očí bil právě ten nesmírný rozdíl mezi ... jednáním a Stalinovými slovy, nápadný rozpor (...) mezi pohrdáním 
člověkem v praxi a vírou v něho, vyjadřovanou v teoretických pracích: tak nakonec i zločiny, jež byly důsledkem kultu 
Stalinovy osobnosti, posilovaly lásku a vážnost, s nimiž k němu lidé vzhlíželi, a kult se prohluboval. Soustředění moci v 
jeho rukou a neomezená důvěra k němu poskytovaly často Stalinovi příležitost bezprostředně rozhodovat tam, kde se 
obtíže zdály nepřekonatelné... A lidé neviděli a nemohli vidět, že to často byla jenom lepší stránka zvůle.** /Aragon, s. 
381/

       Stalinova paranoia byla bohužel silná. Stačil sebemenší podnět, a nevhodnou osobu, která nesouhlasila hned se 
vším, co Stalin navrhoval, si dlouho pamatoval, snažil se ji ponížit a pomstít se.
       V roce 1929 používal STALIN pro každého, koho chtěl zničit, název STACHTIT - diverzant:
       **Diverzanti se teď skrývají ve všech průmyslových odvětvích. Mnohé se podařilo zneškodnit, ale ne všecky... 
Diverze je tím nebezpečnější, že je spojena s mezinárodním kapitálem. Buržoazní diverze je neklamným znamením, že 
kapitalistické živly ... se znovu organizují, aby napadly Sovětský svaz.** /Stalin: Collected Works, XII, s. 14)

       Rok 1929 byl pro SSSR rokem velkého přelomu. Byl schválen první pětiletý plán. Měla se rozjet velká 
kolektivizace zemědělství. Narážela na problémy mezi rolníky. Ti, kteří nechtěli, nebo spíše nemohli (neurodilo se 
mnoho), byli považováni za diverzanty a bylo s nimi podle toho nakládáno.
Kromě toho režim zavedl pro komunisty termín SEBEKRITIKA. Smyslem bylo, aby se každý z nich "zamyslel nad 
tím, co dělá špatně" - a pak situaci napravil. Jenže to byla dvojsečná zbraň: Stalin tak mohl na "nevhodné" osoby ukázat 
prstem a obvinit je z "nízké úrovně sebekritiky"...
       Lev TROCKIJ byl "odsunut" do zahraničí - vypovězen z Ruska. Byla to silná osobnost ještě z doby Lenina, často v 
užším ústředním výboru strany Stalina kritizoval - a ten mu to nikdy nezapomněl! Čekal na příležitost a pak se ho 
zbavil. Stačilo obvinění z "nízké úrovně sebekritiky". V zahraničí pak ostře vystupoval proti Stalinově moci:
       **... je třeba odsoudit stalinskou sebekritiku jako nejperverznější formu plebiscitu organizovaného stranickou 
byrokracií.** /Aragon, 1966, s. 331/

       Jiný na XIII. odborovém sjezdu v roce 1929, odborář KOZELJEV, řekl:
       **Je mi jasné, že pro Stalina je heslo sebekritiky právě takovým hromosvodem, jakým byly pro carismus pogromy 
na Židy: dnes jsou v situaci chudáků Židů ekonomové.** - A byl vyloučen! /Aragon, s. 331-332/

       Autor DĚJIN SSSR V LETECH 1917-1961, Louis ARAGON, však také patřil ke skupině levicově zaměřených 
intelektuálů, kteří s obdivem vzhlíželi k Sovětskému svazu. Přes všechny vady systému však věřili, že v SSSR vzniká 
něco nového, co Západ nemá - trvalou zaměstnanost, zvláště v době, kdy u nich začala probíhat velká hospodářská 



krize. Nadšení pro SSSR nesdílel jen Aragon, ale i G. B. SHAW, spousta amerických umělců. Problém byl v tom, že 
nebyli informováni. A když se chtěli na vlastní oči přesvědčit o "zemi, kde zítra znamená již včera", dostali se jen do 
povolených vybraných míst a mezi vybrané lidi. V žádném případě se sami nemohli pustit do cestování po celé SSSR. 
Viděli by totiž bídu na venkově, pracovní tábory pro lidi, kteří nesouhlasili s režimem, nebo alespoň neplnili to, co 
systém považoval za potřebné, a tak je kriminalizoval. Objektivní pohled na SSSR získal totiž i málokdo ze 
zahraničních diplomatů, kteří pobývali především v Moskvě nebo Leningradu. Proto mohl vyjít takový, s odpuštěním 
blábol, za který se autor určitě později musel stydět, a také styděl:

       **V této zaostalé agrární zemi, kde rozvoj průmyslu byl provázen rozvojem člověka, početně vzrůstal proletariát a 
utvářel se člověk, jehož ideál a morálka se kalila v kolektivní práci, v přeměně země i života. Lišil se od toho, co bylo 
před ním, přinejmenším stejně jako člověk renesanční od člověka středověkého. Jenomže nevyrůstal ze studia antiky: 
jeho vlastní lid a země se mu staly objevením Indie i obou Amerik a plán kul NOVÉHO ČLOVĚKA, budoucího 
člověka, který nepochybně masově vystřídá drobného spekulanta, žijícího ze dne na den, 'individualistu' svobodného 
podnikání, nositele minulosti.** /Aragon, s. 316/

       Mezitím však probíhala násilná kolektivizace a přinesla značné společenské problémy. Při zmínce o **první vážné 
akci venkovských kapitalistických živlů ... proti sovětské moci** použil Stalin poprvé slova **likvidovat**:      
       "Každý, kdo se domnívá, že se politické úkoly dají provádět bez nepříjemných průvodních jevů, není marxista, ale 
hlupák." /Fainsod, 1958, s. 46; též in Stalin: Collected Works, XI, s. 48/
       Nebo Stalinův tvrdý proslov:
       **Musíme kulaky rozdrtit, likvidovat je jako třídu... Musíme udeřit tak prudce, že už se nevzpamatují... Musíme 
zlomit odpor této třídy v otevřeném boji.** /Deutscher, 1967, s. 320; též Stalin: Collected Works, XII, s. 170/ 

       Výsledkem bylo, jak uvádí Leszek KOLAKOWSKI:
       **pravděpodobně nejrozsáhlejší a nejničivější válečné tažení, které kdy stát podnikl proti vlastním občanům**. 
/Kolakowski, s. 38/

       Jak uvádějí SWIANIEWICZ a LEWIN, podle odborného odhadu bylo **kromě rolníků popravených OGPU nebo 
zabitých v boji transportováno až 11 miliónů lidí na sever evropského Ruska; z nich třetina byla poslána do 
koncentračních táborů, třetina do interního exilu a třetina buď popravena, nebo zemřela na cestě.** /Swianiewicz, 1965, 
s. 123/ nebo /Lewin, 1968, s. 508/

       A dále KOLAKOWSKI /s. 43/:
       **Celá strana se stala organizací katů a utlačovatelů. Nikdo nebyl nevinný, všichni komunisté se podíleli na 
tyranizování společnosti. Tím strana získala jakýsi podivný nový druh mravní jednoty a vykročila na cestu, odkud není 
návratu.**

       Ještě bych se vrátil k onomu POZITIVNÍMU HODNOCENÍ Sovětského svazu zahraničními dopisovateli, umělci, 
literáty i politiky: nadšení pro NOVÉHO ČLOVĚKA a SPOLEČNOSTI dosáhlo takové míry, že například ve 
Spojených státech amerických vznikly v době velké hospodářské krize společnosti, které měly zprostředkovávat práci 
pro nezaměstnané americké dělníky do SSSR. Nakonec větší množství Američanů, převážně průmyslových dělníků, 
dokonce odcestovalo do SSSR. Jejich další život však byl pro ně hlubokým rozčarováním. A mnohdy peklem. Zpočátku 
sice pár lidí z několika tisíc práci dostalo, ale po událostech ve 30. letech (zavraždění Kirova, pravděpodobně vrahem 
najatým samotným Stalinem) se stali oběťmi totalitního systému. Mnozí Američané jako údajní špióni skončili v 
GULAGU, odkud nebylo návratu. Málokdo z Američanů se tehdy dostal domů. Aby přežil, byl často donucen změnit 
své jméno a zůstat jako sovětský občan v SSSR. Americké doklady již u sebe dávno neměli. A vztahovalo se na ně tedy 
vše podstatné, co se týkalo sovětských lidí...

       O těchto hrozných zkušenostech píše Američan TIM TZOULIADIS v práci OPUŠTĚNÍ. Z VELKÉ KRIZE DO 
GULAGU: NADĚJE A ZRADA VE STALINOVĚ RUSKU. Cituji z knihy /s. 79-80/:

       **Sovětský svaz už nebalancoval na pokraji srázu. Revoluční stát se zřítil do propasti, postrčen silou, jejíž jméno se 
nesmělo vyslovit. Víc než co jiného si vynucoval strach NKVD, neboť jeho moc nad všemi občany přesahovala 
jakékoli ospravedlnění. Čas uprchnout z Ruska dávno vypršel. Jedinou nadějí na ochranu teď skýtalo být neznámý, 
ukrýt se daleko od lidí a odejít z každé odpovědné funkce a z měst jakékoliv velikosti. Ti nejšikovnější nechali kariéry 
průmyslového manažera a stali se zedníky nebo opustili práci chirurga a šli do kolchozu pečovat o koně. Ti, kteří 
dokázali postřehnout náznaky včas, nenávratně vyklouzli, a pokud měli štěstí, připojili se ke komunitám ruských 
exulantů v Paříži nebo v Nice. Byla to doba, kdy člověk musel být - slovy Alexandra Bloka - "tišší než voda, menší než 
tráva". 
V roce 1937 byly však sovětské hranice pevně uzavřeny. Všechny příležitosti k útěku byly vyčerpány, to, co bývalo 
nesnadné, bylo nyní nemožné.
Kdo si v Rusku troufl promluvit? Sotvakdo, vždyť důsledkem nebylo uvěznění takového odpadlíka, ale okamžitá 
poprava.** 



       Autor uvádí i příklad člověka, který měl v SSSR tak vysokou autoritu, že si ani Stalin na něj nemohl "vyšlápnout". 
Byl to držitel Nobelovy ceny za rok 1904, psycholog a fyziolog Ivan Petrovič PAVLOV. V roce 1934 mu bylo 85 let. 
Měl světové renomé a silné zahraniční kontakty. Když došlo ke hromadnému zatýkání osob v Leningradě, poslal 
PAVLOV velmi kritický dopis Radě lidových komisařů SSSR:

       **MARNĚ DOUFÁTE VE SVĚTOVOU REVOLUCI... NEŠÍŘÍTE PO SVĚTĚ TAK ÚSPĚŠNĚ REVOLUCI, 
ALE FAŠISMUS... FAŠISMUS PŘED VAŠÍ REVOLUCÍ NEEXISTOVAL... PŘEDSTAVUJETE TEROR A 
NÁSILÍ... ŽIJEME DNES V ATMOSFÉŘE TERORU A NÁSILÍ... JSEM SÁM, KDO TAK SMÝŠLÍ A CÍTÍ? 
MĚJTE SOUCIT S VLASTÍ A S NÁMI.** /cit. in Tzouliadis, 2010, s. 80/
       
       PAVLOV o dva roky později zemřel. NKVD proti němu vedlo pět svazků udání od informátorů.
/odkaz viz Birstein, 2001, s. 16/

       Lev TROCKIJ byl na příkaz Stalina zavražděn v Mexiku, kde žil v exilu, protože i tam byl pro něj nebezpečný. 
Celý svět už znal názory Trockého na Stalina. O SSSR prohlásil v roce 1937:
       **V zemi, ve které je jediným zaměstnavatelem stát, být v opozici znamená pomalu umírat hladem. Stará zásada - 
kdo nepracuje, ať nejí - byla nahrazena novou: kdo neposlouchá, ať nejí.** /cit. in Hayek, 1990, s. 101/
       V cizině měl totiž možnost porovnávat společenské systémy, a státní ekonomikou začínal být odpuzován.

       Nemravná sovětská politika opravdu působila destruktivně. Zatímco některé skupiny obyvatel byly protežovány 
(dělnická třída ve městech, politická strana komunistů), jiné skupiny byly šikanovány (rolnictvo, inteligence, umělci - 
pokud neprováděli apologetiku režimu. Ve svých dlouhodobých důsledcích - vybudování socialistické, případně 
komunistické společnosti - se Stalin choval krátkozrace, přestože se domníval, že přístupem á la Petr Veliký vybuduje 
ekonomicky mohutné a prosperující SSSR, kterému bude závidět celý svět. Tento pozůstatek voluntarismu z 
francouzské revoluce 1789-1794 byl pro zemi tragický, stejně jako tragické konce měla jakobínská diktatura. Jenže tu 
zřejmě převažovaly nevhodné charakterové rysy Stalina, na které již dříve Lenin poukazoval. Jenže i Lenin měl 
problémy, a tak otázka je, zda by podobné - i když asi ne tak totální jako za Stalina - problémy jako on nemusel řešit. 
Zemřel na onen vývoj dosti brzy.
       Podstatným rysem každé totalitní společnosti obecně je absolutní neúcta k jednotlivému člověku jako takovému. 
Není divu, že totalitní režimy nutně musely být v konfliktu s náboženstvím, které naopak na úloze jedince stojí a padá - 
a člověk, jak řekl KANT - nesmí být prostředkem, ale účelem, cílem všeho konání.
       Stalinistický režim však přinesl otrockou práci (Karel Marx počítal, že socialismus přinese osvobozenou práci, že 
podniky budou v řízení těch, co v nich pracují. Takže ve skutečnosti to, co Stalin nechtěl - totiž kapitalismus-, tak 
vlastně podle "komunistických kritérií" zadělal na mnohem horší variantu, než je kapitalismus: na variantu která tu byla 
kdysi ve středověku - nevolnický systém. Dělníci sice na jedné straně zpočátku měli motivaci ideologickou - 
budoucnost socialismu a komunismu ("spravedlivé" společnosti), a tak prováděli iniciativní hnutí pro zvýšení objemu 
výroby (stachanovské hnutí aj.), chtěli pětiletku ukončit za 4 roky. Jenže se to týkalo prominentních skupin lidí, ostatní, 
které nelámaly rekordy, byly šikanovány, a některé dokonce trestány (tzv. střední zemědělci - "kulaci"). Dalšími 
pronásledovanými skupinami byly ty, které odmítaly stalinistický režim - jejich členové byli vražděni, mučeni. Často 
jim ani nebyla poskytnuta možnost odejít ze země. Jako by se stalinisté snažili vytvořit peklo na zemi, plné 
pomstychtivosti, fyzické i psychické likvidace - zvláště v pracovních táborech, které měly paradoxně heslo stejné, nebo 
velice obdobné, jako nacistické ARBEIT MACHT FREI. 

       Filozof Immanuel KANT také v souvislosti s lidskou společností prohlásil, že POLITIKA MUSÍ POKLEKNOUT 
PŘED MRAVNOSTÍ. Kategorický imperativ slušnosti, lidskosti. Základní porušování lidských práv v SSSR téměř po 
celou dobu jeho existence (za Stalina však jednoznačně nejvyššího stupně) bylo hlavním znakem tohoto společenského 
řádu, kterému zpočátku tolik lidí věřilo...

       Zkušenosti z existence totality jsou jedním z nejdůležitějších dědictví myšlení lidstva. Jsou mementem pro případné 
další pokusy takto "instrumentalisticky" řídit živého člověka. To, co platí pro stroje, to není možné na člověka 
aplikovat. I to jsou zkušenosti lidstva. Problém je v tom, že kdykoliv přišli filozofové v dějinách na novou myšlenku, 
lidé ji často neužívali tak, jak byla původně míněna.

       Tvrdým kritikem totalitních režimů byl prof. Friedrich A. HAYEK, který podstatu totalitních režimů demaskoval 
ještě v době, kdy socialismus "úspěšně vítězil" v soutěži s tržní ekonomikou.

       HAYEK odhalil ve své práci PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ A SVOBODA podstatu omylu 
KONSTRUKTIVISMU:

       **Charakteristickým omylem konstruktivistických racionalistů ... je, že mají tendenci zakládat svou argumentaci na 
tom, co bylo nazváno SYNOPTICKÝM KLAMEM, to jest na fikci, že všechna relevantní fakta jsou známa nějaké 
jediné mysli, a že je z této znalosti jednotlivostí možné konstruovat žádoucí společenský řád. Někdy vyjadřují tento 



klam s dojemnou naivitou nadšenci uvědomělého plánování společnosti... Zdá se, že si vůbec neuvědomují, že tento sen 
jednoduše předpokládá neexistenci ústředního problému, který vzniká v důsledku jakéhokoli úsilí, které směřuje k 
pochopení nebo k utváření řádu společnosti, totiž neexistenci, naší neschopnosti shromáždit do přehlédnutelného celku 
všechna data vstupující do společenského řádu..., že tyto plány vděčí za svou zdánlivou jasnost plánovačovu přehlížení 
všech těch faktů, které nezná.** /Hayek, 1991, sv. 1, s. 18-19/

       Čili stručně řečeno, plán takové společnosti předpokládá znalosti úplně všeho do podrobna, tedy i lidí, jejich 
jednotlivých přání, povah, fyzického stavu, cílů v životě a dalších a dalších záležitostí - a to plán nedokáže. Musí se 
vždycky někde zadrhnout, a tak se nabalují na sebe nové a nové záležitosti, které se pochopitelně řešit musí, nemohou 
se přeskočit nějakým velkým skokem. Znamená to zbrzdění původního plánu, řešení stále víc dílčích a dílčích 
podrobností, až už by se nevědělo kudy kam. Je to prostě NEPŘIROZENÉ, člověk se NEDÁ NAPLÁNOVAT podle 
PLÁNOVAČE. Tím je řečeno, že člověk tu je vlastně až na druhém místě, místo aby byl na prvním, jak si to společnost 
původně naplánovala. Proto i obavy Bedřicha ENGELSE, aby se nedostal k moci někdo, kdo by tam ještě vůbec neměl 
působit. Vývoj lidstva se nedá okamžitým skokem změnit. Vývoj ano, ale v souladu s přirozeným vývojem. Plán, jak 
lidstvo osvobodit, není v tom, zbavit ho svobody. Rychlé kroky v malém časovém úseku toto způsobují. HAYEK TO 
POTVRZUJE:

       **... konstruktivistický racionalismus, který neuznává žádné meze používání vědomého rozumu, plodil v dějinách 
vždy znovu a znovu revoltu proti rozumu. Vskutku, tento vývoj, ve kterém přecenění moci rozumu vede přes deziluzi k 
násilné reakci proti řízení se abstraktním rozumem a k vynášení moci konkrétní vůle, není ani v nejmenším paradoxní, 
nýbrž téměř nevyhnutelný...
Iluze, že rozum sám nám může říci, co bychom měli dělat, a že tudíž všichni rozumní lidé by měli být s to zapojit se do 
úsilí při sledování společenských cílů jakožto členové nějaké organizace, se rychle rozplyne, když se ji pokusíme 
převést do praxe. Avšak přání použít náš rozum k převedení celé společnosti na jeden racionálně řízený stroj stále 
přetrvává a k jeho realizaci jsou všem ukládány společné cíle, které nemohou být rozumem odůvodněny a nemohou být 
ničím jiným, než rozhodnutím jednotlivých vůlí.** /Hayek, 1991, sv. 1, s. 31/

       V kontrastu s "plánovanou společností" je příklad americké demokracie a její ústavy, která má menší rozsah, 
protože je pro svobodnou společnost dobré, aby se v ní respektovaly POUZE ZÁKLADNÍ PRINCIPY bez podrobného 
popisování, co vlastně člověk má dělat... HAYEK v té souvislosti uvádí příhodnou citaci z ústavy Severní Karolíny, 
jednoho státu Unie:

       **Častý návrat k fundamentálním principům je absolutně nezbytný pro zachování požehnaných darů 
svobody.** /Hayek, 1991, sv. 1, s. 55/

       A demokracie právě proto ZÁMĚRNĚ **omezuje vědomé řízení celkového řádu společnosti na prosazování 
takových OBECNÝCH pravidel, jež jsou nezbytná pro utváření SPONTÁNNÍHO řádu, jehož DETAILY NEMŮŽEME 
PŘEDVÍDAT.** /tamtéž, s. 31/
       
       Podobně kriticky nahlíží na plánování společnosti A. V. DICEY:
       **Užitečný vliv státního zásahu, zejména formou zákonodárství, je přímý, bezprostřední a tak říkajíc viditelný, 
zatímco jeho škodlivé vlivy jsou postupné a nepřímé a leží mimo náš dohled... Proto většina lidí musí na zásah vlády 
téměř nutně pohlížet s nepřiměřenou přízní. Tento přirozený sklon může být v dané společnosti vyvážen pouze existencí 
... presumpce nebo předsudku ve prospěch individuální svobody...** /Dicey, 1914, s. 257/
       
       SVOBODNOU společnost viděl už ADAM SMITH, kterého si mimochodem vybrali za určitou inspiraci MARX a 
ENGELS! Vyjádřil to jasně:

       **Moudrost každého státu nebo společenství se snaží jak jen může používat síly společnosti k tomu, aby se těm, 
kteří podléhají jeho autoritě, zabránilo v poškozování a narušování štěstí druhého. Pravidla, která k tomuto účelu 
ustavuje, jsou občanským a trestním právem každého jednotlivého státu nebo země.**
/Smith, 1801, s. 58/

       Až zaráží, jací lidé se v Sovětském svazu dostali k moci, když jim chybělo asi základní filozofické vzdělání, nebo 
alespoň znalosti historie! Také to svědčí o určité primitivnosti vedení státu...
       Vždyť už JEAN JACQUES ROUSSEAU, kterého těžko komunisté mohli nazvat "buržoazním elementem", řekl 
přece jasně /*OD 29*/:

       **Nejvznešenější ctnost je negativní; říká nám, že nikdy nikomu nemáme dělat zlo.**  /Rousseau, 1762/

       A závěrem k tomuto tématu ještě dáme slovo HAYEKOVI:
       **Jediným morálním principem, který vždy umožnil růst pokročilé civilizace, byl princip individuální svobody, 
jenž znamená, že jednotlivec je ve svém rozhodování veden pravidly správného chování a nikoli specifickými příkazy. 



Žádný princip kolektivního chování, jenž zavazuje jednotlivce, nemůže ve společnosti svobodných lidí existovat... 
Socialismu chybí jakékoli principy individuálního chování, nicméně sní o stavu věcí, který žádné morální jednání 
svobodných jednotlivců nemůže přivodit.** /Hayek, 1991, sv. 3, s. 127/

       Ruský spisovatel ALEXANDR SOLŽENICYN (1918-2008), držitel Nobelovy ceny za literaturu (1970), kterou si 
osobně nemohl převzít (cesta do Osla mu byla zakázána Brežněvem), napsal o svých zážitcích (1945-1956) v 
GULAGU (státní nápravný tábor) román vycházející ze skutečnosti - SOUOSTROVÍ GULAG. Je drtivou kritikou 
stalinismu. Vznik SSSR považoval za hrubý historický omyl. Podstatu lidství vyjádřil v úryvku /s. 531-532/:

       **Bratři, lidé, proč vám byl dán život? Za tiché půlnoci se otvírají dveře odsouzenců k smrti a lidé s velikou duší 
jsou vlečeni na POPRAVU... ALE VY, POD MODRÝM NEBEM A HŘEJÍCÍM SLUNCEM, MÁTE PRÁVO 
ROZHODOVAT O SVÉM OSUDU...
Chcete, abych vám teď vyklopil, co je v životě nejdůležitější, v čem spočívá veškerá jeho záhada? Nehoňte se za 
přeludy, za majetkem, za tituly: toho dosáhnete po desítkách let, zaplatíte za to nervy a přijdete o to za jedinou noc. 
Žijte s vyrovnanou převahou nad životem - nebojte se neštěstí, nežeňte se za štěstím, vždyť je to všechno jedno; ani 
hořké netrvá věčně a sladkého není nikdy vrchovatě. Spokojte se s tím, že nemrznete a že vám žízeň a hlad nervou 
svými spáry útroby. Jestli nemáte přeražený hřbet, chodíte na obě nohy, hýbáte oběma rukama, vidíte na obě oči a 
slyšíte na obě uši - komu byste měli ještě závidět? A proč? Vždyť závist nás užírá ze všeho nejvíc. Protřete si oči, 
očistěte si srdce - a pak si budete nade vše vážit těch, kteří vás mají rádi a jsou vám nakloněni. Neurážejte je, 
nenadávejte jim, ani se s nikým z nich nerozcházejte ve zlém: vždyť nevíte, třeba je to váš poslední čin před zatčením a 
zůstanete tak v jejich paměti...**

       Zajímavý názor na plánování společnosti má Peter DRUCKER, americký manažer a autor ekonomické strategie 
Ameriky:
       **Úplné zhroucení přesvědčení o tom, že svobody a rovnosti lze dosáhnout pomocí marxismu, donutilo Rusko jít 
toutéž cestou k totalitní, čistě negativní, neekonomické společnosti nesvobody a nerovnosti, po které se vydalo 
Německo. Ne, že by komunismus a fašismus byl v podstatě totéž. Fašismus je stadiem, ke kterému dochází, když se 
komunismus ukázal být iluzí, a ten se iluzí ukázal být ve stalinistickém Rusku, stejně jako v předhitlerovském 
Německu.** /cit. in Hayek, 1990, s. 37/

       A na závěr perlička - zkušenost komunistického prominenta MAXE EASTMANA z července roku 1941 v časopise 
DIGEST:
       **Zdá se mi nyní zřejmým - i když musím říci, že mi trvalo dlouho, než jsem k tomuto závěru došel - že instituce 
soukromého vlastnictví je jednou z hlavních věcí, které člověku poskytly to omezené množství volnosti a rovnosti, o 
kterých Marx doufal, že je zrušením této instituce učiní bezmeznými. Je zvláštní, že to Marx viděl jako první. Je jediný, 
kdo nás informoval, dívaje se nazpět, že vývoj soukromého kapitalismu se svým svobodným trhem byl předpokladem 
vývoje veškerých našich demokratických svobod. Nikdy mu nepřipadlo, když hleděl kupředu, že všechny tyto svobody 
mohou se zrušením svobodného trhu zmizet.** /cit. in Hayek, 1990, s. 90/

       PRÁVNÍ SYSTÉM VE STALINISTICKÉM SSSR vycházel z "teorií" hlavního prokurátora VYŠINSKÉHO. 
Toho, který měl prsty v mnoha zločinech z období stalinismu - a po porážce Německa byl jedním z hlavních žalobců při 
Norimberském procesu s válečnými zločinci Německa!!! Ten, kdo sám hájil zločinný systém, nyní měl vést (a také 
nakonec vedl) obžalobu! I to odráželo dobu, kdy Spojenci na své vnitřní problémy raději nemysleli. Nejdříve bylo 
zapotřebí trestat jedny...
       
       Louis ARAGON o Vyšinském v Dějinách SSSR 1917-1961 píše:
       **Prokurátor VYŠINSKIJ ... se těšil velké autoritě. Názory, které prosazoval, byly po šestnáct let vydávány za 
projev marxismu v teorii sovětského práva. Roku 1946 je shrnul v díle TEORIE SOUDNÍCH DŮKAZŮ V 
SOVĚTSKÉM PRÁVU, vyznamenaném roku 1947 Stalinovou cenou. Podle Vyšinského není úkolem soudce zjistit 
absolutní pravdivost, nýbrž pravděpodobnost fakt předložených soudu. Je na obviněném, který je považován za 
vinného, aby podal důkaz své neviny. Při skutkové podstatě spiknutí se na přiznání pohlíží jako na nevyvratitelný 
důkaz. Výrok o vině lze vynést i tehdy, jestliže nebyl prokázán úmysl škodit. Člověk může být odsouzen za zločin 
spáchaný jinými, aniž se na tomto zločinu podílel, ba DOKONCE I KDYŽ O NĚM NEVĚDĚL. To všechno vytvářelo 
příznivé podmínky pro nezákonné rozsudky. Teorie zostřování třídního boje, jak ji vyhlásil a prosadil Stalin, nalezla v 
těchto koncepcích právní ospravedlnění zostřené represe, která ji provázela.** /Aragon, 1966, s. 393/

       Zde je jasně vidět, o jaké "právo" šlo: PRESUMPCE NEVINY NEEXISTOVALA!
V podstatě mohl být kdokoli za cokoli trestán a kdykoli. Nedá se o právním státě vůbec mluvit, je karikaturou 
stalinismu! Obrazem bezpráví. Že takový režim dlouho odolával, je shodou okolností podobně jako u Hitlera - také 
dovedl zneužít lidské víry v dobro, spravedlnost a překroutit ho podle svých sobeckých a bezohledných představ. Stalin 
se tak svým působením v SSSR po celá dlouhá desetiletí zařadil mezi největší zločince lidstva. Poučení z takových 
politických a společenských systémů je nezbytně nutné pro další zdravý vývoj celého lidstva. Je potřeba znát příčiny, 
stejně jako důsledky. Totalitní režimy znamenaly hluboký návrat do středověku!



       V roce 1996 vyšla u nás zajímavá kniha autorů-psychologů a psychiatrů F. KOUKOLÍKA a J. DRTILOVÉ pod 
názvem VZPOURA DEPRIVANTŮ. Až mi zamrazilo v zádech při četbě těchto odstavců z knihy /s. 279/:

       **Považujeme za pravděpodobné, že deprivanti snadněji vytvářejí organizace (...), jimž jde o MOC, než lidé, kteří 
deprivanti nejsou. Převažujícím rysem chování těchto seskupení se stává dříve nebo později parazitismus. Organizace, 
jejichž jediným skutečným programem bez ohledu na to, jak se tváří a co tvrdí, je po vzoru všech podob života přežití a 
rozmnožení koneckonců na úkor jiných, poskytují deprivantům nejlepší prostředí. Deprivanti je za to udržují, posilují a 
rozmnožují. Jen někdy je změní nebo rozštěpí. Například vnitřním bojem o moc nebo chybami v interakcích se zevním 
prostředím, což často souvisí. Programy těchto organizací deprivantům dodávají duševní berličky. Vyplňují prázdnotu 
po zničené možnosti být sám sebou. Raději však nedopouštějí, aby možnost stát se sám sebou nastala.**

A dále /tamtéž, s. 280/:
       **Organizace deprivanty zbavují nutnosti přemýšlet, úzkosti ze svobody a odpovědnosti. Chrání své členy bez 
ohledu na to, co dělají. Dodávají umělý přesah, vizi, smysl života, zdůvodnění čehokoli, obvykle "ve prospěch celku", 
"vyššího principu", šťastné budoucnosti" (v budoucí lepší společnosti, na onom světě nebo v příštím životě). Lidé a svět 
jsou pro deprivanty nástrojem, nikoliv jevem o sobě, majícím niternou, na pozorovateli nezávislou hodnotu.**

       Pravděpodobně i v deprivaci je možné nalézt příčiny nevhodných společenských jevů, reakcí, komunikací... Ať už 
se to týká těch, co bezohledně usilují o moc, nebo i těch, kteří jsou ochotni naslouchat zločincům. Zřejmě se ještě v 
budoucnu setkáme s dalším hodnocením jevu TOTALITNÍ SPOLEČNOST.

       DALŠÍ INFORMACE ZÁVAŽNÉHO CHARAKTERU k hodnocení totalitního stalinského režimu najde čtenář v 
příloze k této práci. Týká se to projevu CHRUŠČOVA - O KULTU OSOBNOSTI A JEHO DŮSLEDCÍCH, který 
přednesl N. S. Chruščov na neveřejném zasedání XX. sjezdu KSSS v roce 1956 po smrti Stalina.

       Materiály o NEZÁKONNÝCH PROCESECH v SSSR za doby vedení Stalina jsou též uvedeny v příloze.

       Počty obětí stalinského teroru se různí. Někteří udávají nižší stavy, někteří vyšší. I při nejnižším stavu obětí 
získáme hrůzný důkaz o období stalinismu v Sovětském svazu. Čísla odpovídají analogicky obětem nacistického teroru 
během druhé světové války i před ní, od roku 1933. Není bez zajímavosti ani názor, že němečtí fašisté se hodně učili od 
sovětských mučitelů...

       Prof. Edwin BACON z University Birmingham ve studii o stalinismu v SSSR uvádí:  
       **Historici stalinismu vedou trpké spory o počet mrtvých. Badatelé, kteří spoléhají na oficiální záznamy z ruských 
archivů, dospívají k počtu pod deset milionů. Ti, jejichž badatelské metody přikládají větší důvěru postřehům 
pamětníků, se kloní k počtu přes deset milionů, spíše ke dvaceti milionům obětí...
Odhady celkového počtu lidí v gulagu za dobu jeho trvání dosahují až ke třiceti milionům. Sovětský jaderný fyzik 
ANDREJ SACHAROV, který se stal disidentem, odhadoval, že jako oběti Stalinovy éry zahynulo patnáct až dvacet 
milionů lidí...
OLGA ŠATUNOVSKÁ, která byla v roce 1960 členkou komise vyšetřující smrt Sergeje Kirova a sama byla bývalá 
vězeňkyně táborů, uvedla, že jako členka komise viděla hlášení KGB, kde je uveden počet 19 840 000 lidí, 
"vystavených represi" v letech 1935 až 1941, z nichž sedm milionů bylo zastřeleno. Procento "vystavených represi", 
kteří poté zemřeli v táborech, se dá jen odhadovat.** /Bacon, 1994, s. 36; též i Tzouliadis, 2010, s. 334-335/
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6.1. Demokracie v ČSR do 15. března 1939

       Úvodem dvě citace, které ukazují charakter republiky po roce 1933, kdy se dostali v Německu k moci hitlerovci. 
Týkají se situace, kdy z Německa odcházelo mnoho lidí kvůli fašismu v této zemi a hledali možnost jako emigranti 
usídlit se v některé z demokratických zemí. První kroky těchto lidí pochopitelně směřovaly do Československa. Jednak 
to byla země, která bezprostředně sousedila s Německem, za druhé proto, že ČSR byla výrazně demokratickým státem s 



tradicemi kulturních hodnot. Emigraci do ČSR uskutečnilo mnoho obyčejných lidí, často židovského původu nebo 
levicově zaměřených, ale také významné kulturní osobnosti - spisovatelé (například bratři Heinrich MANN a Thomas 
MANN, 1929 Nobelova cena za literaturu, a další).
       Československo se řadilo k zemím, které emigranty přijímaly. Vyskytlo se sice několik politiků nebo řadových 
občanů, kteří nadšeni nebyli (čestný člověk se za ně styděl) a snažili se peticemi nebo menšími demonstracemi bránit 
těmto lidem v pobytu na našem území, ale naštěstí tu platily zákony, které umožňovaly přijímat lidi z politických nebo 
humanitárních důvodů.
       Mezi těmi, co si nepřáli emigranty z Německa, byli často neinformovaní lidé, kteří se domnívali, že mezi nimi 
mohou být agenti gestapa z Německa nebo špióni. Jenže kvůli takovým lidem nebylo možné upřít pomoc těm, kteří ji 
opravdu nutně (životně nutně) potřebovali. Vždycky se někdo "sveze" po chvályhodné záležitosti. Od toho však byla 
česká zpravodajská služba, rozvědka, policie, aby takové špióny odhalila...
 
       A nyní první citace -  
       MANFRED GEORGE:
       **Pro uprchlíky před Hitlerem byla Praha křižovatkou, kde díky velkomyslné shovívavosti československé 
politické reprezentace, díky přátelství a vřelým vztahům s elitou města, díky obezřetné a spontánní pomoci židovské 
obce a společnosti mohli nejen žít, ale i bojovat proti společnému nepříteli - nepříteli sebe samých i pohostinného 
Československa.** /George, 1971, s. 588/

       Druhý citát -
       KÄTHE FRANKENTHAL: 
       **Podpora, kterou poskytovaly soukromé výbory, byla tak nízká, že i podporovaní snadno přišli na scestí... 
Málokteří získali ilegální práci. Když se na to přišlo, byli bez milosti vypovězeni ze země. Jiní měli známé nebo 
příbuzné, kteří museli stále vypomáhat. Ti zbývající žebrali nebo kradli... Shodly jsme se (s Marií Schmolkovou), že 
Praha je a může být jen přístavem poskytujícím první útočiště.** /Frankenthal, 1981, s. 234/:

       V prvním případě se jednalo o pochvalu Československu, ve druhém případě šlo o vyjádření určitého zklamání, 
které vycházelo možná i z přehnaných očekávání, že všichni emigranti z Německa budou zahrnuti všelijakou péčí. 
Zřejmě mohlo jít v prvním případě o šťastnější získání statutu uprchlíka, ve druhém případě o člověka, který měl pocit, 
že úřady se nestarají o uprchlíky, jak by měli. 
       
       Pravda byla však zřejmě někde uprostřed: ČSR zákonně povolovala imigraci. Je však pravdou, že záleželo také na 
úředníkovi a jeho schopnosti či neschopnosti, také mohlo jít o pokyn jeho nadřízeného o pečlivém prověřování osob, 
což méně chápavý úředník mohl pojmout tak, že je třeba některým klást určité překážky, aby zjistili, o co imigrantovi 
jde - zda nejde například o nezaměstnaného člověka nebo člověka s pochybným motivem vstupu na naše území. 
Nicméně celkově se hlavně zpočátku ČSR snažila o přijímání téměř každého. Ovšem je pravda, že v období těsně před 
mnichovským diktátem tu byla určitá obava nepohněvat si mocného souseda, aby neměl záminku k vojenskému 
napadení Československa. Těsně před okupací ČSR však naše rozvědka skutečně několik falešných "emigrantů" do 
ČSR odhalila jako významné špióny.
      
      Autoři citací po skončení druhé světové války vydali tato (a další) svědectví ve svých historických pracích. Oba byli 
židovského původu a nakonec přes Československo se jim ještě před okupací naší země podařilo dostat až do 
Spojených států amerických.
       Když čteme mezi řádky, MANFRED GEORGE měl zřejmě dobré kontakty z dřívějška na vhodné lidi, kteří mu 
imigraci urychlili.
       Ve druhém případě KÄTHE FRANKENTHALOVÁ takové možnosti zřejmě neměla, a tak se cítila poněkud 
rozmrzelá. Když se podíváme na název knížky, pak také bylo jasné, že jako levicově zaměřená emigrantka z Německa 
to nemusela mít lehké, jestliže narazila na "nelevicové" úředníky. I ti však byli nuceni se podřídit demokratickým 
zákonům země. Opět se ukazovaly charaktery lidí v obtížných společenských situacích. Někteří je zvládají zřejmě s 
větším nadhledem a velkorysostí než jiní. Někdo také více může pochopit lidské strádání, pokud nějaké zažije. Prostě 
SYTÝ HLADOVÉMU NEVĚŘÍ...

       V roce 1935 bylo prezidentu MASARYKOVI již 85 let a cítil, že je potřeba v čele státu mít mladší osobu. 
Odstoupil proto z prezidentské funkce. Doporučil poslancům, aby volili EDVARDA BENEŠE, který dlouhé roky 
působil jako ministr zahraničí, měl velké kontakty se zahraničními politiky a měl podobné názory. I když cítil, že "ještě 
nedozrál" k funkci, navrhl ho. Autorita MASARYKA byl značná. Volbu to výrazně ovlivnilo. V dobrém. Jiní kandidáti 
nedosahovali jeho úrovně.

       EDVARD BENEŠ (1884-1948) byl však přece jen někdo jiný než Masaryk: nebyl to "prezident-filozof", ale spíše 
politik praktického zaměření. Ideály ano, ale domníval se, že někdy je nutné je "upozadit", když si to situace vyžádala. 
Tento jeho přístup mu pak v době mnichovského diktátu někteří významní lidé i vyčítali, ale respektovali jeho 
rozhodnutí. Ono také mít před sebou téměř nedostižný vzor prezidenta Masaryka bylo svým způsobem zavazující i 
svazující. Později v rozhovoru syn bývalého prezidenta Masaryka - JAN MASARYK - tento závazek komentoval v 



souvislosti se smrtí svého otce v roce 1937:

       **Otec ležel na smrtelné posteli. Bylo pozdní léto. Hitler byl u moci už přes čtyři roky. Můj otec ho sledoval, věděl 
velmi přesně, kam směřuje. Řekl mi: 'Přicházejí velmi zlé časy pro náš národ a také pro Evropu.' Byl jsem s ním sám. 
Nikdy nezapomenu, jak mluvil a co řekl: 'Beneš bude muset převzít to břemeno. On sám na to nestačí. Není na to dost 
veliký. Musíš Benešovi pomoci. Víš o světě mnohé a lépe než on. Vždy stůj při Benešovi. Slib mi, že ho nikdy 
neopustíš.'** /cit. in Davenportová, 1991, s. 51/

       A dál pak JAN MASARYK o EDVARDU BENEŠOVI řekl své americké přítelkyni  Marcii DAVENPORTOVÉ, 
která sepsala vzpomínkovou knihu po smrti svého přítele - JAN MASARYK. POSLEDNÍ PORTRÉT /cit. s. 51-52/:
       
       **On byl, nebo byl ochoten se stát, bude-li to nezbytné, mučedníkem pro věc mého otce. Všichni politici a státníci 
mají nepřátele. Všichni mají špinavé politické prádlo na praní, nepříjemné úkoly, které je třeba vykonat. Můj otec jako 
prezident se v těchto věcech nelišil od jiných, ačkoli česká legenda by tě vedla k tomu, abys věřila, že se lišil. A 
pokaždé, když se setkal s nějakou politickou obtíží, Beneš nesl tu hlavní část odpovědnosti. Za každou chybu převzal 
Beneš zodpovědnost. Beneš byl fackovací panák. Beneš udělal základní dřinu a můj otec pak zůstával čistý a svatý, jak 
si to o něm mysleli lidé, a on opravdu svatý byl. A za to budu Benešovi věrný, dokud budu žít.**

       Cituji zde Jana MASARYKA i v souvislosti s únorovou demisí členů vlády v roce 1948, kdy Jan Masaryk zůstal v 
Gottwaldově vládě a bylo mu to vyčítáno. Prezidentem byl totiž v únoru 1948 stále dr. Edvard BENEŠ, a Jan 
MASARYK zde dostál slovu, které dal před smrtí svému otci, že Beneše nikdy neopustí. Interpretace Masarykova 
setrvání v Gottwaldově vládě proto, že by podporoval novou vládu, je nesmysl, stejně jako se zdá málo pravděpodobná 
jeho pozdější údajná sebevražda. Ale k tomu ještě dojdu v práci.

        Období ve 30. letech v Československu se stále vyznačovalo fungující demokracií, která byla trnem v oku 
pochopitelně především hitlerovskému Německu. O důvodech Hitlera obsadit tuto středoevropskou zemi jsem již psal. 
Byly tu i strategické důvody. Naše první republika patřila ve 30. letech k deseti nejprůmyslovějším zemím světa. Měla 
silné zbrojařské závody, hutnictví, strojírenství, těžbu černého a hnědého uhlí, silný spotřební průmysl (textil, obuv - 
BAŤA) a jiné. Vyvážel hotové výrobky, a tak země prosperovala.
        A průmysl Hitler pro své válečné potřeby musel mít. Sice v Německu prosperovaly hutě, zbrojní výroba, jenže 
ČSR byla demokratický stát - a tedy případný zásobovatel tradičních spojenců Anglie a Francie, případně jiných zemí. 
A to by byl vážný protivník ve válečném konfliktu, se kterým počítal. Potřeboval tak ČSR dostat jinak než vojenským 
zásahem, a proto se zaměřil na politické problémy ČSR: hlavně na sudetoněmeckou otázku, a slovenskou otázku. Jak už 
dnes víme, bohužel se mu zdařilo vrazit klín mezi sudetské Němce a české obyvatelstvo - a také mezi Čechy a Slováky 
(viz Slovenský štát 1939). Potřeboval dokázat, že ČSR neřeší národnostní otázky, protože v oblastech, kde se 
koncentrovali například sudetští Němci, tam opravdu vážné problémy byly. Měly mnohé příčiny. 
       Průmysl v době velké hospodářské krize, která dolehla z Ameriky k nám od roku 1929 do 1933, ztrácel odbytiště v 
cizině - zvláště textilní, sklářský, a jiný tzv. lehký průmysl - v celém světě vysoce převažovala nabídka nad poptávkou, 
firmy krachovaly. A u nás byl lehký průmysl bohužel soustředěn především v pohraničí, kde právě žili a pracovali 
sudetští Němci, nejvíce v poměru k českému obyvatelstvu. Krize dolehla na tyto oblasti víc než jinde a tam také byla 
největší nespokojenost s vládou, která se snažila podporami v nezaměstnanosti situaci řešit. Jenže všichni neměli 
československé občanství, někde tedy pobírali jen tzv. sociální minimum, které často nestačilo. A stěhovat se do 
vnitrozemí nebylo řešením, protože krize dopadla prakticky na všechny obyvatele - samozřejmě nejvíce na zaměstnance 
zkrachovalých podniků. Nezaměstnanost však vzrůstala i v zavedených a fungujících podnicích, kde se část lidí 
propouštěla kvůli úsporám a kvůli špatnému odbytu výrobků.
       Vzrůstala tedy nespokojenost lidí jak v pohraničí, tak i ve vnitrozemí. Rozmáhaly se dělnické stávky. Komunistická 
strana získávala postupně pozici vedoucí strany pracujících lidí, sociální demokracie se mnohým dělníkům zdála mírná. 
Znovu se tak po vzoru Ruska zaměřovalo úsilí krajní levice na pokusy o převzetí moci. (V roce 1920 šlo o vůbec první 
pokus o nastolení vlády dělníků.) Souvislost se zvyšováním prestiže KSČ a hitlerovským tlakem na Československo je 
evidentní. KSČ se mnohým občanům ZDÁLA jako strana, která nejostřeji vystupovala proti hitlerovskému nacismu v 
Německu. A strategie KSČ směřovala i ke spolupráci s levicí vůbec. 
       Přesto ze strategických důvodů nenavrhla KSČ nakonec v roce 1935 na funkci prezidenta původního 
komunistického zástupce. Gottwald sám navrhl (jako ostatní), aby prezidentem byl zvolen Edvard Beneš. Byl si vědom, 
že autorita T. G. MASARYKA se přenesla na Beneše, dlouholetého Masarykova spolupracovníka, přítele a ministra 
zahraničí, s velkými kontakty na zahraniční politiky. Podporovat v dané chvíli komunistu viděl Gottwald jako 
neprozíravý krok. Je třeba vidět, že Gottwald v té době byl již zkušený, až protřelý politik a velmi dobře znal 
československou politiku a uměl podle potřeby pružně měnit stanoviska. Jeho stálá představa o budoucí socialistické 
republice s komunistickým vedením byla jasná. Prostředky k získání "moci dělnické třídy" se mu pak jevily jako určité 
instrumenty moci, bez ohledu na "lidské faktory". Podle teorií moci KSČ vycházela z pojmu revoluce, nikoli evoluce 
(přirozený vývoj). Byla netrpělivá, radikální, neustále aktivní v přesvědčování obyvatelstva, zvláště pracujících lidí. 
Používala propagandistické a propagační až reklamní metody, jaké používali v Německu nacisté. Rozdíly tu však byly: 
komunisté slibovali demokracii, spravedlivou společnost pro všechny bez výjimky - kromě buržoazie. Proti Židům 
nevystupovali. Ti jim proto dost věřili. Židé v Německu naopak byli pronásledováni. V Československu proto mnozí 



byli i členy KSČ, což se změnilo v 50. letech po nezákonných procesech.
       Když však později KSČ získala politickou moc, neuskutečnila v mnohém své představy, a později se dokonce stala 
i brzdou pokroku. O tom v dalších kapitolách.

       Hitlerova politika nabourávání vnitřní stability Československa přinášela výsledky. Podařilo se mu vytvořit v ČSR 
tzv. "pátou kolonu" - Sudetoněmecká strana (SDP) žádala nejprve autonomii, na přímluvu Hitlera již samostatné 
odtržení Sudet od Československa. To by ovšem znamenalo prakticky zánik státu. Pohraniční opevnění proti 
případnému německému agresorovi, které se pracně budovalo v 30. letech, by tak bylo možné obejít a obrana země by 
skončila. Pak by bylo možné bez odporu zemi okupovat. Plán (FALL GRÜN) Hitlerovi vyšel. Za "pomoci" zrádného 
podepsání mnichovské dohody o odstoupení československého pohraničí nechali zástupci Anglie a Francie 
Československo "na holičkách". 
       Záleželo už jen na tom, co sama podnikne ČSR. Hledala spojence i v Sovětském svazu. Problém však byl, že jsme 
tehdy se SSSR nesousedili. Sověti by museli překročit hranice Rumunska nebo Polska. Byli by tak označeni za 
agresory, protože tamní vlády s průchodem nesouhlasily. Stalinovi se to hodilo, mohl vždy říci, že to nejde. Neměl 
zájem na tom, aby byl obviněn jako agresor sám. Beneš také s "pomocí" SSSR váhal, měl obavu z bolševizace ČSR. 
Určité signály o stalinistickém režimu v SSSR mu bránily v tom přijmout pomoc, která ani nebyla zřetelná. Rozhodl se 
odstoupit z funkce prezidenta.
        Beneš byl mnichovským diktátem zaskočen a po konzultacích s velvyslanci sovětským, francouzským a 
anglickým, po konzultacích s vládou odstoupil. Odešel pak do exilu do Londýna. Benešova abdikace měla další závažné 
důsledky. Vláda Československa pak přijala mnichovský diktát.
       Proti vládě CHAMBERLAINA v Anglii se zvedla vlna odporu ze strany opozice. Obvinila vládu, že 
Československo nechala opuštěné v těžké době a vysmála se mnichovské dohodě jako "cáru papíru", kterým si sama 
Anglie v budoucnu přinese těžkosti, protože diktátorům se nemá ustupovat. Mezi hlavní odpůrce patřil WINSTON 
CHURCHILL, který prohlásil /cit. in Enrightová, 2012/:

       **Kdo hlásá mnichovanství, krmí krokodýla v naději, že bude sežrán jako poslední.** /s. 70/
       A o Nevillu Chamberlainovi:
       **Mohl volit mezi válkou a hanbou. Zvolil hanbu a bude mít válku.** /s. 83/

       Což se zanedlouho potvrdilo, až vypukla druhá světová válka a byla letecky napadena Anglie.

       Doba okolo mnichovského diktátu stále nedává spát mnoha lidem, historikům obzvlášť. Dohady o tom, zda jsme se 
měli bránit, nebo ne, již prakticky nemají cenu. Situace v té době byla velmi nepřehledná, spojenci ČSR také nebyli 
spolehliví, bohužel politika "strkání hlavy do písku" se týkala téměř všech, budeme-li upřímní. Jen pár čestných lidí si 
to uvědomovalo a byli tím stavem zdrceni. Teprve až pochopily vlády zemí skutečnou tvář Hitlera, bylo jim jasné, že se 
ustupovat nemělo. I to je velká zkušenost lidstva - neustupovat diktátorům, násilí, teroru. Potom byli odhodláni s 
fašismem důsledně zatočit.

       Jedním z velkých kritiků Benešova přístupu k "Mnichovu" byl přední novinář, spisovatel, historik Pavel TIGRID. 
Ve své knize KAPESNÍ PRŮVODCE INTELIGENTNÍ ŽENY PO VLASTNÍM OSUDU uvádí toto /s. 110-111/:

       **Vzpomínáte si ... na okolnosti, které uváděli Beneš a čeští politikové jako důvody mnichovské kapitulace bez 
boje; úhrnem se to rovnalo závěru, že by to byl boj beznadějný, proti obrovité přesile, národ by se hnal zbytečně na 
krvavá jatka. A to navzdory armádě v síle přes milión mužů, prvotřídně vyzbrojeným, hlubokým a moderně (i když ne 
dokonale) vybaveným hraničním opevněním, lehkému a těžkému dělostřelectvu, více než patnácti stům bitevních 
letadel, skoro padesáti tisícům kulometů, velkým zásobám střeliva a pohonných látek, fungujícímu zbrojnímu průmyslu 
a ... vůli velké části národa k vojenskému odporu. A vzpomeňte si, co jsme si řekli o Háchovi a jeho druzích: ti tohle 
všechno nejenom už neměli, ale navíc zdědili odzbrojenou armádu, statisíce lidí bez práce a bez přístřeší, republiku o 
třetinu menší s průmyslem a dopravou v troskách, s podlomeným a pasívním lidem. To všechno jako přímý důsledek 
kapitulace v Mnichově.** 
       Tolik TIGRID.
       Přesto mnozí vojenští odborníci upozorňovali už tehdy, že armáda by vydržela jen pár týdnů, pokud by nám někdo 
MEZITÍM nepomohl. Bylo však možné čekat, že někdo pomůže? To jsou názory KDYBY... Beneš měl dost informací, 
aby podnikl jedno nebo druhé či nějaké další jiné řešení. Nebylo mu co závidět. Je však také v lidských povahách, že i 
ten, kdo váhá, aby přispěl na pomoc, když uvidí, že se někdo brání právem proti násilí, tak ze solidarity nakonec 
pomůže... Ale i to pro pragmatického Beneše, který lidským povahám příliš nerozuměl (nebyl v tomto směru podobný 
Masarykovi), bylo příliš málo - jen nějaká naděje... Těžko dnes říci. 
       Faktem však je jiná věc, kterou Tigrid hodnotí /tamtéž, s. 111/:

       **A teď si představte, že právě dnes ráno listuju v PAMĚTECH Edvarda Beneše, v části nadepsané "Od Mnichova 
k nové válce a k novému vítězství", a tam na straně 89 ..., pražské vydání Orbisu z roku 1947, čtu tohle: "Dr. Emil 
Hácha, náš nejvyšší soudce a právník, president státu, a dr. Chvalkovský, jeho zahraniční ministr, v březnu 1939 
OBĚTOVALI ve své trestuhodné politické malodušnosti a nevzdělanosti MEZINÁRODNĚ I VNITŘNĚ STÁT, 



NEMAJÍCE K TOMU ANI PRÁVA, ANI ŽÁDNÉ LEGITIMACE A POVĚŘENÍ. Jsou věci práva a principy politické 
morálky," pokračuje Beneš a zdůrazňuje proložením, "které se NIKDY - ZA ŽÁDNOU CENU, ANI ZA CENU 
JAKÝCHKOLI, AŤ PŘEDPOKLÁDANÝCH, AŤ SKUTEČNÝCH OPORTUNISTICKÝCH POLITICKÝCH 
VÝHOD, ANI POD NEJKRUTĚJŠÍMI HROZBAMI A NÁTLAKEM NEOBĚTUJÍ. Takovým právem a principem byl 
a je pro nás náš jednotný národní stát. Podpis, vzdávající se svobodného státu a přijímající protektorát český a 
slovenský, neodůvodní, neospravedlní a NEOMLUVÍ NIKDO, NIKDY A NIČÍM."
Chápete, že se mi hnala krev do hlavy, když jsem si uvědomil, kdo je autorem těchto vysokých zásad: právě ten, kdo je 
v situaci po všech stránkách nepoměrně příznivější opustil, a to právě ve jménu pragmatických, politických a 
diplomatických okolností. Muž, který pod tíhou skutečných i předpokládaných výhod kapituloval a který tuto kapitulaci 
tisíckrát omlouval právě těmi "nejkrutějšími hrozbami a nátlakem", které "mezinárodní i vnitřní obětování státu" nejen 
dovolovaly, ale vysloveně přikazovaly. Tento muž tedy o šest let později puncuje týž postup jako zradu.**

       To jsou však již jasná slova, která netřeba komentovat. Jiní historici by mu mohli oponovat, že to "nebylo tak 
jednoduché". Faktem je, že ještě v průběhu války v důsledku "Mnichova" pak Beneš zaměří svůj zrak na spolupráci se 
Sovětským svazem, a idealizuje si spolupráci s ním. Zvláště spolupráci se Stalinem. Zřejmě se dostavoval komplex z 
toho, jak věřil Anglii a Francii, a tak už jim nedůvěřoval jako spolehlivým partnerům. Jako by byl méně obezřetný. Ale 
jakoby. Je v tom i kus lidství, že takto jednal. Jednak smlouva, kterou pak uzavřel v prosinci 1943, dávala naději na 
poválečnou spolupráci, jenže věřil někomu, kdo smlouvu ani příliš nechtěl uplatňovat ani v intencích formulace. Po 
válce Stalin zvolil nátlak na ČSR a zasahoval do vnitřních záležitostí naší země. 
       
       Pravdu nesporně tudíž TIGRID měl, když napsal:
       **'Odčinění Mnichova' bylo pro Beneše otázkou a úkolem číslo jedna, a to nejen jako státníka, ale i jako člověka. S 
touto porážkou, s tímhle ponížením, touto osobní tragédií, s touhle zradou západních demokracií, pro něž se tolik 
angažoval ve Společnosti národů (a tam zas pro zásadu kolektivní bezpečnosti) - s tím vším se muselo jednou provždy, 
veřejně, slavnostně a smluvně skoncovat. Víc: vymazat z dějin.
       Benešovo zaujetí Mnichovem lze nejvýstižněji postihnout jedním slovem: posedlost. Ani jeho nejoddanější 
stoupenci to nepopírají. ... Feierabend si zapsal, že "Mnichov je můrou, která tlačí Benešovo srdce a otravuje jeho duši. 
(...) Benešovo politické myšlení trpí komplexem Mnichova a ... s tím musíme do budoucna počítat"** /Tigrid, 1990, s. 
131/
       A doplňuje:
       **Člen státní rady Julius Firt si ve svých zápiscích z Londýna zaznamenal: "8. března 1941. V půl třetí politický 
výbor u presidenta. Mluví skoro do pěti hodin sám. Tu a tam se někdo dostane ke slovu... Je to zklamaný člověk (mluví 
se strašným odporem o Francii a Anglii), nevěří demokraciím..."** /tamtéž, s. 133/

       A spolupráce se SSSR pak byla také pochopitelně motivována válečnými událostmi a Benešovou vírou, že právě 
Sovětský svaz, na němž nakonec ležela největší tíha války v Evropě, pomůže osvobodit naši zemi. Mělo to však další 
důsledky. Je fakt, že ve válečné atmosféře mohl málokdo zaujatý válkou kalkulovat s tím, co po válce bude, prezident 
však vidět musel. A uvědomoval si to a snažil se pak o určitou "vyrovnanost" poměrů na československé politické 
scéně: některé nové okolnosti musel respektovat, kladné záležitosti z předválečné republiky též akceptoval. Nové 
okolnosti - respekt k SSSR, zkušenosti z "Mnichova", silná KSČ, demokratické principy první republiky, vláda složená 
z těch politických stran, která zemi pomohla proti fašismu, vyrovnanější politika mezi Východem a Západem. Mnohým 
představitelům předválečné demokracie se tak poválečná politika Beneše mohla zdát "víc doleva", představitelům 
levice "moc doprava". Faktem je, že v období let 1945-1948 takové rozložení sil odpovídalo realitě. Svobodné volby v 
roce 1946 toho pak byly důkazem.

6.2. Období nacistické totality hitlerovského Německa (15. 3. 1939 - 8./9. 5. 1945)

       Den 15. březen je černým dnem v historii Československa. Na celých šest let jsme byli jako PROTEKTORÁT 
ČECHY A MORAVA součástí tzv. Třetí říše Německa. Mělo to vážné důsledky. Navenek se formálně dávalo světu 
najevo, že "Říše nás bere pod ochranu". Nikdo tomu od počátku samozřejmě nevěřil. Jen se čekalo, jak němečtí 
okupanti dál budou postupovat v okupované zemi.
       Občané Československa cítili hrozné ponížení, které dávali najevo svými zaťatými pěstmi německým vojákům, 
kteří kolem nich projížděli onoho 15. března. Víc udělat nemohli. Několik měsíců předtím byli nuceni ustoupit z hranic, 
z pevností, ačkoli byli připraveni bojovat. Mnozí čeští vojáci při ústupu plakali smutkem i vztekem. Byli ochotni třeba i 
položit život.
       Naproti tomu však někteří lidé se uchýlili ke zbabělým činům, jako bylo udávání. 
To však nebyla a není jen česká specialita. Udavači byli a jsou všude na světě. Potvrdit by to mohli lidé těchto zemí. 
       Byli však dále lidé, kteří již od počátku připravovali nejprve domácí odbojové skupiny, později po útěku z 
okupované země zahraniční vojenské a odbojové jednotky. Ty se zaměřovaly na spolupráci s armádou dané země a 
mnozí byli vysíláni jako spojky odboje do protektorátu.
       Němci jako okupanti byli velmi dobře připraveni na odhalování odbojářů. Také plánovali uskutečňovat onen 
hrozný plán vylidňování země - nejprve likvidaci Židů, komunistů, sociálních demokratů, pak ostatních demokratů a 



dál. Zpočátku ještě k tomu v ČSR nepřikročili z důvodu potřeby vyspělých českých dělníků, techniků a jiných profesí 
pro práci v Německu ve zbrojní výrobě i jinde (tzv. TOTALEINSATZ - totální nasazení). Teprve později, až docházelo 
k diverzním akcím partyzánského typu, rozvinutí domácího odboje, který byl ve spojení se zahraničním, k předávání 
důležitých informací Západu a později SSSR, zostřili režim.
       Nicméně již od počátku budovali koncentrační tábory pro "nevhodné rasy" a další. V těchto táborech byl 
mimořádný a krutý režim. 
       Určitý obraz nám podává například informace od našich předních psychologů a psychiatrů MATĚJČKA a 
LANGMEIERA:

       **Děti z koncentračních táborů byly pochopitelně vystaveny mnohem těžším podmínkám. Nejvíce postiženy byly 
děti vystavené navíc ještě rasovému pronásledování.
       Jen terezínským koncentračním táborem prošlo vcelku asi patnáct tisíc židovských dětí, které tam zčásti žily i s 
matkami, většinou však odděleně od nich. Mnohé z nich prožily již za transportu útrapy a hrůzy těžko vylíčitelné. 
Podmínky v táboře znemožňovaly jakoukoliv záměrnou výchovu. S malými dětmi nebylo času si hrát, u starších nebylo 
možné soustavné školní vzdělávání. Hlad, špína, zima, nucená těžká práce a potupné zacházení dozorců byly denním 
údělem dětí stejně jako dospělých. V ovzduší naplněném strachem před smrtí všechno pudilo k sebezáchově za každou 
cenu...
       Stav trvalé nespokojenosti a napětí se nutně obrážel především u starších generací a jejich prostřednictvím 
ovlivňoval i mentalitu dětí.** /Matějček-Langmeier, 1981, s. 139-140/
       A dále:
       **Poruchy dětí školního věku a dětí v pubertě byly na povrchu méně patrné. Některé z nich se v nových, lepších 
podmínkách rychle přizpůsobily a jejich chování se vůčihledě normalizovalo. Ale v charakterové struktuře takřka všech 
těchto dětí se nalézají hluboké stopy jejich strádání. I u nich snad nejvážnějším rysem poškození je nedůvěra k lidem: 
ztratily víru v člověka, nevěří jeho slibům, pochybují o jeho upřímnosti, čekají stále, že budou zaskočeny - jsou proto ke 
všemu přepjatě kritické, závistivé, nedovedou být vděčné.** /tamtéž, s. 142/

       Možná i toto je jedním z faktorů, které pomohou objasnit některá jednání lidí po druhé světové válce, protože se 
tomu příliš pozornosti nikdy nepřikládalo. Dlouholeté stresové prožívání muselo mít vliv i na pozdější jednání, pokud 
se například někdo jako dřívější vězeň koncentračního tábora dostal po válce k politické funkci. Pokud neměl vysokou 
intelektovou úroveň, mohl v některých lidech vidět NEDOKAZATELNĚ A NEOPRÁVNĚNĚ "nepřítele lidu". Ale 
vědecky to není zatím prokázáno. A ani nemohlo - politický režim to neumožňoval. Zvláště ne po únoru 1948, kdy 
docházelo k nezákonným procesům (v období 1945-1948 byly ještě starosti s rekonstrukcí státu).       
       Až v období tzv. pražského jara bylo ojediněle prokázáno nepřijatelné chování některých například dozorců vůči 
politickým vězňům ve věznicích, z nichž někteří sami byli objekty podobného týrání v koncentračním táboře nebo na 
vyšetřovnách gestapa. 
                                                            
                                                                                  +++

       Na chvíli odbočím od vymezeného tématu, k nacistickému projektu "nového člověka čisté rasy". Autoři 
MATĚJČEK a LANGMEIER uvádějí, jak takový "projekt" nakonec dopadl:
       **Život však je ironický a dovede připravit pozoruhodná překvapení těm, kdo pro fanatické ideologické zaslepení 
nejsou schopni porozumět zákonitostem přírody. Stalo se, že nacisté, kteří rozpoutali válku a budovali koncentrační 
tábory, připravili i zvlášť vybraným vlastním dětem životní podmínky, které se od oněch koncentráčnických mnoho 
nelišily. Jde o akci LEBENSBORN a další akce podobné. Podle antropologických znaků čisté rasy byli vybíráni muži i 
ženy, kteří měli spolu zplodit jakousi lidskou elitu. Podrobili se důkladným prohlídkám zdravotním a psychiatrickým - 
byli dokonale zdraví, zdatní a bez nějakého dědičného zatížení. Za války pak byli muži vybíráni z válečných hrdinů, 
vyznamenaných rytířskými kříži. Ve zvláštních tajných táborech žili po nějakou dobu partneři spolu, dokud žena 
neotěhotněla. Nevytvořili však rodinu. Citové vztahy tu nebyly plánovány. Po porodu bylo dítě matce zakrátko odňato a 
vychováváno ve speciálním dětském domově, kde mělo být dílo stvoření nadčlověka dokončeno. Jenomže výsledek byl 
vskutku neočekávaný. Děti se ve vývoji těžce opožďovaly. Podle zpráv z jednoho takového ústavu v Neubiberku bylo 
jen jedno dítě z dvaceti, které tam byly opatrovány, takzvaně normální. Ostatní pozdě mluvily, mnohé se naučily 
zachovávat tělesnou čistotu až po pátém roce. Z některých, jak se praví, byli přímo idioti. Zpráva o příčinách tohoto 
stavu k tomu dodává: "Scházelo jim to nejdůležitější, láska, skutečná láska matky. Nemluvňata ležela jako telátka v 
líhni. Nikdo k nim nepromluvil laskavého slova.** /Matějček-Langmeier, s. 145-146/

                                                                                 +++
       
       Jinou životní zkušenost uvádí náš poválečný významný spisovatel ARNOŠT LUSTIG v rozhovoru s autorem knihy 
ČESKÝ OSUD:
      
       **Jednou jsem v Auschwitz-Birkenau ve studeném říjnovém dni šel z baráku napříč lágrem. Byla mně zima. 
Zfialověl jsem. Zmrzlý a slabý člověk měl jediný výhled - ohřát se v komíně. Skupina mužů kolem pětatřiceti na mě 
volala: 'Křehneš, chceš se ohřát?' Měl jsem za to, že si ze mě utahují. Byla jim taky zima. Vzali mě do svého středu a 



přitiskli se na mě svými těly. Za pár minut mně bylo teplo. Neviděl jsem je nikdy předtím, nikdy potom. Nikdo mě už 
nemusel poučovat o tom, co je to lidská solidarita. Nezištnost. Krása člověka, důstojnost člověka. Přátelství.
Naučil jsem se, co je člověk. Čím se polidšťuje. A co není člověk, i kdyby byl vymydlený a nosil krásnou, čistou 
uniformu s pěti stříbrnými knoflíky a čisté boty. Taky jsem se naučil skromnosti. Pokoře. Nikoho nepodceňovat a 
nikoho nepřeceňovat. Myslím, že s tím člověk vystačí. Ctnosti člověka, statečnost, přátelství, čestnost a jejich opak 
zůstávají, mění se jen situace, zkoušky. V nebezpečí může zachránit člověku život ten zdánlivě nejhloupější. A selhat 
může i ten, koho jsme pokládali za nejlepšího, nejkurážnějšího, nejčestnějšího nebo nejvytrvalejšího.
Naučil jsem se uznat, že člověk nikdy neví všechno a jen máloco určitě.** /cit. in Cinger, 2011, s. 17-18/

                                                                         +++

       Na závěr ještě uvádějí MATĚJČEK a LANGMEIER /s. 134/:
       **Milióny dětí ztratily jednoho nebo oba rodiče a byly vytrženy ze svého domova, který jim do té doby poskytoval 
jistotu a bezpečí. Odhaduje se, že na třicet miliónů rodin bylo válkou rozrušeno a mnoho miliónů dětí se octlo bez 
domova. Děti byly vystaveny hrůzám bombardování, viděly vraždit a umírat, strádaly hladem a zimou, hrubým a 
potupným zacházením, nechodily do školy, ba mnohé z nich prošly i peklem koncentračních táborů.
       Z psychologického hlediska možno na druhou světovou válku pohlížet jako na gigantický, obludný přirozený 
experiment s lidmi, a tedy i s dětmi.**

                                                                          +++

       Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda HEYDRICHA, šéfa gestapa a policie, v květnu 1942 
pak nastalo kruté období pro český národ. Za provedení atentátu a schvalování atentátu byla jedině smrt. Srovnány se 
zemí byly některé obce u nás (například Lidice, Ležáky aj.), zesíleno bylo hledání atentátníků, až byli v Praze v 
Resslově ulici obklíčeni a raději se zastřelili, aby nemuseli být vyšetřováni gestapem. Nebyli si jisti, zda by nemluvili... 
Tento hrdinský čin byl věrohodně podle pravdy natočen v 60. letech pod názvem ATENTÁT s Radkem Brzobohatým v 
hlavní roli GABČÍKA. Dalšími členy komanda byli KUBIŠ, VALČÍK. Skupina ANTHROPOID byla vyslána k 
likvidaci "kata" českého národa z Anglie z popudu Edvarda BENEŠE. Okolnosti kolem atentátu se kontroverzně 
probírají v historických pracích autorů. Byl to však v každém případě hrdinský čin, který povzbudil další protifašistické 
hnutí. Je faktem, že také přinesl zvýšenou represi a popravy českých vlastenců. Ale ve válečném stavu se dá těžko 
očekávat, že okupant nenajde nějaké jiné cesty, jak národ ponížit, zničit, nikdo si nemohl být jistý, jaká situace se v 
zemi vyvine. Spekulace "po bitvě" jsou vždy jen spekulací. V dané chvíli se situace prostě vyvíjí vždy jinak, než to je 
patrné pod jiným úhlem později.
       Že vyslání skupiny ANTHROPOID do protektorátu bylo některými lidmi kritizováno, je pravda, zvažovaly se však 
další okolnosti jako popud k zesílení odporu proti nacistům a větší rozsah špionážní činnosti pro Spojence, jako morální 
vzpruhu obyvatelům protektorátu a důkaz pomoci Spojencům ve válce. Mezinárodně byl atentát na "kata českého 
národa" vysoce oceněn. V Evropě totiž Heydrich už předtím napáchal hodně zla v okupovaných zemích (Belgie, 
Nizozemí), nemohli ho zlikvidovat, i když byl jednou z nejdůležitějších osob nacistického Německa - a Hitler ho vždy 
posílal jako velitele gestapa a policie tam, kde bylo silné odbojové hnutí!

       Nebudu se příliš zabývat kvůli rozsahu práce dalšími podrobnostmi, jen ještě pár faktů - odbojové organizace 
odvedly velký kus práce a byly ceněny v zahraničí: Obrana národa, Ústřední výbor odboje domácího, komunistický 
odboj (viz Fučík aj.) a další. Nutno objektivně uznat silné komunistické odbojové buňky. 
       Velmi zajímavý byl osud i dalších, méně známých osob, po druhé světové válce, kdy ze skromnosti mnozí nechtěli 
o své činnosti hovořit, protože považovali za svoji povinnost rodnou zemi bránit. A někteří se dokonce stali za 
totalitního režimu politickými vězni. Paradox dějin...

       Důležitá pro Československo byla uzavřená smlouva se Sovětským svazem v Moskvě 12. prosince 1943. Hovořilo 
se v ní o budoucnosti našeho vývoje v zemi a o spolupráci s novým spojencem (tím hlavním už neměly být Francie 
nebo Anglie). Text uvádím v příloze. Zde pouze stručný obsah:

**Článek 1
... se sjednotí v politice trvalého přátelství a přátelské poválečné spolupráce... 
... vojenskou i jinou pomoc a podporu všeho druhu v nynější válce...

    Článek 2
... nesjednávati bez vzájemné dohody žádného příměří neb mírové smlouvy s Německem ... neb s ním spojeným...

    Článek 3
... strany se zavazují, že v případě, že by jedna z nich byla zavlečena v poválečné době do válečných akcí s 
Německem ... druhá ... strana ... poskytne ... veškerou vojenskou i jinou podporu a pomoc...

    Článek 4



... budou jednati ve shodě se zásadami: vzájemného respektování své nezávislosti a svrchovanosti, jakož i nevměšování 
do vnitřních věcí druhého státu...

    Článek 5
... neuzavírati žádného spojenectví a neúčastniti se žádné koalice ... proti druhé ... straně.

    Článek 6
... Tato smlouva zůstává v platnosti po dobu dvaceti let... platnost její bude se prodlužovati na dalších pět let ..., dokud 
jedna ... neučiní ... oznámení o svém úmyslu ukončiti její účinnost.

(Podpisy Zdeněk FIERLINGER a V. M. MOLOTOV) 
/Dokumenty moderní doby, 1978, s. 394-397/

       Smlouvy se pak prodlužovaly. To už ale končila demokracie a nastoupil totalitní režim, s přerušením v roce 1968 v 
době tzv. pražského jara.

       Cesta k osvobození Československa byla ještě dlouhá, závisela na spojeneckých akcích proti fašismu v Evropě, 
Asii a Africe, kde probíhaly velké boje. Velkou vzpruhou pro český i slovenský národ byla vítězství Rudé armády u 
Stalingradu a u Kurska, na západní frontě pak zvláště vylodění anglo-amerických vojsk na pobřeží v Normandii ve 
Francii 6. června 1944 při akci OVERLORD. 
       Slavné byly také předtím v roce 1940 letecké akce i našich letců v boji o Anglii, stejně jako nejvýraznější akce 
Svobodovy armády z území Sovětského svazu až do Prahy. Účast našich lidí ve válečných bojích byla vysoce ceněna na 
Západě i Východě. Po válce však mnozí z nich se paradoxně stali oběťmi nezákonných procesů a byli vyhazováni z 
práce, někteří i popraveni.
       Válka pro nás skončila z 8. na 9. květen 1945. Podle demarkační linie větší část území osvobodila sovětská Rudá 
armáda pod vedením maršála KONĚVA, menší část - západní Čechy v linii Karlovy Vary-Plzeň a Rokycany-České 
Budějovice - pak 3. americká armáda pod velením generála PATTONA. Dnes se nachází výtečné muzeum na 
demarkační linii na okraji města Rokycan s množstvím exponátů.
       Osvobozením Československa pak začalo období obnovy Československa dvouletým plánem. Podle KOŠICKÉHO 
VLÁDNÍHO PROGRAMU již obnova státu v politické oblasti znamenala i zbavení moci kolaborantů a zrádců, 
vytvoření NÁRODNÍ FRONTY z politických stran, které pomáhaly v protifašistickém boji, dále pak pozemková 
reforma a sociální otázky. Výraznou autoritu mezi lidmi získaly po válce Komunistická strana Československa, 
Národně socialistická strana prezidenta Beneše, Sociálně demokratická strana, která se však později sloučila s 
komunistickou. 
Ostatní strany nebyly výrazné, jen na Slovensku Demokratická strana, která tam byla nejsilnější. Rozložení politických 
sil pak hrálo významnou roli při prvních poválečných SVOBODNÝCH ještě volbách v roce 1946 - a skončily pro 
všechny překvapením. Zvítězila komunistická strana.

6.3. Demokracie v ČSR od 9. května 1945 do 25. února 1948

       Než přikročím k událostem týkajícím se naší země, musím znovu připomenout rozdíl mezi tradičně demokratickým 
a totalitním přístupem ke společnosti, k právu.

       Uváděl jsem již příklad prokurátora Vyšinského z období stalinismu v SSSR, kdy bylo až bez zastřenosti a s 
primitivní přímočarostí pojmenováno právo jako něco, co se může kdykoli podle potřeby společnosti měnit, kde 
ochrana zájmů člověka je snížena na jeho dokazování, že se ničeho nedopustil, a presumpce neviny prakticky 
neexistovala. Podobně, i když zastřeněji a jinými slovy, hovořil právník nacistického Německa Carl SCHMITT, kterého 
cituje A. V. DICEY ještě dříve, než se stal později právnickou celebritou za Hitlerovy vlády:
       **Carl Schmitt ... formuloval, že právo postupně spělo od "normativního" myšlení liberální tradice přes "decizní" 
fázi, v níž vůle zákonodárných autorit rozhoduje o jednotlivých záležitostech, ke koncepci "tvorby konkrétního řádu", 
což je vývoj, který znamená "novou interpretaci ideálu NOMOS jakožto totálního pojetí práva, které je příčinou 
konkrétního řádu a společenství".** /cit. in Dicey, 1914, s. 257/

       Pro člověka, který se příliš nezabývá právnickými formulacemi, zní Schmittovo vyjádření odborně. Podíváme-li se 
však blíž, když "čteme mezi řádky", je hned jasné, že jde o podobnost čistě náhodnou s Vyšinským. SCHMITT zde 
vlastně tvrdí, že vývoj práva směřuje od jakýchsi dřívějších "dohod mezi lidmi", tedy normy, přes určování "dílčích" 
záležitostí, které se řeší v dané společenské situaci a kde rozhodují "kvalifikovaní" právníci z daných oblastí a nakonec 
ono NOMOS, kde jako nový ideál práva je ten, který vyhovuje "nové situaci" ve společnosti, která má vytvořit jakousi 
"definitivní" a "prospolečenskou" právní strukturu - čili určitou apologetiku programu vítězných společenských sil. A 
vítězné společenské síly jsou ty nové, kterým se podařilo dosáhnout vítězství (jedno, jestli demokratickými volbami 
nebo "v zájmu lidu" revolucí jakéhokoli druhu). Jde pak zřejmě jen o to přesvědčit po "vítězném tažení" ostatní, kteří 



"ustrnuli" a nejsou OPRAVDOVĚ "schopni pochopit novou dobu"... Pak nastupuje agitace, propagace, reklama. To je 
účinný nástroj každé totality. Umí pak rozlišit, kdo je přítel nového - a kdo nepřítel...

       SCHMITTA pak okomentoval po druhé světové válce JOHANNES HUIZINGA v díle HOMO LUDENS /1947, s. 
209/:
       **Neznám smutnější a hlubší pád lidského rozumu, než je Schmittův barbarský a patetický blud v podobě principu 
'přítel - nebo nepřítel'. V jeho nelidských mozkových pochodech není ani kapka formální logiky. Neboť opravdová není 
válka, nýbrž mír... Pouze překonáním tohoto žalostného rozlišování na přátele a nepřátele vejde lidstvo do důstojnosti 
člověčenství. Schmittův druh 'opravdovosti' nás pouze vrací na úroveň divochů.**

       Profesor HAYEK v práci PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ A SVOBODA hovoří o nebezpečí plynoucí z takového 
pojetí práva:
       **Udržování spontánního řádu prostřednictvím prosazování pravidel chování musí vždy směřovat k dlouhodobým 
výsledkům na rozdíl od pravidel organizace sloužících známým jednotlivým účelům, která musí v podstatě směřovat k 
předvídatelným krátkodobým výsledkům. Odtud pak ten nápadný rozdíl ve hlediscích mezi administrátorem, jemuž jde 
nutně o jednotlivé známé účinky, a soudcem nebo zákonodárcem, jemuž by mělo jít o udržení abstraktního řádu bez 
ohledu na jednotlivé předvídatelné výsledky. Soustředění se na jednotlivé výsledky nutně vede ke krátkodobému 
pohledu, jelikož pouze krátkodobě budou jednotlivé výsledky předvídatelné, a v důsledku toho zakládá konflikty mezi 
jednotlivými zájmy, které lze rozhodnout jedině autoritativním rozhodnutím ve prospěch jednoho nebo druhého. 
Převládající zaujetí pro viditelné krátkodobé účinky tak stále více vede k dirigistické organizaci celé společnosti. 
Vskutku to, co bude v dlouhodobé perspektivě dozajista mrtvo, jestliže se soustředíme na bezprostřední výsledky, je 
svoboda.** /Hayek, 1991, sv. 2, s. 30/

         Jasně tak poukazuje na potřebu TRVALOSTI práva, které nemůže být zaručeno nějakým prakticky vnuceným 
hlediskem, které se pak bude pracně vysvětlovat, obhajovat, ale takového, které bude kdykoliv k dispozici, když se 
vyskytne jakýkoli problém. ABSTRAKTNÍ ŘÁD umožňuje onu trvalou existenci. Vylučuje dirigismus, vylučuje 
krátkodobé pohledy na věci podle "společenské poptávky". Právo má vycházet ze základního demokratického pojetí, 
kde svoboda má své místo a prostor pro zužování má být minimální - pouze v případech ohrožení existence společnosti, 
státu. 

       Ještě dál jde v pojetí práva, ještě více liberálního, J. R. LUCAS v POLITICKÝCH PRINCIPECH /1966, s. 130/:
       **Tváří v tvář lidské nedokonalosti vytváříme vládu zákona částečně z postupů určených nikoli k zajišťování 
absolutní spravedlnosti, nýbrž k tomu, aby byly ochranou proti nejhoršímu druhu nespravedlnosti. Spíše nespravedlnost 
než spravedlnost "nosí kalhoty" v politické filozofii, protože tím, že jsme omylní, nemůžeme říct předem, jaké vždy 
bude to spravedlivé rozhodnutí, a protože žijeme mezi sobeckými lidmi, nemůžeme vždycky zajistit, že bude vykonáno, 
takže kvůli určitosti volíme negativní přístup a stanovujeme postupy spíše tak, abychom se vyhnuli některým 
pravděpodobným formám nespravedlnosti, než abychom dosáhli všech forem spravedlnosti.**

       Vychází z lidské povahy, a proto právo má být ochranou jen před tím nejhorším ve společnosti - před zneužitelností 
práva. Raději než někoho neoprávněně obvinit, tak ho bez příslušných důkazů raději neodsoudit.

       Podporuje ho v tom i A. BRECHT v POLITICKÉ TEORII /1959, s. 147/:
       **Věda ... není s to rozhodnout, který stav věcí je skutečně spravedlivý. Mínění se různí a věda mezi nimi nemůže 
rozhodovat absolutními výroky.**

       A HAYEK pak dodává:
       **Účinné omezování moci je nejdůležitějším problémem společenského řádu. Vláda je pro vytváření takového řádu 
nepostradatelná jen v tom, aby chránila všechny proti donucování a násilí jiných. Jakmile se však vláda, aby toho 
dosáhla, úspěšně domůže monopolu na donucování a násilí, stává se také hlavním nebezpečím pro individuální 
svobodu.** /Hayek, 1991, sv. 3, s. 110/
       A ještě:
       **Pravou hodnotou demokracie je sloužit jako sanitární bezpečnostní opatření chránící nás před zneužitím 
moci.** /tamtéž, s. 117/

                                                                               +++

       Tento úvod jsem si nemohl odpustit z toho důvodu, že se pak vztahuje právě na události v Československu těsně 
před únorem 1948 a zvláště po něm, v období tzv. socialismu, v podstatě totalitního režimu v jeho různě silných nebo 
slabších podobách.

       V červnu roku 1946 se konaly prakticky poslední svobodné a demokratické volby do parlamentu v 
Československu. Předpokládalo se vítězství demokratických stran levicovějšího zaměření. Zkušenosti velké 
hospodářské krize, pak mnichovského diktátu a období protektorátu a nakonec osvobození republiky to naznačovalo. 



Zážitky z války byly ještě velmi živé. Lidé očekávali lepší budoucnost a přikláněli se více doleva. Přesto se vůbec 
nepředpokládalo, že by demokratické strany levicovějšího spektra byly poraženy. Ale stalo se. Téměř čtyřicent procent 
voličů v Čechách, na Moravě a Slovensku dalo svůj hlas SVOBODNĚ Komunistické straně Československa. 
Znamenalo to zásadní posun i v pozdější politice země. Zpočátku se to ještě nebralo tolik vážně, ten, kdo komunisty 
nevolil, si řekl, že v příštích volbách to třeba dopadne jinak. Jenže komunisté si už šance k TRVALÉ MOCI nechtěli 
nechat ujít, a chtěli dokázat, že "revoluce je možná i demokraticky". To chtěli dokázat i světu - Francii a Itálii, kde byly 
komunistické strany velice silné a uvažovaly též o revoluci ve svých zemích. Zpočátku i sami komunisté byli 
překvapeni svým vítězstvím ve volbách. Slíbili prozatím kontinuitu s první republikou v tom, že budou řídit jako 
vítězná strana republiku demokraticky. Slíbil to i sám Klement GOTTWALD, prezidentem BENEŠEM pak jmenovaný 
první komunistický premiér v dějinách Československa.

       Dne 10. července 1946, nedlouho po volbách pak hovořil na půdě ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO 
SHROMÁŽDĚNÍ poslanec za národně socialistickou stranu prof. dr. Vladimír KRAJINA:

       **Předpokladem skutečné demokracie je naprosté respektování právního řádu všemi orgány státní moci. Proto 
pokládáme za velmi potěšující jasná slova vládního prohlášení, že vláda je rozhodnuta zajistit, aby ve všech úsecích 
veřejné správy byly zachovány zákony republiky a aby všichni občané respektovali právní řád, který jsme si sami dali. 
Spoléháme na nekompromisní provádění tohoto slibu, což bude znamenat klid v životě veřejném i soukromém...** /cit. 
in Hora, 1991, II. díl, s. 45/

       Je to optimistické vyjádření ohledně budoucnosti ČSR. Bylo to i naznačené přání a upozornění komunistickým 
poslancům. Faktem je, že v dané situaci, která nastala po volbách, byla ještě u těchto představitelů klasických 
demokratických stran předválečného typu hluboce zakořeněná víra v demokratický systém, který má možnost přibrzdit 
případné výstřelky. Ano, výstřelky třeba, nikoli však mohutný příval nových politických sil. Mluvím o tom v souvislosti 
s tím, že po mnoha desetiletích komunistického režimu spousta historiků, novinářů a politiků se snažila dopátrat toho, 
proč nakonec k únoru 1948 došlo. Pořád se, mírně řečeno, v jejich popisu historických událostí zkoumá to, proč vůbec 
první poválečné volby původní demokratické strany nevyhrály. Co následovalo potom, bylo vcelku jasné: Gottwald a 
českoslovenští komunisté, na které tlačil Stalin, usilovali o "demokratickou revoluci", kdy by se postupně zbavili 
"příkras" ostatních politických stran a mohli dát konečně najevo svou jedinou vůli. Rok 1946 byl a je tedy klíčový v 
pochopení následujících událostí. Nikdo z voličů však tehdy v roce 1946 nepředpokládal, že by Gottwaldova vláda 
nerespektovala demokratické zákony vzniklé v období 1. republiky. I mnozí voliči levicového zaměření, kteří KSČ 
volili, to nepředpokládali. Počítali s případnou šancí dát třeba později do rukou moc někomu jinému, kdyby vláda 
řízená Gottwaldem neuspěla s realizací svého "lidového" programu. Jenže to se neuskutečnilo. Když totiž měly být v 
roce 1948 nové volby, Gottwald udělal vše pro to, aby k volbám nedošlo. KSČ totiž ztrácela do roku 1948 v 
průzkumech procenta potenciálních voličů a zalekla se případného neúspěchu: nastoupily metody přesvědčovací - 
agitace, lži, reklama, přesuny osob v "mocenských" ministerstvech vnitra a obrany, propagace komunismu, podbízivé 
nabídky perspektivy bydlení, vlastnictví půdy do 50 ha a podobně. Metody známé již z totality v Německu a Itálii.

       Pokud jde o STALINA, ukázal se opět i po válce jako člověk demagogie a lží, a jeho ovlivňování Gottwalda bylo 
značné. Kromě toho jsou známy výpovědi některých komunistů z jiných zemí, o co Stalinovi po válce šlo. 
       Stalinova slova uvádí například jihoslovanský komunista MILOVAN DJILAS v ROZHOVORECH SE 
STALINEM:
       **Tato válka není jako ty minulé. Každý, kdo obsadí nějaké území, vnutí mu také svůj sociální systém. Každý 
zavede vlastní sociální systém až tam, kam dojdou armády. Jinak to nemůže být.** /cit. in Djilas, 1962, s. 112/

      Mluví zde vlastně o nové - studené - válce! Jak ovlivnit země, které byly Rudou armádou osvobozeny! Stalinova 
bytostná nechuť k demokracii se nutně odrazila nejen v diktátorském přístupu k vlastním - sovětským - lidem, ale i k 
lidem jiných zemí, zvláště těch, kteří Rudou armádu vítaly jako své osvoboditele. Týkalo se to prakticky všech zemí, 
které Rudá armáda osvobodila. Nárokování si těchto zemí do "okruhu jeho zájmů", satelitů, se jevilo již od prvních 
poválečných dnů. Nebylo chvíle, aby se Stalinův patologický odpor ke "kapitalistickým" státům projevoval tu 
otevřeným, tu skrytým způsobem. U ČSR šlo o skrytou formu. I Stalin si byl jist, že naléháním na Gottwalda uspíší 
proces. Přestože již těsně před koncem války říkal ministru dr. STRÁNSKÉMU, který doprovázel Beneše jako člen 
vládní delegace do Moskvy a vzpomíná:

       **Při večeři na rozloučenou, konané v Kremlu, prohlásil Stalin při přípitku, že nechce, aby slovanské národy slepě 
napodobovaly sovětský režim. Vzájemné pochopení má dát každému z nich možnost zařídit si vnitřní věci podle vlastní 
potřeby. "V TOM NÁM SVĚT NEVĚŘÍ," podotkl Stalin. Obrátil se na Beneše a dodal s úsměvem: "Ani vy ne, doktore 
Beneši." Prezident zdvořile vyvracel a všichni se spokojeně smáli, plni nejlepších nadějí.** /cit. in Hora, 1991, I. díl, s. 
107; též cit. in Josten, 1949/

       Když si porovnáte dvě Stalinovy citace - úplně odlišné! Stalin prostě věděl, s kým a jak má v dané chvíli hovořit, 
když mu to přinese momentální body - bez ohledu na budoucnost... Na druhé straně je třeba uvést, že sám Beneš 
Stalinovi občas důvěřoval. Bylo to lidské z jeho hlediska (Mnichov!) i z hlediska osvobozování ČSR! Důvěřoval však 



někomu, kdo už ho jednou zklamal, ale Beneš to nechtěl vidět (viz aféra se sovětským generálem Tuchačevským, kdy 
agenti gestapa podstrčili Benešovi údajnou proněmeckou činnost Tuchačevského - a Beneš tehdy ve 30. letech 
přispěchal s informací Stalinovi! - Tuchačevskij pak byl popraven... Musel pak dostat informace, že došlo k omylu a že 
Stalin se zachoval absolutně nelidsky a bez řádného prošetření ho nechal popravit? Nebo ne? Nelze věřit, že by nejvyšší 
zástupce státu nedostal důvěryhodné informace.). Nicméně se domníval v mírné sebestřednosti, že to Stalin myslí 
upřímně! 
       Benešovy názory na SSSR a poválečné politické poměry na jedné straně odrážejí novou situaci, kdy některé 
předválečné politické strany neměly kvůli kolaboraci s Němci mít zastoupení v parlamentu, na druhé straně odrážely i 
jeho určitou snahu vypořádat se s přílišnou "stranickostí" politických stran, které odsouvaly společné národní zájmy 
kvůli svým zájmům. 
       V publikaci DEMOKRACIE DNES A ZÍTRA, a v různých přednáškách podobně, vyjadřoval názor:

       **V jistém smyslu je politická strana nutné zlo... Život politické strany je boj... Vede... snadno k nesnášenlivosti, 
neústupnosti, fanatismu... Z těchto obtíží není východiska jiného než demokracii jako systém si zachovat, ale pokusit se 
stranictví ... zlepšit, zdokonalit, obrodit... Čím je počet politických stran v demokratickém zřízení větší, tím všecky zlé 
vlastnosti politického stranictví se zesilují a jejich důsledky zmnohonásobují... Mají-li se tudíž v budoucí poválečné 
demokracii zlé důsledky stranictví omezit, je první cestou k tomnu OMEZENÍ POČTU politických stran.** /cit. in 
Hora, I. díl, s. 231-232/

        Ano, při zachování demokracie! Malý počet stran se pak objevil v Košickém vládním programu - omezený počet 
stran tzv. Národní fronty. Bylo to určeno tedy shora, v rychlém běhu ještě v průběhu konce války na našem území.        
       Bývalý předválečný poslanec OTA HORA ve své obsažné publikaci píše, že:
       **I odbourání nadměrného počtu politických stran vyžaduje delšího vývoje a dokonalé výchovy občanů pro 
skutečnou demokracii.** /Hora, I. díl, s. 231/
       
       Uvědomuji si v této souvislosti prozíravého sira Winstona CHURCHILLA, který v jednom rozhovoru s novinářem, 
který se ho zeptal na to, jaký argument by mohl někdo mít proti demokracii. CHURCHIL odpověděl:
       **Nejsilnější argument proti demokracii - pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.** /cit. in Enrightová, 
2012, s. 168/
       
       Rozebírat vtipnou glosu nemá smysl. Nicméně je příhodná pro dobu, která po válce u nás nastala v souvislosti s 
volbami v roce 1946: OTA HORA vzpomíná v uvedené práci SVĚDECTVÍ O PUČI, kdy jako poslanec národně 
socialistické strany se ještě před volbami snažil rozbít propagační lež komunistů, kteří na svou stranu potřebovali získat 
zemědělce slibem až 50 ha půdy každému zemědělci:
       
       **Upozornil jsem, že komunistická strana stále mění taktiku podle potřeby a v duchu marxistického dialektického 
materialismu. Citoval jsem jim ... generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského: "NAŠE POLITIKA SE MĚNÍ TAK, 
JAK SE MĚNÍ PODMÍNKY, V NICHŽ TUTO POLITIKU DĚLÁME. TO, CO BYLO PLATNÉ A SPRÁVNÉ 
VČERA, NENÍ PLATNÉ A SPRÁVNÉ DNES." To znamená, že včera vám slibovali ... 50 ha půdy. Dnes nebo zítra 
vám řeknou, že ... ne 50, ale 25 ha, protože CO BYLO PLATNÉ A SPRÁVNÉ VČERA, NENÍ PLATNÉ A SPRÁVNÉ 
DNES. Bylo to varování správné...
Když jsem se jich po volbách tázal, proč odevzdali tolik hlasů komunistické straně, většinou odpověděli, že "NÁS 
OSVOBODILA RUDÁ ARMÁDA"! Nepřiznali, že to byla ... touha po slibované půdě, jednak - u sedláků s 
vlastnictvím půdy nad 50 ha - strach, že jim půda bude vzata, nebudou-li volit komunisty!** /Hora, 1991, I. díl, s. 204-
205/

       Z toho jasně plynulo, že komunisty volili i ti, kteří by v předmnichovské republice na komunisty ani nepomysleli!
      
       Je evidentní, že sliby hodně rozhodly. A protože to s vyplněním tužby rolníků nebylo po volbách tak jednoduché, 
vedlo to k poklesu důvěry v KSČ těsně před rokem 1948. KSČ musela rychle a úderně jednat. I Stalin naléhal, že 
komunisté mají historickou šanci uchopit moc. Bylo třeba najít záminku.
       
       Stalinův nátlak na Československo se projevil i v procesu přijímání evropských zemí nabídky ze strany Spojených 
států amerických - tzv. MARSHALLOVA PLÁNU - pomoci obnovy zemím po válce v Evropě.
        
       George Catlett MARSHALL (1880-1959) byl významný americký generál a politik. Za 2. světové války byl 
náčelníkem generálního štábu americké armády. Když v roce 1945 zemřel mimořádný prezident Franklin Delano 
ROOSEVELT, stal se prezidentem HARRY TRUMAN (1884-1972). Za jeho působení nastala nová poválečná éra ve 
vztazích mezi státy. Vzniklo OSN, ukončena byla válka s Japonskem v září 1945 a hlavními otázkami byly vypořádat 
se s problémem Německa (již jsem uvedl "4 D") a jak pomoci poválečné Evropě, která tolik strádala ve válce. 
MARSHALL se za TRUMANOVA prezidentování stal ministrem zahraničí. Podle pamětníků byl MARSHALL vysoce 
mravní člověk. André MAUROIS ve svých DĚJINÁCH USA V LETECH 1917-1961 v něm vidí člověka:



       **... pozoruhodného schopností sebezapření, inteligencí a energií. Truman o něm řekl, že je to největší žijící 
Američan, a EISENHOWER tento soud potvrdil. MARSHALL byl málomluvný, dovedl pozorně naslouchat, a když 
diskuse trvala příliš dlouho, říkával: "GENTLEMEN, DON'T FIGHT THE PROBLEM, DECIDE IT." ("Pánové, 
nediskutujte o tom problému, rozhodněte jej.")...** /Maurois, s. 289-291/

       MARSHALL vytvořil Sbor na plánování politiky a do čela postavil George KENNANA. Ten SSSR dobře znal a 
byl přesvědčen, že **k ruské tradici patří pocit nejistoty a nedůvěry, zrozený z těžké minulosti. Rusko potřebuje 
bezpečnost.** /Maurois, s. 290/
       
       MARSHALL k problému hovořil 5. června 1947 v Harvardu:
       **Skutečnost je taková, že Evropa vyžaduje pro následující tři až čtyři roky mnohem víc, než je schopna uhradit ze 
svého, že se jí proto musí dostat vydatné pomoci, jinak bude vystavena hrozícímu zhoršování hospodářskému, 
sociálnímu a politickému...
Naše politika není namířena proti žádné zemi nebo nauce, nýbrž proti hladu, chudobě, zoufalství a chaosu. Jejím účelem 
je obnovení světového hospodářství, které by umožnilo vytvoření politických a sociálních podmínek, v nichž mohou 
existovat svobodné instituce... Iniciativa, myslím, musí přijít z Evropy...** /cit. in Hora, II. díl, s. 7/

       Československá vláda původně chtěla přijmout Marshallův plán. Po nátlaku na československou vládní delegaci v 
Moskvě, ze strany Stalina zvlášť, od něj dala ruce pryč. 
      Madeleine ALBRIGHTOVÁ, bývalá ministryně zahraničí za vlády prezidenta Billa CLINTONA, je českého 
původu. Její otec pracoval ve 30. a 40. letech jako úředník ministerstva zahraničí a velvyslanec v Jugoslávii. Napsala 
knihu vzpomínek na Československo, kde vycházela i z pramenů svého otce, diplomata, a okomentovala situaci kolem 
nepřijetí Marshallova plánu československou vládou:

       **Stalin byl přívětivý, ale neústupný. Marshallův plán, prohlásil, není program obnovy Evropy, ale nástroj útoků na 
jeho osobu. "JESTLI DO PAŘÍŽE POJEDETE," varoval je, "DOKÁŽETE, ŽE SI PŘEJETE SOVĚTSKÝ SVAZ 
IZOLOVAT." Masaryk řekl, že na plánu nevidí nic, co by mohlo SSSR poškodit, a že jeho země je silně závislá na 
dovozu ze Západu. "K POSÍLENÍ NAŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÁKLADNY POTŘEBUJEME FINANČNÍ ÚVĚRY." 
       Sovětský vůdce vstal a pokynul ostatním, aby k němu přistoupili. Ukázal na mapu Evropy, již měl rozloženu na 
psacím stole. "PODÍVEJTE SE NA SVOU ZEMI A PODÍVEJTE SE NA NĚMECKO," řekl jim. "MY JSME JEDINÍ, 
KDO VÁS MŮŽE OCHRÁNIT PŘED NOVÝM ROZMACHEM NĚMECKÉ MOCI. PROČ BYSTE CHTĚLI 
PORUŠIT SMLOUVU S NÁMI, SMLOUVU, KTEROU V ROCE 1943 DOHODL BENEŠ?" Po Stalinově otázce ... 
byla další diskuse zbytečná. Poválečné Československo se ze strany Německa nemělo čeho obávat...** /Albrightová, 
2012, s. 353-354; též in Ripka, 1995, s. 77/
      
       Stalin se zachoval tak, jako když učitel poučuje malé žáčky. Všichni věděli, že Německo po válce nemělo vůbec 
žádnou sílu, nemohlo nikoho ohrozit, atmosféra Německa po válce byla jiná. Německo bylo rozbombardované, armáda 
kapitulovala. Lidé po válečných zkušenostech chtěli mír a znovu obnovit zemi. Na agresi nemělo nárok. Stalinova řeč 
znamenala jediné - skrytou výhrůžku těm zemím, které v "jeho sféře" by chtěly přijmout Marshallův plán. Nešlo už ani 
o to, že by Západ chtěl válčit se SSSR. Ale Stalin situace potřeboval využít k rozšíření svého vlivu. Bezprostřední 
sousedství se SSSR (hranice) leccos naznačovaly (v roce 1968 se pak uskutečnila invaze)...

       Zajímavá byla reakce některých politiků, kteří v delegaci ohledně Marshallova plánu v Moskvě nebyli. Například 
Václav MAJER, sociálnědemokratický ministr prohlásil:
       
       **Nemohl jsem to pochopit a stejně jsem nemohl pochopit, když po svém návratu z Paříže jsem v čs. 
nekomunistickém, a ovšem v sociálně demokratickém tisku, četl články, jak velké, moudré a státnické rozhodnutí vláda 
učinila odmítnutím účasti na konferenci o Marshallově plánu... 'To je konec československé nezávislosti i svobody,' 
říkal jsem sám sobě i svým přátelům...** /Majer, s. 222-223/

       Naproti tomu ministr spravedlnost dr. Prokop DRTINA, který se jednání přímo účastnil, obhajoval odmítnutí 
Marshallova plánu (že by měl špatné svědomí?) takto v deníku SVOBODNÉ SLOVO 23. července 1947:

       **Protože se ve veřejnosti stále diskutuje o tom, zda bylo správné nezúčastnit se pařížské konference o 
Marshallově plánu, pokládám, jako účastník moskevských porad, za vhodné říci několik otevřených slov... 
Československo, věrno své tradici zahraničně-politické, je vždy a v každém mezinárodním jednání připraveno 
spolupracovat se všemi mírumilovnými národy a státy světa... Z věrnosti k této tradici padlo i původní rozhodnutí čs. 
vlády pozvání do Paříže přijmout a nepromeškat žádnou příležitost, jež by mohla přispět ke sblížení mezi evropskými 
státy a mezi Západem a Východem. Čs. vláda odvolala svoji účast v Paříži jen po zjištění, že se pařížské konference 
nezúčastní žádný jiný slovanský stát... a že by se postup Československa mohl vykládat přímo jako úder proti 
Sovětskému svazu... Je tedy správný dojem, který vznikl, že totiž čs. vláda změnila svoje stanovisko... pod vlivem 
zjištění, jaké stanovisko zaujímá Sovětský svaz, ale změnila je z vlastního uvážení a rozhodnutí, a to nejen v zájmu 
Sovětského svazu, nýbrž především v zájmu Československé republiky. Nezapomínejme pro starosti dneška, na starosti 



včerejška, jež mohou býti dříve či později starostmi zítřka... Nezapomínejme na výrok prezidenta Beneše, že 
Československo neleží mezi Západem a Východem, ale leží mezi Německem a Sovětským svazem... Že v tomto 
případě naše spojenecká věrnost má pro nás své nevýhody, nás nenapadá ani zakrývat. Ale tak je tomu vždy a u 
každého spojenectví, že jednou přináší výhody té a po druhé oné straně... Čs. vláda a ČSR tím, že se neúčastní 
pařížského jednání, se však nevzdává možnosti spolupracovat politicky i hospodářsky s ostatními evropskými státy a 
zejména tzv. státy západními...**
(dále redakční komentář a usnesení předsednictva a Klubu poslanců čs. strany národně socialistické, Svobodné slovo, 
12. 7. a 19. 7. 1947)

       Ona "nátlaková" hranice se SSSR po druhé světové válce měla též podstatný vliv na další události až do 25. února 
1948. O dalším období ani nemluvě (prakticky až do roku 1989).

       Stručně a jasně vystihla ALBRIGHTOVÁ období před únorem 1948:
       **Beneš a ti, kdo ho jako můj otec podporovali, chtěli, aby se Československo vrátilo (po válce - pozn. V. M.) k 
demokratickým hodnotám předválečného období. Prezident se mylně domníval, že českoslovenští komunisté mají 
tentýž cíl. Komunisté dostali na starost policii a ministerstvo obrany ... Pod vedením a s podporou Moskvy komunisté 
infiltrovali klíčové instituce včetně odborů, hlavních průmyslových odvětví a médií. Demokratické strany nebyly na 
druhé straně ani jednotné, ani koordinované.** /Albrightová, 2012, s.  19/

       Po únoru 1948, když museli mnozí představitelé demokratických stran emigrovat, tak v exilu se snažili vysvětlovat, 
proč vůbec k únoru 1948 došlo, jak se komunistům podařilo "legálně" získat moc. Málokteří z nich si chtěli připustit, že 
špatně organizovali politiku svých demokratických stran uvnitř, ale i mezi sebou navzájem, že nedokázali zkoordinovat 
svou činnost. Poněkud podlehli představě, že demokracie "únor" nepřipustí. Podcenili velice dobře organizovanou 
komunistickou stranu, jíž se podařilo získat i odbory, armádu a vnitro na svou stranu, a dokonce akční výbory 
fungovaly prakticky na všech pracovištích a agitovaly dělníky, pracující inteligenci, nabízeli budoucí možnosti (které se 
pak neuskutečnily, ale to momentálně pro KSČ nebylo důležité - šlo o MOC VE STÁTĚ!). Dalo by se říci, že svou 
činností komunisté ostatní "strčili do kapsy" nebo že je "převálcovali". Sice jednotlivé "výkřiky" demokratické strany 
uskutečnily, ale koordinace chyběla. 
Silně zněly hlasy například některých poslanců demokratických stran. Občas se podařilo zorganizovat nějakou akci, ale 
ty byly - bohužel - jen demonstrativní, neměly "silový" charakter jako u komunistů.

       Probíhaly sice i na půdě parlamentu různé poslanecké interpelace, například Naléhavá interpelace poslance Oty 
HORY v roce 1947, týkající se nebezpečného ozbrojování lidí v továrnách:
      
       **Tím je odůvodněna naléhavost interpelace podle paragrafu 69 jednacího řádu a podepsaní poslanci se táží proto 
vlády republiky Československé:

1.  Je vládě tato akce krajské odborové rady v Kolíně známa?
2.  Je známo vládě, že totéž bylo provedeno i v jiných krajích republiky Československé a kterých?
3.  Je vláda ochotna naříditi revisi všech vydaných zbrojních pasů a provésti kontrolu, zda nebyly vydány zbraně bez 
zbrojních pasů zejména osobám, které nemají věcného důvodu pro držení zbraně?
4.  Je vláda ochotna ostře a neprodleně zakročit proti všem držitelům zbraní, kteří nemají zbrojní pasy?
5.  Jaké důsledky vyvodí vláda, zjistí-li, že údaje v interpelaci uvedené jsou správné?
6.  Je vládě známo, že zbrojní pasy jsou vydávány také jinými orgány sboru národní bezpečnosti, než jak stanoví právní 
řád?
7.  Je nutno v době, kdy byl proveden odsun Němců, i ve vnitrozemí, téměř v srdci Čech (v kolínské oblasti), 
ozbrojovati členy závodní stráže a jiné osoby v počtu co největším?
8.  Je vláda ochotna vyšetřit, z jakého popudu a proti komu je namířena akce ozbrojování členů závodní stráže a jiných 
osob v závodech?
9.  Jaká opatření hodlá vláda učiniti, aby obdobné zneklidňovací akce nebyly opakovány, zejména v době dvouletky, a 
jaká opatření hodlá vláda učiniti v konkrétním případě, v interpelaci uvedeném?
10. Je vláda ochotna omeziti počet závodních stráží a jejich ozbrojování ve vnitrozemí?
V Praze dne 16. června 1947.** 
                                       
       Nebo se objevovala závažná upozornění v tisku. Například článek ve Svobodném slově 22. února 1948 "Odmítněte 
rozvratnictví": 
       
       **Z tábora lidu uspořádaného komunistickou stranou na Staroměstském náměstí vyšla výzva, aby se v obcích, 
okresech a krajích tvořily akční výbory 'nové Národní fronty', která by se skládala z opravdových pokrokových 
přívrženců lidové demokracie, a to ze všech politických stran i z 'organizací nadstranických'. Je zřejmé, že jde jen a jen 
o manévr komunistické strany ... pokouší se vytvořit 'novou', 'skutečnou' Národní frontu, ve které by rozhodovali sami. 
Předsednictvo čs. strany národně socialistické důrazně odmítá tyto rozvratné pokusy a ukládá všem svým členům, aby 
se podobných akcí nezúčastnili a řídili se jen pokyny ústředí strany.**



       Nebudu nyní zabíhat do podrobností. V příloze týkající se přehledu událostí v únoru 1948 je obsáhlá zpráva 
dokumentující události z úhlu amerického velvyslanectví v Praze, velvyslancem L. STEINHARDTEM. Ve zprávě, 
kterou podává ministru zahraničí MARSHALLOVI, je mnoho zajímavých informací. Zpráva uvádí hlavní informace, 
ale i osobní názory velvyslance. Zcela objektivní na 100 procent není.
       Ale v bodě 2 zprávy FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES 1948, VOLUM IV EASTERN 
EUROPE objektivně uvádí /s. 733-758/:
 
       **2. ... Podle mého názoru komunisté, na základě dlouhých a pečlivých příprav datujících se od Marshallova plánu 
v červenci 1947, zastrašováním a zásahem ozbrojené moci převzali vládní moc a odstranili opozici. Nyní se snaží 
zamaskovat bezohledné převzetí moci tím, že jmenovali do nové vlády levicové sociální demokraty, nohsledy, a 
kolaboranty z nekomunistických stran, z nichž všichni budou poslušni jejich rozkazů. Zničili veškeré zbytky skutečné 
demokratické vlády a chystají se zbavit 62 % voličů, kteří v roce 1946 nevolili komunisty, jakéhokoliv vlivu ve vládě. 
Zastrašili veřejnost a všechny protikomunistické vůdce a jejich zatýkáním a hrozbou zatčením odstranili veškerou 
působivou opozici. Obsazením rozhlasu a šířením lží a výlučně komunistické propagandy rozhlasem, potlačením 
nekomunistického tisku anebo jmenováním kolaborantů do 'nekomunistického' tisku, naprosto umlčeli veškerou kritiku 
jejich metod a znemožnili jakýkoliv způsob provolání k veřejnosti. Vůči prezidentu Benešovi použili metod duševního 
nátlaku a balamucení, jež jsou překvapivě podobné těm, jež používal Hitler vůči hlavám států... Stručně řečeno, 
komunisté použili týchž metod k dosažení puče, které byly původně použity nacisty a později komunisty v jiných 
satelitních státech...**

       A v bodě 12 konstatuje STEINHARDT /tamtéž/:
       **Komunisté byli agresivní, drzí a dostatečně organizovaní k tomu, aby využili této situace. Nekomunisté nebyli 
organizovaní jako sjednocená skupina, a stále dávali přednost stranické loajalitě a osobním ambicím před bojem proti 
komunistům. Tato situace, spolu se slabým vedením vedoucích činitelů, obzvláště ze strany prezidenta, způsobila 
zhroucení. Z hlediska amerického se jeví opovržení hodným, že s výjimkou několika studentů ani jeden občan od 
prezidenta počínaje až po nejprostšího občana se nepostavil na obranu politických práv. Několik Čechů, nakloněných 
přátelsky velvyslanectví, soukromě prohlásilo, že - když vlastní lidé nebyli ochotni za svobodu bojovat - nezaslouží si 
ji...**

       Ono "z hlediska amerického se jeví opovržení hodným", že se lidé nebránili, je tvrdé vůči českému národu jako 
celek, zapomíná však na zkušenosti lidí z totalitního nacistického režimu 1939-1945 u nás, smrt 360 000 lidí českého 
nebo slovenského národa, zkušenosti z koncentračních táborů, ovzduší neustálého nahánění strachu gestapem a 
podobně. Lidé byli spíše ochotni věřit "osvoboditelům" než někomu, kdo jim nemohl pomoci například v době 
"Mnichova". Těžko bylo možné náš národ takto tvrdě soudit. Doba po válce byla ještě příliš živá - a cit k 
osvoboditelům byl silný. A mnozí si za Sovětským svazem nepředstavovali jen Stalina, přestože byl i on určitým 
symbolem... Z hlediska toho, kdo nebyl přímo v ohrožení života, se to říkalo možná snadněji. Nicméně velvyslancova 
zpráva - ke cti jejího autora - nebyla určena pro veřejnost, ale byla tajná, odtajněna byla až o mnoho let později, zvláště 
po roce 1989.

       Známou záminkou k únorovým událostem se stala reorganizace v silovém ministerstvu vnitra, které vedl 
komunistický ministr NOSEK. Zbavoval se neloajálních příslušníků a přemisťoval je na místa mimo centrum, nebo 
mimo místa významná. Popudil ministra demokratických stran a 12 ministrů podalo demisi. Z nestraníků zůstal jen Jan 
Masaryk, který otci na smrtelné posteli dal slovo, že Beneše nikdy neopustí. A Beneš byl v době únorové krize stále 
prezidentem. On však demisi menšiny ministrů přijal a umožnil tak Gottwaldovi doplnit vládu novými ministry, 
samozřejmě komunistickými nebo jemu loajálními. Ústavní cestou tak komunisté získali MOC VE STÁTĚ. Že 
Benešovi později neustále vyčítali, že neměl přijmout demisi ministrů a že se měl opřít o armádu jako její vrchní velitel, 
nepochopili, že prezident nepůjde proti vůli většiny. Měl určitou zodpovědnost, aby nedošlo například k občanské válce 
a podobně.
       
       Také Jan Masaryk, ministr zahraničí, 23. února 1948 na Vysoké škole válečné při slavnostním shromáždění velitelů 
armád a sborů čs. armády řekl:
       **Bratři generálové. Chci vám sdělit svoje krédo: jdu s lidem za všech okolností. Kdybych jednal jinak, musel by 
se můj táta v hrobě obrátit. Ať už byl jakýkoliv, kdyby tady dneska byl, já jsem přesvědčen, že by šel taky s lidem. 
Armáda může střílet, ale vždycky jenom do nepřítele a nikdy do vlastního lidu.** 
/Bouček-Klimeš, Dramatické dny února 1948, s. 214-215/
       
       Jan Masaryk to řekl v souvislosti s tím, jak to myslel i prezident BENEŠ. Nikoli tak, jak to později interpretovali 
někteří komunističtí historici, že Masaryk podporoval Gottwalda... Slíbil loajalitu Benešovi. Stejně jako generál 
Svoboda. Proto Gottwald nemohl k převratu použít vnitro. Musel řešit věc ústavně.

       Nebylo vše tak jednoduché - a mnohé nakonec téměř pravdivě americký velvyslanec popsal svému ministru 
zahraničí Marshallovi.



       
       Nicméně názory na úlohu prezidenta Edvarda BENEŠE byly různorodé: 

       Z rozhovoru se Švédkou Amelií POSSE-BRÁZDOVOU v Lánech 23. 11. 1947:

       **President ... mluvil  o svém vztahu k Sokolu, o tom, jak na Sokol spoléhá, když by šlo o obranu demokratických 
svobod proti revolučním pokusům o státní převrat. Paní Hana se v rozhovoru ptala úzkostlivým hlasem, jestli by 
skutečně byl s to dát rozkaz k obraně země, který by mohl mít za následek občanskou válku. Odpověděl rozhodným 
hlasem, že raději to, než nové otroctví. Řekl, že vidí nebezpečí situace, ale že je pevně odhodlán dál neustupovat - 
"jedině přes moji mrtvolu budou moci udělat puč v této zemi."** /Posse-Brázdová, 1977, České slovo č. 10/
       A tamtéž:
       **Gottwald a ostatní řekli, že RUSOVÉ STOJÍ V PLNÉ POHOTOVOSTI PODÉL HRANIC, hotovi vtrhnout sem 
jakmile komunisté vyšlou SOS, a tvrdili také, že jejich špionáž prokázala, že Američané měli příliš málo vojska na 
kontinentě... BENEŠ řekl, že "na to vyslal SOS k různým vedením stran, k Sokolům a také k řadě generálů... Tito 
poslední ale byli v domácím vězení a byli nedosažitelní... Věděl jsem, že Sokolové každopádně měli tolik zbraní, že by 
mohli vyzbrojit i ty druhé - naproti tomu jsem si nikdy nemohl představit, že jim do té míry chyběla organizace a 
odhodlání... Já věřil, že neozbrojené studentské demonstrace by mohly být signálem k všeobecnému povstání, ale když 
se nikdo nepohnul, nemohl jsem přeci nechat Gottwaldovy bojechtivé hordy uspořádat hromadný masakr na bezbranné 
obyvatelstvo Prahy. Nebylo žádných mezí pro to, čím hrozili v tom směru."**
       Když mu Posse-Brázdová řekla, že "měl jen odmítnout podepsat demisi a že by byli stáli za ním jako jeden muž a 
přemohli komunisty", odpověděl  BENEŠ rozhořčeně: 
       **...JE LEHKÉ ŘÍKAT TO TEĎ DODATEČNĚ. PROČ SE NIKDO NECHOPIL INICIATIVY TEHDY?...**

       V dopise O. Horovi politický vězeň Eduard HAUPTMANN, kterému se podařilo uprchnout z jáchymovských dolů 
a pak z koncentračního komunistického lágru ve Vikmanově, napsal (dopis napsán v čs. uprchlickém táboře v Ulmu 11. 
11. 1949):

       **Čekali jsme v únoru na rozkaz bojovat. A věř mi, dneska toho lituji, že nebyl vydán příkaz k otevřenému boji. 
Jsem přesvědčen, že by tolik životů i neštěstí rodin to nestálo. Kolik zatčených, mučených, mrtvých, nevinných lidí 
padlo již za krátkou dobu komunistické zběsilosti. Měli jsme se bránit. Rozkaz ale nepřišel!** /cit. in Hora, II. díl, s. 
208/

       A ještě jeden názor z dopisu bývalého poslance Čeňka TORNA bývalému poslanci Otovi HOROVI 5. 3. 1976:
       **... Jsem velmi stručný a s neměnným posudkem o národním a politickém neštěstí v r. 1948
A) Prezident neměl přijímat a podepisovat demisi ministrů, o kterou sám požádal. Svůj argument opírám o zjištění u 
demisujících ministrů a především u Prokopa Drtiny.
B) Sokolové měli jít do ulic, jako štít národa, který by se byl připojil - proti komunistickým dělnickým milicím. 
Pasivitou odporu jsme si nechali podřezat krky.
       Kdyby jedno a druhé bylo - ať se stal úder z venčí či nikoliv - nestáli by komunisté před světem, že vláda věcí 
přešla do jejich rukou ústavní cestou a že národ přijal režim jednoznačně a postavil se proti reakci.
       Bohužel milý Oto, tak dle mého názoru stály věci a následky, které dnes odrážíme, byly vinou z naší strany víc než 
vinou či zásluhou nepřátel...** /cit. in Hora, II. díl, s. 252 příl./

                                                                                +++       

       Ale to jsou právě ona historická KDYBY KDYBY...
       Události proběhly tak jak proběhly, hodnocení dnes mají pouze poučný význam. Historie nabízí častá srovnání, 
porovnání a hlavně životní zkušenosti. Chyby by se neměly opakovat. Poučit se z nich je nutnost.

                                                                                 +++

6.4. Únor 1948 jako předpoklad komunistické totality

ARISTOTELES /Etika Nikomachova, s. 1134a/: 
       **Právo existuje pro lidi, mezi nimiž je nespravedlnost.** 

SV. AUGUSTINUS /cit. in Helvetius, 1953/:
       **Jestliže i pravda působí pohoršení, nechť vznikne pohoršení, ale pravda budiž řečena. Pravda může být na čas 
zakryta, ale nemůže být přemožena.**
       



KANT /Malý orloj moudrosti, 2007, s. 175/:
       **Chovej se k osobě druhého jako k účelu, ne jako k prostředku.** 
       **Politika musí pokleknout před mravností.**

HELVETIUS /Výbor z díla, 1953/:
        **Jsme lidem skutečně povinováni pravdou? Otažme se lidí ve významných postaveních. Všichni se shodnou, že 
je pro ně důležité znát ji a že její znalost jim pomáhá, aby zvyšovali a zabezpečovali obecné blaho. Musí tedy každý 
člověk jako občan přispívat ze všech svých sil k blahu svých krajanů, má říkat pravdu, když je mu známa.
Ale závazek mluvit pravdu předpokládá možnost ji odhalit. Vlády tedy mají usnadnit rozvoj prostředků k tomu: a 
nejbezpečnější ze všech je svoboda tisku.**

                               +++

       Vybral jsem záměrně několik citátů, které se vztahují k tématu konce demokracie a začátku totalitního režimu, 
nedemokratického ve svém významu.

       Už ve starověkém Řecku vyslovil ARISTOTELES uvedenou první větu. Už tehdy si moudří lidé uvědomovali, že 
lidé nejsou andělé, jsou nedokonalí, a tak i rozhodování o tom, co je správné nebo nesprávné není možné ponechat 
pouze názoru jednotlivce nebo nějaké vybrané skupině lidí, která by si osobovala právo na jedinou pravdu. Museli se 
sejít nejlepší odborníci a zvažovali ze všech stran, až přišli hlavně na to, že je třeba zafixovat nejprve ty hodnoty a 
mravy, které byly pozitivní ještě před jejich narozením, tedy které byly staršího data. A jaksi přirozeně vznikaly v 
průběhu dějin lidstva. Přirozené právo se pak stalo základem pro další úvahy o právu. Bylo jasné, že mělo být závazné 
pro všechny obyvatele. A tak bylo třeba zjišťovat, které další nové prvky, aktuální pro současnost, bude nutné uplatnit v 
právu. Byli si vědomi jedné zásady: právo mělo být DEMOKRATICKÉ - tedy mělo sloužit LIDU, svobodným 
občanům státu. Měly tedy být uspokojivé pro všechny. Jelikož se však všechno jednotlivé nemohlo dát do zákonů, daly 
se tam pouze HLAVNÍ ZÁSADY, podle kterých se všichni mají řídit. Měly odpovídat realitě, ale i rozvoji každého 
člověka i státu - čili dnešním pohledem: práva a povinnosti občanů, institucí, úřadů. Už tehdy si byli jisti, že 
SVAZOVAT ČLOVĚKA BY NEPŘINESLO ROZVOJ JEMU ANI STÁTU. Vedlo by vlastně ke skrytému otroctví. 
Důkazy takového solidního práva byly: prudký rozvoj námořního obchodu, věd, umění a sportu.
       Křesťanský názor sv. AUGUSTINA vycházel z humanistického poselství křesťanské morálky: mluvit pravdu, 
nelhat. Neboť jen pravda tě osvobodí z hříchu nebo neštěstí. Opak vede do záhuby.
       KANT i HELVETIUS byli filozofy osvícenství a moderního pojetí humanity člověka. Poznávání pravdy vede k 
pokroku, zatajování pravdy vede k nerozumnému přístupu ke světu, je protirozumové, zavádějící na scestí, v 
politických důsledcích vede k nedemokratickým řízením státu. Osvícenství vyžaduje OSVĚTLENÍ SKUTEČNOSTI 
PRAVDOU. To je měřítko rozumné a tudíž i spravedlivé vlády, která hledá mír, harmonii, vyrovnanost, nikoli 
konflikty, které pramení z neznalosti a nepoznané pravdy.

       Další citace Ferdinanda PEROUTKY, kterou uvádím dále, je už přímo varovným prstem pro ty, kteří 
PŘEKRUCUJÍ PRAVDU, PROTOŽE TAKOVOU CHTĚJÍ MÍT - A TEDY RÁDOBY "VĚDECKY" PŘEDLOŽIT 
LIDEM, ABY JÍ UVĚŘILI:
       **Oficiální doktrinou komunistických států je, co bylo nazváno filozofií dialektického materialismu. Ve 
skutečnosti komunistická diktatura je největší pokus, jaký kdy byl podniknut, aby působnost dialektického procesu byla 
omezena. Původní dialektikové pečovali o to, aby na druhou stránku věcí nebylo zapomínáno. Karel Marx napsal: "Co 
charakterizuje dialektický pohyb, je současná existence dvou protikladných aspektů, jejichž výsledkem je nová 
kategorie. Výlučný pokus vyloučit špatnou stránku rozbíjí dialektický pohyb na dva kusy." Avšak, nepřestávajíc se 
dovolávat dialektiky, komunistická diktatura zakazuje existenci "špatné stránky"... Divoká antiteze směřuje ne k 
syntéze, nýbrž k tomu, aby vyhladila tezi...
Zákon dialektického pohybu, který dosti dlouho mluvil pro komunismus, mluví později proti němu... Po periodě, která 
znala jen průběh komunistických revolucí, přichází perioda, kdy se vyskytují nechuť, vzbouření a revoluce proti 
komunismu.**
/Peroutka: Jací jsme. Demokratický manifest, s. 141-142/

       Marxismus-leninismus se rád chlubil tím, že navazuje na Hegelovu filozofii - na jeho dialektiku (THESE - 
ANTITHESE - SYNTHESE). Smyslem bylo podrobit tvrzení kritice rozumu, vybrat z původní teze to dobré, užitečné, 
podnětné pro další vývoj. PEROUTKA zde vlastně vyjasnil podstatu komunistické teorie, která měla být (a v SSSR 
byla) uvedena do praxe. Jenže vše, co neodpovídalo představě o budoucí společnosti, která byla pozitivisticky chápána, 
až konstruktivisticky (relativismus využila jen jako prostředek, jak šikovně, "gumově", obhájit třeba i nesmysl, pokud 
má být součástí plánu), bylo nikoli přezkoumáno a pozitivně využito na vyšší úrovni, ale přímo odloženo nebo 
zlikvidováno jako plevel. DIALEKTIKA v komunistickém hávu tak byla "gumová", ohebná podle potřeby, nebo nebyla 
vůbec. A zdůvodnění: antiteze způsobila zánik teze!

       Bohužel převedeno na společnost a řešení problémů ve společnosti - způsobila překrucování pravdy, lež, v krajních 
případech i věznění či dokonce smrt těch lidí, kteří se pokusili demaskovat totalitní režim. Totalitní režim znamená 



kontrolu všech lidí ve všech směrech: v ekonomice, politice, vztazích mezi lidmi, chování lidí, povinností lidí (práv je 
již podstatně méně) - viz i názory, že kdo neplní povinnosti, nemůže mít práva - což ale znamenalo, určit všechen výčet 
povinností. Daly se zmanipulovat jednáním s lidmi na pracovištích, někdy dokonce i v zákonech. Pokud zákon je určen 
shora tím, kdo vše má pod kontrolou, je jasné, že nejde o právo, ale zneužití práva. Mohlo to být vysvětlováno všelijak - 
i mimozákonně. Proto se po převzetí moci komunisty objevovalo tolik případů nezákonně odsouzených lidí jen za 
neurčité projevy, které mohly být nejasnými zákony zneužity. Zákonodárství tak podléhalo mocenským nátlakům ze 
strany monopolně řídící organizace, což byla KSČ. Jelikož sama vydávala nejasné zákony, sama jim nakonec musela 
podlehnout - viz soudní líčení proti samotným komunistům komunisty v éře "českého stalinismu" v padesátých letech 
(ještě za Stalinova života a jeho vlivu u nás, ale i po něm, prakticky až do sametové revoluce v roce 1989).

       HELVETIŮV citát říká hodně o svobodě tisku již před mnoha desítkami let. Bez svobody tisku nelze hovořit o 
skutečné demokracii - je však nutné, aby tisk nebyl ekonomicky nebo personálně propojen s lidmi, kteří řídí stát, nebo 
nátlakovými skupinami. Nezávislý tisk je skutečně demokratický. Ekonomické zájmy nutí sice podávat aktuální zprávy 
živě, možná až příliš, jakmile však dodá špatné informace, postupně jeho vliv klesá. Je zárukou pouze demokratické 
společnosti. Totalitní režim nemá zájem na objektivní pravdě, a tak ho postupně, pokud ne najednou, likviduje pod 
různými záminkami: třeba onou "gumovou" dialektikou, že tisk je zaměřen "proti naší mírumilovné (a podobně) 
společnosti"...

       Rozhodně by nemohlo při pravdivém zpravodajství docházet k nezákonným procesům, ke kritice lidí, co nesouhlasí 
s politikou režimu, případně k jiným nevhodným projevům moci. TISK V TOTALITĚ SLOUŽÍ POUZE TOTALITĚ.

       Po vítězných volbách v roce 1946 GOTTWALD hovořil o demokratické cestě socialismu. Madeleine 
ALBRIGHTOVÁ cituje přehnaný BENEŠŮV optimismus, který prý jejího otce-diplomata Josefa KORBELA trápil:
       **Jakkoli jsem pesimistický, pokud jde o vývoj mezinárodní situace, tak pokud jde o vnitřní situaci, jsem klidný. 
Na jaře se budou konat volby. Komunisté prohrají, a po zásluze. Lidé rozumějí jejich politice a nenechají se napálit. Jen 
bych nerad, aby prohráli příliš. To by vzbudilo v Moskvě hněv...
O puči /komunisté - pozn. V. M./ uvažovali v září, ale pak od té myšlenky ustoupili a znovu již to zkoušet nebudou. 
Zjistili, že mám u národa jistou autoritu. A nejen to. Vědí, že mám početné stoupence i v řadách dělnické třídy, dokonce 
mezi mnoha komunistickými pracujícími. Uvědomili si, že nemohou jít proti mně.** 
/cit. in Korbel, s. 198-199, cit in Albrightová, 2012, s. 365/       
      
       Jakmile komunisté dobyli moci, hned následující dny po 25. únoru začaly působit složky bezpečnosti k 
pronásledování největších - dříve legálních v demokracii - odpůrců nového komunistického režimu.
       Ota HORA v knize SVĚDECTVÍ O PUČI uvádí, jak jeho rodinu začal pronásledovat SNB (Sbor národní 
bezpečnosti). Přepadení komandem SNB uvádím v příloze. Jen úvodní slova:

       **Ve čtvrtek, 26. února 1948, zanedlouho po tvém odchodu, asi kolem deváté hodiny ráno, někdo zazvonil u vily. 
V téže chvíli slyším i zaklepání na dveře našeho bytu. Na můj dotaz, kdo to je, stroze odpověděl: 'Státní bezpečnost, 
otevřte!' Nesmějí tušit, že se jich bojím! Když jsem však otevřela dveře, zmocnila se mne hrůza: uviděla jsem sedm, 
většinou mladých, rozzuřených esenbáků. Ač byl únorový mráz, měli uniformy rozhaleny až po pás. Mezi dveřmi jsem 
se jich zeptala, co si přejí? Odpověděli, že jdou vykonat prohlídku bytu poslance Hory. Nato jsem jim řekla: 'Můj 
manžel je poslanec a je chráněn poslaneckou imunitou. Nejste proto oprávněni vstoupit do jeho bytu.' Místo odpovědi 
mi předložili písemný rozkaz ministra vnitra Noska, že na základě protistátní činnosti poslance Hory jsou povinni 
prozkoumat jeho písemný a jiný protistátní materiál...** (dál uvedeno v příloze) /Hora, II. díl, s. 182-184/

       Čili již druhý den po převzetí moci komunisty! Z toho jasně plyne, že jednoduše počítali s převzetím moci. Byli 
připraveni, i kdyby prezident Beneš demisi nepřijal! Ani by pravděpodobně nečekali na nové parlamentní volby, které 
téhož roku měly proběhnout! Faktem však také je, že prezident měl na své straně armádu jako její vrchní velitel, a 
ministrem národní obrany byl hrdina od Buzuluku generál Ludvík SVOBODA, který nebyl členem komunistické strany 
- byl to voják, který si uvědomoval sám závažnost situace a neměl moc chuti po válečných zkušenostech po konfliktu, 
nicméně jako voják by prezidentův rozkaz uposlechl. Ještě 23. února roku 1947 generál SVOBODA byl přijat na 
Pražském hradě prezidentem BENEŠEM a prohlásil, že:
       **... provede rozkazy presidentovy, kdyby se policie pokusila o násilný převrat.** /cit. in Josten, 1949, s. 137/

       (Je to i tato varianta názoru, že i GOTTWALD nemohl provést policejní puč. A jako zkušený politik též nemohl 
hazardovat s případnými oběťmi. Proto byl spíše nakloněn k ústavní cestě, i když Stalin na něj tlačil a byl netrpělivý.) 

       V této souvislosti uvádím i ministra zahraničí Jana MASARYKA, který v rozhovoru s tajemníkem Viktorem 
FISCHLEM řekl o komunistech a o svobodě:
       **Já si vzpomínám, když ještě táta žil, jak k němu chodili naši agrárníci a servírovali mu třikrát denně místo jídla 
nápad postavit komunistickou stranu mimo zákon. Táta byl vždycky rozhodně proti tomu. Jednou se mě zeptal, co si 
myslím o těchhle pokusech našich státníků zbavit se opozice touto snadnou cestou. Tak jsem mu řekl, že když jsme jako 
kluci čutali merunu, nikdy nám nenapadlo jít k soudci a chtít po něm, aby vyhodil ze hřiště těch jedenáct kluků, kteří 



hráli proti nám. Mohl vyloučit jenom ty, kteří nehráli fair. Jenže dneska nejsem tak docela jistý, že komunisté vůbec 
kdy hráli fair. Oni totiž ve skutečnosti nikdy neuznávali, že by stejná pravidla platila pro obě strany. Jenže teď nám 
nastříleli už trochu moc gólů a taky nikde nevidím soudce, který by si troufal odpískat faul.** /cit. in Fischl, 1991, s. 23/

       Jan MASARYK, který byl slušným člověkem, a tudíž také vyžadoval slušnost, musel být s příchodem nového 
předsedy vlády Gottwalda, tedy svého nadřízeného ve vládě, zřejmě dosti rozladěn. Z politiky se totiž vytrácela slušnost 
a noblesa. Prostředí zprimitivnělo. 
       ALBRIGHTOVÁ cituje ze STERLINGOVY práce, jak reagoval GOTTWALD na únorovou krizi, když Janu 
MASARYKOVI řekl:

       **Věděl jsem, že je nakonec dostanu, ale v životě by mě nenapadlo, že mi donesou své zadky, abych je nakopal, na 
podnose."** /cit. in Sterling, s. 88; in Albrightová, 2012, s. 373/

       Jen jeho slovo dané svému otci, T. G. MASARYKOVI na smrtelné posteli, že zůstane s Benešem do konce, mu 
bránilo v odchodu z vlády. BENEŠ totiž stále byl prezidentem... Zneužívání jména Jana Masaryka jako člověka, který 
prý podporoval Gottwalda, je přitažené za vlasy a je to nesmysl. U Masaryka mravní hledisko bylo prvořadé. 
       Otázky ohledně jeho údajné sebevraždy nebyly dosud jasně vyřešeny, spíše jde o dohady. Jasná je však jedna věc - 
musel být trnem v oku Gottwaldově jednobarevné vládě (jen ještě nestraník generál Ludvík SVOBODA, který později 
do KSČ vstoupil). Podle odhadovaných, blíže skutečnosti existujících důkazů, MOHLO mít jeho smrt na svědomí 
nějaké komando lidí podléhající buď NKVD či naší StB. Nemusel o něm vědět ani Gottwald. Je známo, že obě tyto 
tajné složky byly jakýmsi "státem ve státě", měly na svědomí (hlavně sovětské NKVD - smrt tisíců lidí v SSSR, nebo 
viz Katyň aj.) lidské oběti, určitě měly zkušenosti s "čištěním" stop po svých akcích. 
       Uvádím vyjádření člověka, který byl blízko k vyšetřování smrti Masaryka:

       Nekomunista, člen Státní bezpečnosti (po převratu 1948 propuštěn) Jaroslav STOKLASA v dopise O. Horovi ze 
dne 3. září 1951 píše z Prestonu, Anglie, o ministru Janu Masarykovi, který údajně spáchal sebevraždu:

       **Jak jsem Ti už psal, měl jsem s sebou originály protokolů o smrti Jana Masaryka. Byl jsem o ně okraden ještě s 
jiným materiálem na CIC v Ambergu. Včera jsem v rozhlase slyšel, že Truman prohlásil novému čs. vyslanci ve 
Washingtoně, první, že Masaryk byl zavražděn. Jsem spokojen a věřím, že si to přečetl v mých ukradených dokladech... 
Předtím údajně jednu kopii dostal dr. Krajina... Svého času jsem Tě prosil, aby ses zeptal dr. Krajiny, zda mu byl 
doručen početný materiál z Prahy - Krčmáň, Masaryk a pod. ... 
Uvádím několik faktů, které si pamatuji z případu Jana Masaryka. Bylo to asi 10 protokolů (které mi byly ukradeny): s 
nočním hlídačem, strážníkem, komorníkem, detektivem J. Masaryka, se dvěma topiči, a lékařské nálezy dr. Teplého... 
Byla tam celá řada nesrovnalostí. Fakt je, že Masaryk nebyl zastřelen a že smrt nastala po dopadu s výšky, neboť podle 
pitevního nálezu měl trošku krve v plících, což znamená, že po dopadu ještě jednou vdechl, měl roztříštěny patní kosti. 
Dále z pitevního nálezu jsem se dočetl, že měl větší oděrky na hlavě, v týlu, a odřeninu na břiše asi 10x5 cm. Z nálezu 
dr. Teplého (původního, který později byl na příkaz dr. Jana Hory přepsán) vyjímám: odřené dlaně a stopy malty z 
okenní římsy, zbytek lejna mezi hýžděmi, smrt nastala před 3-4 hodinami. Masaryk byl v pyjamas. Též zbytek lejna byl 
na římse asi 3 m pod oknem.
Z toho je zřejmo: Masaryk byl strkán z okna násilím po břiše. Byl zřejmě uhozen tupým předmětem do týla. Skok byl z 
koupelny. V koupelně nepořádek a stopy po zápase, též polštář s postele. Kdyby někdo chtěl vyskočit v sebevražedném 
úmyslu, nesoukal by se z okna po břiše. V protokole byla celá řada nesrovnalostí (v původních, později upravených). 
Např. když dělníci šli do budovy, nic neviděli, ale po 15 minutách ho tam našli; lékař však konstatoval smrt před 3-4 
hodinami!
Asi za půl roku potom pátralo vnitro po původním nálezu dr. Teplého. Samozřejmě nebyl 'nalezen', neboť my jsme ho 
již měli v držení. Dr. Teplý spáchal nato ve své ordinaci 'sebevraždu' injekcí. Zkrátka nesmysl, že Jan Masaryk spáchal 
'sebevraždu'... Provedla to likvidační skupina KSČ se sídlem v Pelcově ulici, tehdá pod vedením npor. Tůmy.** /cit. in 
Hora, II. díl, s. 191-192/

       O nezákonných procesech koncem 40. a hlavně v 50. letech vyšlo několik souhrnných hodnotných publikací. 
Antonín KRATOCHVÍL ve svém třísvazkovém díle -
ŽALUJI I/III. STALINSKÁ JUSTICE V ČESKOSLOVENSKU. VRÁTIT SLOVO UMLČENÝM. CESTA K SIONU 
- uvádí množství případů. Uvedu z nich jen vybrané části.
       
       Ještě v roce 1968, kdy se objevovaly demokratické prvky v socialismu, setrvávaly názory na "socialistické" právo v 
prakticky nedemokratickém hávu z dob nedávno minulých:
       **Podle širšího chápání metody socialistické zákonnosti není zákonnost čistě právnickou kategorií, je především 
politickou metodou uskutečňování politiky socialistického státu prostřednictvím práva.** /Hoffman v Lidové 
demokracii 26. dubna 1968/
       
       Bylo to již v době tzv. pražského jara, kdy se napravovaly zločiny z 50. let! Setrvačnost pokračovala. Ona 
"politická metoda ... prostřednictvím práva" je něco neskutečného v demokracii! Přesto mnoho nezákonně odsouzených 



bylo rehabilitováno, mnozí však již posmrtně... Rok 1968 byl významným rokem prakticky v celém světě. Nové 
generace odmítaly studenou válku a chtěly nápravu z minulosti. U nás docházelo k většímu odhalování pravdy z 
minulosti.

       OBČANSKÉ NOVINY 28. SRPNA ještě psaly o zločinech v 50. letech, ještě v době, kdy už nastala okupace 
Československa hlavně Sovětskou armádou:
       **Státní bezpečnost používala v padesátých letech i později jako Gestapo bestiálních vyšetřovacích metod. 
Odhalení jejich zvěrstev v roce 1968 vyvolalo hluboký odpor v celém národě a její metody byly odsouzeny členy 
Společnosti pro lidská práva jako zločinné.**
       
       Byla vytvořena zvláštní komise ÚV KSČ o politických procesech a rehabilitacích v Československu v letech 1949-
1968, tzv. Pillerova komise.
       JAN PILLER komisi řídil a sestavoval plány na odškodnění a rehabilitaci. Sám prohlásil:
       **Zpráva komise o politických procesech a rehabilitacích obsahuje tak otřesná fakta, že mohou v případě 
uveřejnění působit přímo explozivně a vážně otřást autoritou KSČ...** /cit. in Kratochvíl, 1, 1990, s. 72/
       Protirežimní skupiny byly likvidovány tak, že docházelo k **pronikání pomocí agentů StB, kteří ve většině případů 
hráli roli agentů-provokatérů a sami se pokoušeli zorganizovat nějakou činnost, kterou pak StB "odhalovala".** 
/Pillerova zpráva, s. 29/

       To bylo ovšem velice závažné, v době, kdy komunistická strana, i když nového pojetí (tzv. socialismu s lidskou 
tváří), byla u moci. Přesto sama viděla, že není možné zločiny utajit. Museli převzít zodpovědnost za někoho úplně 
jiného, protože sami nepatřili k těm, co zločiny prováděli, a mnozí z nich byli též šokováni. Nicméně v této straně bylo 
stále mnoho těch, co dříve páchali zlo (bití politických vězňů, posílání na nebezpečnou práci do uranových dolů, trestné 
tábory, justiční vraždy (Horáková, Píka a mnoho dalších).

       Provokace StB v 50. letech probíhala často dobře nacvičenými "útoky zločinců vyslaných z imperialistických 
zemí", což byli agenti StB. Stávaly se pak záminkami k útokům na nepohodlné lidi, k jejich zatýkání a věznění. 
"Důkazy" se vždycky "našly"...

       KRATOCHVÍL uvádí:
       **Obětí provokací StB se stali nejlepší příslušníci národa, v čele s dr. Miladou Horákovou. Podobně jako Gestapo 
pracovala StB s velkou sítí konfidentů ze všech vrstev národa a ze všech pracovišť. Zde byla sovětská tajná policie 
dobrou učitelkou. V padesátých letech pracovalo - dobrovolně či pod nátlakem - 175 000 konfidentů. Min. bezpečnosti 
mělo 83 000 zaměstnanců a přímých placených agentů.** /I. díl, s. 44/

       Po listopadu 1989, když byly zajištěny materiály StB, se zjistilo, že konfidentů bylo ještě více. Faktem je, že 
hlavním agentům se podařilo zlikvidovat materiály ohledně jejich činnosti (StB odváželo auty po balících materiály ke 
spálení např. do kladenských hutí).

       Cituji dále z PILLEROVY ZPRÁVY /s. 80/:
       **... mnozí pracovníci Bezpečnosti si ještě v roce 1963 neuvědomovali, že porušovali zákony a svoje přesvědčení 
zdůvodňovali tím, že žádné zákony neznali a že plnili jen stranické pokyny. Neznalost zákonů u mnohých 
rozmnožovaly další neznalosti, nedovedli provádět výslechy, sepisovat protokoly - nejelementárnější úkony 
bezpečnostních pracovníků. Ale ani jejich politická úroveň neodpovídala často potřebě. Vymýšleli si fantastická 
obvinění, různé kombinace špionážních spojů, sérii politických úchylek, chyb, záměrů, to vše svědčí o stupni politické 
vyspělosti tvůrců. Svoji nedostatečnou kvalifikaci nahrazovali fyzickým a psychickým nátlakem a mučením, apelem na 
komunistické uvědomění zatčených, vzájemným soutěžením v délce výslechu a jinými formami.**

       Musel to být vrchol arogance a pocitu naprosté beztrestnosti lidí s nízkou intelektovou úrovní, kteří v 
pronásledování kvalitních lidí viděli svou příležitost, jak se zbavit komplexů méněcennosti, neschopnosti žít jako lidi. 
Dostali se tak na úroveň zvířat:

       **Úloha Bezpečnosti ve výrobě procesu byla značná. Od chvíle, kdy dostala kohokoliv do svých rukou, 
vykonávala nad ním neomezenou moc. Proto klíčovým bodem politických procesů je přechod od politického obvinění 
do osidel Bezpečnosti. Moc Bezpečnosti nad osudem zatčeného byla rozhodující, provázela jej nejen ve vazbě, ale i u 
soudu a při výkonu rozsudku. (Bylo to umožněno tím, že až do roku 1968 spadal celý systém věznic a trestních táborů v 
ČSSR do kompetence ministerstva vnitra a ne do kompetence ministerstva spravedlnosti, jak je to obvyklé ve vyspělých 
státech - pozn. vyd.) Vyznačovala se neustálým ponižováním, stále hlubším a hrubším urážením, stále hrůznější 
nelidskostí. Často svoje oběti stavěla do tíživých a tragických situací.** /Pillerova zpráva, s. 83; in Kratochvíl 1), s. 46/

       Zvrhlost počínání těchto zamindrákovaných lidí byla podtržena jejich spoluprací se sovětskými agenty - spolupráce 
s cizími proti vlastním lidem, to už je mezinárodní zločin:



       **Složité vztahy a situaci v Bezpečnosti utvářela také pozice sovětských poradců a vztah hlavního poradce a 
ministra. Autorita poradců byla velká, jejich rady, pokyny i rozhodnutí měly váhu rozkazu a většina příslušníků 
Bezpečnosti je plnila s přesvědčením o jejich správnosti a prospěšnosti. ... Také ministr přijímal náměty a doporučení 
poradce za správné a zařizoval jejich plnění. O řadě záležitostí, týkajících se procesů, informoval a jednal s Kl. 
Gottwaldem většinou za účasti hlavního poradce. Avšak poradce velmi často navštěvoval Gottwalda sám, bez 
ministra.** /Pillerova zpráva, s. 82/

       Obětí se stal i například Artur LONDON. Shodou okolností byl předtím vězněm nacistických koncentračních 
táborů, a tak mohl porovnat metody gestapa a estébáků (StB - Státní bezpečnost). V DOZNÁNÍ píše:
       **Estébáci jsou lidé, kteří pracují inkvizičními metodami, hodnými gestapa.** /London, s. 202/

       V Doznání také London odhaluje mechanismus práce sovětských poradců:
       **Okamžitě zřídili ve Státní bezpečnosti zvláštní oddělení pro vyhledávání nepřítele... Využívajíce své svatozáře a 
autority, kterou mají u úředníků Bezpečnosti, s nimiž spolupracují, vybírají si mezi nimi důvěrníky, kteří jsou jim 
oddáni tělem i duší, považují je za své skutečné představené a vykonávají jejich příkazy mimo rámec normálního 
postupu, bez ohledu na své úřední představené. Ve Státní bezpečnosti se tak velice rychle vytvořila, ve všech 
odděleních, paralelní policie, skutečný stát ve státě, jehož činnost unikla příslušnému ministerstvu.** /tamtéž/
                                                                   +++

       Právní normou pro zločiny se staly přímo zákony schválené (!) parlamentem. Šlo především o tyto zákonné normy:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZÁKON 231. ze dne 6. října 1948, na ochranu lidově demokratické republiky (Sbírka zákonů vydaná dne 16. října 
1948):

Hlava I. Trestné činy proti státu. § 1. Velezrada, odst. (3) Smrtí bude vinník potrestán: e) JE-LI TU JINÁ PŘITĚŽUJÍCÍ 
OKOLNOST.

Hlava II. Trestné činy proti vnější bezpečnosti státu. § 5. Vyzvědačství, odst. (2) Smrtí bude vinník potrestán: f) JE-LI 
TU JINÁ ZVLÁŠTĚ PŘITĚŽUJÍCÍ OKOLNOST.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dále
ZÁKON 247. ze dne 25. října 1948, o táborech nucené práce (Sbírka zákonů vydaná dne 
17. listopadu 1948):
§ 2. 
(1) Do táborů budou zařazeny
a)  osoby, které jsou starší 18 let, nepřekročily 60. rok věku a jsou tělesně a duševně způsobilé, ale PRÁCI SE 
VYHÝBAJÍ nebo OHROŽUJÍ VÝSTAVBU LIDOVĚ DEMOKRATICKÉHO ZŘÍZENÍ nebo HOSPODÁŘSKÝ 
ŽIVOT, zvláště veřejné zásobování, a OSOBY, KTERÉ JIM TO UMOŽŇUJÍ
(§ 3. odst. 1 rozhodnou 3členné komise NV, a odst. 2 na dobu od 3 měsíců do 2 roků)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Poznámka: slova psaná verzálkou jasně naznačují nejasnost a v tom případě i možnost překroutit je jakýmkoli 
způsobem do různých zdůvodnění, proč má být dotyčný trestán...

       Jakým způsobem prezentovala média různé akce "záškodníků", si můžeme uvést na příkladu:
       LIDOVÉ NOVINY 16. 7. 1949:
       **... Alexej Čepička shrnul celé období jednání mezi Národní frontou a církví, které ztroskotalo na nepřátelském 
postoji římskokatolického episkopátu. Otřesná fakta, která přinesl, ukázala v pravém světle celou činnost biskupského 
sboru v čele s arcibiskupem Beranem. Je to jediný sled nenávistných činů proti lidově demokratickému zřízení, 
podvracení revolučních vymožeností a pobuřování občanstva, kdy náboženství bylo použito k podpoře reakčních sil, k 
vynucování politiky Vatikánu - toho Vatikánu, který ve službě západním imperialistům by chtěl vyvrátit z kořene vše 
pokrokové.**

       Útoky na církve byly součástí "likvidace náboženského tmářství", jak bylo vysvětlováno "vědecky". Známý je tzv. 
ČIHOŠŤSKÝ ZÁZRAK nebo PŘÍPAD BABICE. Byly to předem plánované akce Státní bezpečnosti (StB) a jejich 
agentů. Staly se záminkami k uvěznění spousty představitelů církve. Ti pak museli pracovat v táborech, aby si 
"zasloužili jídlo".

       Jaroslava RADOUCHOVÁ v Revui dějin socialismu č. 1, březen 1969, studie Československý stát a katolická 
církev po únoru 1948:



       **Protože církevní zákony nepostihly důležitou součást katolické církve - řády a řehole, schválilo ještě koncem 
roku 1949 předsednictvo ÚV KSČ návrh na přímý zákrok proti klášterům. Součástí chystané akce byl soudní proces s 
desíti představiteli řádů, zahájený koncem března 1950. Nejvyšší představení řádů a řeholní kněží byli obviněni ze 
špionáže, přechovávání zbraní a z přípravy k podněcování k převratu. Tento proces byl jedním z prvních nezákonných 
procesů padesátých let a v jeho mechanismu nalezneme zárodečné prvky všech deformací a nezákonností, jak je známe 
z pozdějších politických procesů.**

       Brněnská vědecká revue INDEX v čísle 5 z června roku 1969 uvádí statistiku "pachatelů protistátní činnosti" a 
následně poprav jen na Brněnsku, realizovaných
Státním soudem v Brně. Zajímavé je sociální složení odsouzených v těchto nezákonných procesech:

       **Sociální složení pachatelů "protistátní činnosti" (1948-1950) - celkem zde 4956:

dělníků                                       1574
rolníků                                         382
tvůrčí inteligence                        100
přísl. armády a SNB                   202
úředníků                                      935
učitelů a profesorů                      124
kněží, mnichů a řeholnic              80
obchodníků                                   115
živnostníků                                  424
žen v domácnosti                        280
studujících                                  370
zřízenců a podúředníků             204
ostatních                                       82
příslušníků buržoazie                   84
Jen zde a pouze v tomto

Z nich bylo "absolutním trestem", tzn. trestem smrti v letech 1948-1950, 1952 (rok 1951 neměl k dispozici) potrestáno 
celkem 48 lidí:

dělníků                                            8
rolníků                                             5
tvůrčí inteligence                            -
příslušníků SNB                             4
důstojníků ČSLA                            4
obchodníků                                     1
kněží a duchovních                         3
studujících                                      1
živnostníků                                      9
úředníků                                          8
zřízenců                                           1
ostatních                                         1
příslušníků buržoazie                     3                         /Kratochvíl, sv. 3, s. 141/
       

       V letech 1954-1955 pracovalo v TPN Vykmanov více než 200 katolických kněží, kteří byli soustavně posíláni na 
nejnebezpečnější práci do mlýna uranové rudy, kde neexistovala žádná opatření k filtraci a izolaci. Katoličtí duchovní 
jako "představitelé reakce a třídních nepřátel" byli přímo vystaveni prachu a odpadu na lidský organismus. V obávaném 
táboře "L" na Jáchymovsku, kterému se veřejně říkalo "likvidační", pracovalo přes 200 katolických kněží, většina z 
nich nepřežila rok 1955.**
       Když se nad uvedenou statistikou zamyslíme, překvapivě nejvíc pronásledovaných - a nakonec i popravených bylo 
dělníků (údajné opory komunistického režimu!). To samo mluví o "náklonnosti" k režimu...
       
V příloze uvádím výňatek z krásné povídky OTY PAVLA z knížky ZLATÍ ÚHOŘI, kde vzpomíná na svého otce, který 
ve chvíli, kdy se dozvěděl o nezákonných procesech a uváděli židovskou národnost, přestal být komunistou na protest 
proti tomu. Stojí za to si knížku přečíst:
       
       **"... Zase zabíjejí židy. Už to zase potřebujou na někoho svést."
Pak vstal a uhodil do toho Rudého práva a křičel: "... Ale v tomhle komunistickým Rudým právu nikdy nemělo stát - 
židovský původ! Komunisti dělí lidi - na židy a nežidy!"
... Všichni jsme věděli, že myslí na to, jak byly zbytečné manifestace s prapory, ty řeči o pravdě a spravedlnosti...



Můj tatínek vstal a šel do kůlny... U těch vrat přestal být komunistou a stal se zase židem...** 
/Pavel, s. 141-142/
 
       Svou moudrostí přispěl ke zhodnocení šíleného 20. století náš vynikající spisovatel, který celou válku prožil v 
koncentračních táborech, ARNOŠT LUSTIG. Ač bývalý komunista (do nezákonných procesů), tvrdě se vyjádřil k 
tomuto režimu. Porovnal ho přitom s praktikami fašismu:

       **Byl jsem v lágrech, kde se Němci snažili každého rozložit, zničit tělesně i na duchu, vzít mu sebevědomí, ponížit 
ho, rozbít člověka na kusy, i když ho ještě držely kůže a kosti pohromadě, aby mu zabili duši, ale on ještě žil, protože 
potřebovali otroky za své muže sloužící v armádě. O totéž se jinými a zároveň podobnými prostředky snažilo hnutí, 
které mělo ještě tu drzost říkat si socialistické.
Mně se to nesnadno říká, nesnadno se mně srovnává nacismus a komunismus, protože jsem se přihlásil ke 
komunistickému hnutí, v němž jsem viděl ideály, bez kterých člověk nechce žít - rovnost, toleranci a spravedlnost 
nahrazující dvacet století nespravedlnosti, nápravu prastarých křivd, kterých se dopouštěl člověk na člověku. (...) Tudíž 
se mi těžko přiznává, že je mezi nimi tolik rovnítek, až z toho jde mráz po zádech.** /Lustig-Cinger, 2007, s. 222-223/
 
       Zamyšlení nad experimenty s lidmi ve dvacátém století provedl již v jeho první třetině KAREL ČAPEK, v roce 
1937 /in Muzeum K. Čapka ve Strži/:
       **Jednou bude v kulturních dějinách světa napsána dost zahanbující kapitola o tom, jak byla ve dvacátém století z 
tolika a tolika univerzit a vědeckých ústavů vzdělaného světa vypuzena svoboda myšlení a univerzalita duchovního 
poslání, jak tyto univerzity a instituce přijaly politickou služebnost a šovinistickou výlučnost, jak se mohly přetrhnout 
samou horlivostí, aby se staly děvkami dočasných režimů a jejich ideologií, jak za mísu čočovice zaprodaly své veliké, 
slavné prvorozenství a urozenství, nezávislost na jakékoliv autoritě, svobodu ducha a všelidství pravdy...** (1937)

       A Ferdinand PEROUTKA v DEMOKRATICKÉM MANIFESTU o komunismu uvádí /s. 154/:
       **A narodil se monopol. Nadmonopol. Dávno bylo rozpoznáno, že monopol výrobních prostředků je základnou 
vykořisťování. Komunistický stát ... nemohl odstranit vlastnictví vůbec... Je-li monopol základnou vykořisťování, pak 
ještě větší monopol je základnou ještě většího vykořisťování... Jestliže monopol hospodářský je doplněn monopolem 
politickým, monopolem rozkazování, tu nastává možnost vykořisťování největšího...
Lenin, ještě čekaje v exilu, napsal, že komunistický monopol dá těm, kdo ho budou ovládat, "moc neslýchanou v 
historii, možnosti kontroly a nucené práce silnější než je gilotina." Komunistický systém, psal Lenin, bude mít v rukou 
také prostředek obilního monopolu a rozdílení chlebových lístků. "Nedáme jíst," zakončil Lenin.** 

       Období let 1948 až 1956 v Československu se vyznačovalo nejtužším totalitním režimem po nacistickém režimu v 
letech 1939-1945. Nezákonné procesy se dotkly velkého množství lidí. 
       Podle zprávy mezinárodní komise zabývající se porušováním lidských práv (UNITED NATIONS, 
INTERNAT/LABOR OFFICE: REPORT OF THE AD HOC COMMITTEE ON FORCED LABOR., GENEVA 1953, 
s. 621) byl v Československu počet vězňů v táborech nucené práce přes 220 000 - tedy 2 procenta z tehdejšího 
úhrnného počtu obyvatel u nás. Nezákonně popraveno bylo přes 200 lidí. Mezi nimi spousta vynikajících lidí své doby - 
například dr. Milada HORÁKOVÁ (na její záchranu před smrtí apelovala spousta zahraničních osobností - např. Albert 
EINSTEIN aj.) nebo generál Heliodor PÍKA a spousta dalších. Mnozí unikli smrti dlouholetým žalářem s nedůstojnými 
vězeňskými praktikami některých sadistických bachařů. V roce tzv. pražského jara začalo období rehabilitací a náprav. 
Po ukončení pražského jara přišlo další tuhé období tzv. normalizace s duchovním úpadkem národa ve prospěch 
konzumního stylu života bez politických svobod. 

B. OBDOBÍ DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ A NOVÁ ÉRA

1. Demokracie v USA a některých dalších západních zemích do roku 1968
2. Demokratizační proces v socialistických zemích a Československo v roce 1968. Rozpad komunismu ve východní 
Evropě do roku 1989

                                                            +++

1. Demokracie v USA a dalších západních zemích do roku 1968
..........................................................................................................

       Úvodem citát významné osobnosti průmyslu v USA, vrcholného manažera - prezidenta automobilky Crysler - LEE 
IACOCCY z 80. let, kdy byl prezidentem ve Spojených státech Ronald Reagan:
 



       **Je to znepokojující sdělení, ale není tak zcela nepravdivé. Socha svobody je stará sto let, ale naše hodnoty 
nemůžeme ponechat okolnostem napospas tak jako ji. S naší "Lady" jsem prožil dobré i méně dobré chvilky a zjistil 
jsem, že se náš žebříček hodnot velice přeházel. V posledních letech to s námi jde spíše z kopce než do kopce a asi ještě 
nejsme úplně dole. Ani si nejsem moc jistý, jak hluboko je na dno.
       Dívám se kolem sebe a vidím, jak odvádějí šéfy z Wall Streetu v poutech. Vidím státní deficit tak vysoký, že 
nedokážu ani spočítat nuly. Vidím, jak vláda platí farmářům, aby neobdělávali svou půdu, a přitom na ulicích hladovějí 
bezdomovci. Je tu něco shnilého - a není to v Dánsku.
       Jediný způsob, jak vrátit tuto zemi na správnou cestu, je vrátit se ke starému zdravému selskému rozumu. Musíme 
se zamyslet nad těmi nejzákladnějšími věcmi: jak vychováváme děti, jak se staráme o naše nemocné a bezdomovce, 
jaká je naše víra a v co věříme.**  /Iacocca-Kleinfield, 1993, s. 24-25/
 
       Citát zajímavý ze dvou hledisek: jednak příklad toho, že demokracie znamená říci si do očí znepokojující pravdu, 
což v totalitních státech nelze, a za druhé důkaz toho, že demokracie je živý organismus, ve kterém je třeba neustále 
dávat pozor, aby organismus nevykazoval negativní hodnoty, o kterých autor citátu píše ve své knize.

       A přidávám ještě jeden zajímavý postřeh, který měl během druhé světové války jeden německý voják, který si psal 
deník. Ve své historické práci POROZUMĚT DVACÁTÉMU STOLETÍ ho uvádí německý historik DAN DINER, 
který pracuje jako profesor soudobých evropských dějin na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě:
       
       **V souvislosti s vyloděním amerických jednotek v severní Africe si Ernst Jünger 10. listopadu 1942 poznamenal 
do svého deníku, že má pocit člověka podílejícího se na současných dějinách, který si uvědomuje, že je vtažen spíše do 
"světové občanské války" než do války světové. Takový protiklad má podle něj zcela jinou povahu než války vedené 
národními státy. Ty byly podle Jüngera řešeny jen tak mimochodem.
Tento záznam je pozoruhodný. Národně socialistické Německo vedlo již přes rok válku se Sovětským svazem, zemí 
označovanou s despektem za "bolševickou". Tato válka se vyznačovala veškerými možnými charakteristikami rozhodné 
ideologické bitvy planetárního rozměru. Její bitevní řád neznal žádné ohledy. Na Východě se jednalo o vyloženě 
vyhlazovací válku. Přesto přisuzuje Ernst Jünger vylodění amerických jednotek na evropském bojišti větší historickou 
závažnost. Proč?...
Vstup Ameriky do evropského zápasu mezi mocnostmi ... se dotýká něčeho mnohem zásadnějšího: rozdílů mezi 
Evropou a Amerikou, které Jünger nepovažoval za slučitelné. Tušení básníka o počátku "světové občanské války" se 
brzy potvrdilo. Po několika měsících, v lednu 1943 oznámili Roosevelt a Churchill na konferenci v Casablance 
požadavek UNCONDITIONAL SURRENDER, "bezpodmínečné kapitulace". Jednání s nepřítelem bylo vyloučeno; od 
mocností osy bylo požadováno bezpodmínečné složení zbraní.** /Diner, 2010, s. 11/

       Prozíravý a zřejmě velice vnímavý a inteligentní voják pochopil instinktivně podstatu toho jevu, který dnes 
nazveme nejspíše odlišností dvou světů: jednoho IDEOLOGICKÉHO (nacismus a bolševismus - jako totality) a 
druhého DEMOKRATICKÉHO (bez speciální ideologie, v podstatě neideologického). 
       Nešlo tedy tomu německému vojákovi o to, jak válka probíhala, sám byl momentálně na bojišti v severní Africe, 
kde neprobíhaly ony rozhodující bitvy jako u Stalingradu nebo u Kurska, ale pochopil vnitřní povahu války po vstupu 
Ameriky do ní. A pojem OBČANSKÁ VÁLKA je skutečně "válka hodnot", ve které jde o to špatné hodnoty 
"bezpodmínečně" odstranit, nelze o hodnotách diskutovat, zvláště pokud je evidentní, co ničí lidskou civilizaci.
       Jak říkal ve svých VÁLEČNÝCH ZÁPISECH slavný spisovatel-letec ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: 
       **Neumíráme za ideje. Umíráme za podstatu. Umíráme za bytí.** /s. 65/
       
       Ideje mohou být zpočátku určitým motivem války, ale když už jde o život, zvažuje člověk svou podstatu. Život má 
vždy hodnotu nejvyšší. Ideologie vždy vedly k nesmyslným válkám. Idea ano, ale ta sloužící duchovnímu životu 
člověka. Je první inspirací, ale člověk nežije jen pro ni - idea je pouhým prostředkem k životu. Ideologie však může být 
zavádějící, nakonec i v ní mizí postupně původní IDEA. Stává se existencí sama pro sebe. A tím je škodlivá. Přestala 
mít onen duchovní rozměr. A totalitní ideologie jsou právě tím důkazem. 
       Ještě jednou cituji v tomto smyslu EXUPÉRYHO /s. 56/:

       **Ale já nenávidím tuhle dobu, kde člověk je utlačován SVĚTOVÝM TOTALISMEM a stává se mírným, 
poslušným a pokojným dobytčetem. Předkládali nám to jako morální pokrok. U marxismu nenávidím, že vede k 
totalismu. Člověk je v něm definován jako výrobce a spotřebitel. Hlavním problémem je distribuce... Nacismus 
nenávidím proto, že je celou svou podstatou totalitní. Nechává defilovat dělníky ... před obrazy Van Gogha, Cézanna a 
před barvotisky. Hlasují pochopitelně pro barvotisky. Taková je pravda lidu! A do koncentráků spolehlivě zavřou ty, 
kdo hlasují pro Cézanna, Van Gogha i všechny významné nekonformní lidi, a pokorný dobytek krmí barvotisky...**
                                                                 
        Celé dějiny Spojených států probíhaly v souladu s ústavou USA, která definovala demokracii jako základ praktické 
existence lidí, vycházející z lidské přirozenosti a přirozených lidských práv. Nemá ideologické principy. Týká se jen 
života svobodných lidí, kteří se společně sjednotí v boji za ZÁKLADNÍ LIDSKÉ HODNOTY. Jestli to je idea - pak 
prosím. Nic vykonstruovaného, jen přirozeného, žádné plány nebo utopie. Volný průběh života směrem k budoucnosti. 
Svazující je jen ústava...



                                                                             +++
       
       Po ukončení druhé světové války nastal čas vážných úvah o vytvoření mezinárodní společnosti, která bude hájit 
práva zemí na sebeurčení, bude bojovat proti diktaturám všeho druhu, zajistí základní lidská práva pro všechny 
obyvatele planety. Ještě před definitivním ukončením druhé světové války, které se uskutečnilo až v září 
bezpodmínečnou kapitulací Japonska, se 26. června 1945 na mezinárodní konferenci v Dumbarton Oaks v San 
Francisku sešli zástupci 50 států světa (včetně ČSR), aby založili ORGANIZACI SPOJENÝCH NÁRODŮ (OSN, 
mezinárodní značka UN). Byl přijat základní dokument: CHARTA OSN. Fungování OSN je založeno na principu 
suverénní rovnosti členských států. Při hlasování ve Valném shromáždění má každý stát 1 hlas. Orgány jsou: VALNÉ 
SHROMÁŽDĚNÍ (zastoupení všech států s jedním mandátem při hlasování), RADA BEZPEČNOSTI (5 stálých členů - 
Čína, Francie, Rusko, Velká Británie, USA - Spojenci bojující proti fašismu) + 10 členů nestálých (mění se pravidelně 
všechny členské státy mimo "pětku"). RB má rozhodující odpovědnost za mír ve světě. Dalšími orgány jsou 
HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA, dále pak PORUČENSKÁ RADA (dohled nad bývalými koloniemi a státy, 
které přecházejí k demokracii a svobodě), ještě pak MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR (projednává zločiny proti 
lidskosti - sídlo v Haagu). V čele organizace je volený GENERÁLNÍ TAJEMNÍK (stojí v čele SEKRETARIÁTU 
OSN).

       O organizaci tohoto typu se jednalo již na konferencích Spojenců v průběhu války (Teherán, Jalta a Postupim). 
Odrážela přání ukončit navždy velké válečné konflikty a předcházet lokálním. Pro určitou menší pružnost této 
organizace pak v roce 1949 vzniká vojensko-politická aliance - NATO - jako určitá "síla" rychlé reakce proti 
narušování míru. Její vznik také souvisel s vytvořením protiváhy stalinistickému SSSR, který po druhé světové válce 
vytvářel se svými "satelity" blok namířený proti Západu. Při projevu v USA ve Fultonu již v roce 1946 vyjádřil britský 
premiér CHURCHILL určité obavy ze vzrůstajícího vlivu SSSR v Evropě i vzhledem k nátlaku, který Stalin vytvářel na 
země střední a východní Evropy, a prohlásil, že vzniká nebezpečí vytvoření jakési "železné opony" v Evropě. Stalin 
potom zdůvodňoval vytvoření vojenské aliance VARŠAVSKÁ SMLOUVA v roce 1955 tím, že do NATO vstoupilo 
Západní Německo. Byla tak na dlouhou dobu vytvořena "rovnováha z pozice síly", která skončila až s pádem 
komunismu v Evropě v roce 1989.

       Prezident HARRY TRUMAN (1884-1972) se dne 12. března 1947 dostavil do amerického Kongresu s poselstvím, 
které pak někteří ohodnotili jako počátek tzv. "studené války" (samozřejmě s nadsázkou, nicméně se termín ujal v 
médiích). Kromě jiného TRUMAN prohlásil:

       **Jsem přesvědčen, že politikou Spojených států musí být podpora svobodných národů, které se brání pokusům o 
utlačení ozbrojenými menšinami nebo vnějším nátlakem... Jsem přesvědčen, že bychom měli především poskytovat 
hospodářskou a finanční pomoc, která je nezbytná pro hospodářskou stabilitu a politický pořádek... Sémě totalitního 
režimu klíčí v bídě a nedostatku. Množí se a roste v nedobré půdě bídy a sváru. Vyroste do plné výše, když naděje lidu 
na lepší život je mrtvá. Musíme udržet tuto naději při životě...**
/Maurois, 1966, s. 289/
       
       Realizace Trumanovy "doktríny zadržování totality" prostřednictvím podpory hospodářství těch zemí, které utrpěly 
válkou, proběhla prostřednictvím již uvedeného MARSHALLOVA PLÁNU. Na rozdíl od Stalina, který podle sebe 
soudil druhé, že plán je zaměřen "proti němu" (a "tedy i proti SSSR"!), že je to "forma nátlaku" ze strany USA, však 
plán NEBYL NIČÍM PODMÍNĚN (dlouhé roky propaganda v tzv. socialistických zemích oprašovala Stalinovy 
představy), tím spíše ne politicky. MARSHALL byl v USA uctíván pro svoji čestnou, skromnou a přímou povahu - 
nebyl to povahově typ zákeřného Stalina. Plán si měly země samy promyslet, navrhnout si i samy kroky bez navádění 
ze strany USA. Pokud v tom měla být nějaká taktika, o které není důkaz, pak ona nezištná pomoc mohla lidem v 
zemích, které by pomoc přijaly, pomoci v pochopení smyslu demokracie a zlepšení jejich života. Demokracie ve své 
podstatě, kterou má USA vyjádřenu v ústavě, vychází z jiných premis než v totalitních režimech...

       Tím však není řečeno, že Američané sami neměli doma problémy. Jde o otázku lidských práv, které po válce v 
USA byly aktuální zvláště v souvislosti s volebním právem přistěhovalců a černošského obyvatelstva (rasové problémy 
jako dědictví minulého století - otrokářství na jihu USA, které bylo jednou z hlavních příčin občanské války 1860-
1865). Pozůstatky v myšlení lidí, zvláště na americkém Jihu, bylo nutné zásadně řešit. Uvědomovali si to lidé i vláda v 
čele s prezidenty, kteří po druhé světové válce postupně řídili stát.

       Ve Spojených státech se postupně stále více demokraticky smýšlejících občanů stavělo za práva černých obyvatel i 
jiných sociálních menšin. Projevovalo se to i v jednání odvážných soudců na Jihu, kde bylo rasových předsudků nejvíce 
z USA. Již v dubnu 1926 obhajoval neprávem obviněného černocha Henryho Sweeta advokát, který se proslavil po 
celých Státech - CLARENCE DARROW. Ve své dnes již slavné (tehdy odvážné) obhajovací řeči uvedl:

       **...Věřím v zákon lásky a věřím, že nebudete jednat v nenávisti. Moc rád bych se dočkal doby, kdy bude člověk 
milovat svého bližního bez ohledu na barvu jeho pleti či jeho vyznání. Dokud tato doba nenastane, nebudeme se nikdy 



moci považovat za civilizované.
Vím, že černá rasa musela urazit dlouhou cestu. Věřím, že život černé rasy byl životem plným tragédií, nespravedlnosti 
a útisku. Zákon je učinil rovnými, nikoliv však člověk. A proto se musíme ptát ne na to, co způsobil zákon, ale na to, co 
způsobil člověk. Vím, že jej čeká ještě dlouhá cesta, než dosáhne pozice, o níž jsem přesvědčen, že by jí dosáhnout měl. 
Vím, že jej čeká utrpení, žal, soužení a smrt, a to jak mezi černými, tak možná i mezi bílými...
Doporučuji trpělivost a vytrvalost; doporučuji toleranci; doporučuji porozumění; doporučuji vše, co je nezbytné, aby 
lidé žili pospolu.** /Montefiore, 2009, s. 73-74/

       Jiný příklad ohledně potřeby řešit porušování občanských práv v USA uvádí náš spisovatel Arnošt LUSTIG, který 
po okupaci Československa v srpnu 1968 odešel z republiky a dostal pozvání na univerzitu v Normanu v Oklahomě, 
aby tam přednášel o totalitních režimech v Evropě. V rozhovoru uvádí:

       **V Americe vyšla kniha Jamese Hirsche, někdejšího reportéra The New York Times. Píše o zapomínání a 
vymazávání zpráv o událostech z dějinných příruček, učebnic a o vytrhávání svědeckých tištěných výpovědí dobového 
denního tisku v archívech. Jmenovitě stránek deníku Tribuna v Tulse v Oklahomě, kde jsem rok pracoval na univerzitě 
v Normanu a nikdy, nikde jsem neslyšel nejmenší zmínku o události ... 31. května 1921...
Co se stalo? Napovídá to úvodník Tribuny z toho dne: "Lynčování negra dnes večer." (Jeden z nejhorších 
protičernošských pogromů v americké historii) ... a jen chybějící stránky...
... Sto roků od zrušení otroctví, kdy měli černoši právo se usadit kdekoli na půdě Spojených států jako rovní mezi 
rovnými, snaha je zotročovat a ponižovat pokračovala, jako by otroctví nikdo nezrušil...
Běloši zapalovali a rabovali černošské domky a byty jeden po druhém Shořelo 1256 domů. Kostely, nemocnice, 
černošské obchody. Obyvatele, kteří masakr přežili, ... natlačili na basebalové hřiště, kde prožili rok ve stanech...
Policejní hlášení se ztratila. Tulsa se vrátila do dob otrokářství, aniž by je oficiálně vyhlásily...
Teprve loni oklahomská legislativa schválila zákon, v němž se odpovědnost za pogrom v Tulse přičítá bílým. Ti z 
černých, kteří se toho dožili, dostali pozlacenou medaili se státním znakem. (Žádné finanční odškodnění.)
Jestli se někdy černí někde v Americe cítí jako kdysi židé v Německu, a mají pocit, že jim - přece jen - ještě někdo něco 
dluží, měli bychom tomu rozumět.** /Lustig-Cinger, 2007, s. 79-80/:

       Je jasné, že demokracie je živější organismus než totalitní režim. V demokracii se musí v podstatě neustále bojovat 
různými demokratickými prostředky za uplatňování lidských práv v praxi. Hodně totiž také záleží na každém 
jednotlivci, jak se zachová, protože mu nikdo nepřikazuje, jak si má počínat. Přesto je v Americe vysoce ceněn takový 
člověk, který onu odvahu má, dokáže se vzepřít i většině nebo přesile, když ví, že má pravdu. Vše ale demokratickými 
prostředky! Pokud používá jiné, pak mu hrozí vězení za porušování svobody druhých lidí. Z tohoto hlediska je 
demokracie "živý", neustrnulý "organismus". Každý den potřebuje péči. A lidé jsou si toho vědomi, a tak své právo 
často v praktickém životě uplatňují. Jak říkal prezident THOMAS JEFFERSON: **ZA SVOBODU SE PLATÍ 
VĚČNOU BDĚLOSTÍ.**

       Arnošt LUSTIG pak ještě dodává /tamtéž, s. 32/:
       **Žiju /A. Lustig zemřel před 5 lety - pozn. V. M./ už přes třicet roků v Americe, v té "sladké zemi svobody", ale 
lhal bych, kdybych chtěl tvrdit, že všichni jsou tu svobodní podle Knihy svobody. Každý den se někdo, jednotlivec, 
skupina, instituce, škola (...) musejí bránit nájezdům a výpadům na svá práva a na svou ústavou zaručenou svobodu 
proti podlosti, falši, pokrytectví. A všichni ohrožení, ne pořád, ale vždycky někdo a někde v té obrovské zemi, se musejí 
bránit. I zaručená svoboda nepadá nikomu do klína beze snahy, bezstarostnost by se vymstila.
Pomáhá svoboda nikomu a ničemu nevěřit. Každý si musí chránit svoje, a protože Amerika vyznává kult jednotlivce, 
musí se každý jednotlivec, jemuž berou svobodu, okrajují nebo ohrožují jeho práva, bránit.**

       Otázku LIDSKÝCH PRÁV v podstatě v Americe nadnesli již první Otcové-zakladatelé: zvláště Washington, 
Franklin, Jefferson, Hamilton a další. Prezident Abraham LINCOLN pak dokonce za zrušení otroctví zaplatil tím 
nejcennějším, co měl - svým životem, byl zastřelen.

       V 50. a 60. letech 20. století nabývalo na aktuálnosti, vzhledem k rasovým nepokojům na americkém Jihu, uzákonit 
jasně integraci, volební právo a lidská práva tak, aby si nemohli advokáti na příklad při soudním projednávání sporů 
vykládat právo podle svého, protože nejasnosti k tomu vedly.
       André MAUROIS v DĚJINÁCH USA ohledně občanských práv (CIVIL RIGHTS) v 50. a 60. letech uvádí /s. 334/:

       **V roce 1954 rozhodl Nejvyšší soud, jemuž předsedal nový předseda EARL WARREN, že školní segregace 
odporuje ústavě, dodatku čtrnáctému. Psychologické působení segregace na černošské děti, tvrdil soud, v nich vyvolává 
pocity méněcennosti. I kdyby existovala materiální rovnost, nedalo se mluvit o 'stejném zacházení'.**

       V roce 1957 prošel Kongresem Zákon o volebním právu - výrazně se angažoval senátor Lyndon B. JOHNSON, 
předák demokratické většiny v Senátě (po smrti JFK  v roce 1963 se stal prezidentem USA):
       **Učiňme z tohoto zasedání zasedání historické. Všichni musíme v něčem trochu ustoupit, chceme-li dospět k 
rozumnému řešení a nerozbouřit krajní názory.** /cit. in Maurois, s. 335-336/



       Napjatost situace kompromis vyžadovala. JOHNSON si byl vědom, že prosazení zákona je nezbytně nutné, že je 
pro něj možné udělat pár bezvýznamných ústupků, než aby najednou vystoupil s radikálními požadavky. Tento zkušený 
politik se tak zachoval jako státník! Viděl víc do budoucna než mnozí republikánští konzervativci. Věděl, že další 
následné kroky bude možno snadněji a nenápadně prosazovat neustále dál. A s dalšími politiky.
       
       Na podkladě tohoto zákona byl ustaven VÝBOR PRO OBČANSKÁ PRÁVA. Ten mohl vést vyšetřování všude, 
kde si černoši stěžovali, že nejsou připouštěni k volbám. Na podkladě iniciativy VÝBORU mohly federální soudy stíhat 
nebo dát zatknout na INJUNCTION (přísný příkaz) každého, kdo by bránil černochům volit. Tak se tyto otázky dostaly 
z pravomoci jižanských porot, které obviněné bělochy vždycky osvobozovaly.
       A v roce 1960 schválil Kongres další zákon: federální úřady mohly přímo dohlížet na průběh voleb v 
inkriminovaných oblastech a volební seznamy se uchovávaly na 22 měsíců, aby při vyšetřování mohly mít federální 
orgány důkazy o bránění lidem při volbách.
      
      O lidských právech hovoří i Maurice CRANSTON v příspěvku CO JSOU LIDSKÁ PRÁVA?:
       **Lidská práva je něco, co má každý. Nejsou to práva, kterých člověk nabývá tím, že vykonává určitou práci, hraje 
určitou úlohu nebo plní určité povinnosti; náleží mu jenom proto, že je lidskou bytostí. Jak prohlásil filozof Maritain:
LIDSKÁ BYTOST MÁ SVOJE PRÁVA PROTO, ŽE JE OSOBNOST, CELEK, ŽE JE PÁNEM SEBE SAMA I 
SVÝCH ČINŮ, A NENÍ PROTO JEN PROSTŘEDKEM K DOSAŽENÍ CÍLE, ALE JE ONÍM CÍLEM SAMA, A JE S 
NÍ PROTO NUTNO JAKO S CÍLEM JEDNAT... NA ZÁKLADĚ PŘIROZENÉHO PRÁVA MÁ LIDSKÁ BYTOST 
PRÁVO BÝT RESPEKTOVÁNA, JE PŘEDMĚTEM PRÁV I JEJICH VLASTNÍKEM. TO VŠE ČLOVĚKU 
NÁLEŽÍ JEN PROTO, ŽE JE ČLOVĚK.** /Cranston, Spektrum č. 48, 1984, s. 58/

       Je jasné, že boj za základní lidská práva byl jedním z hlavních cílů Američanů. Jako demokratická země, která měla 
jít příkladem pro ostatní demokracie ve světě, si byla vědoma, že si musí nejprve "zamést před vlastním prahem" - byla 
to věc cti, zbavit se něčeho, co se nehodilo do druhé poloviny 20. století. Tím spíše, že i ve válce vojáci bojovali za 
demokracii proti totalitnímu režimu fašistického Německa. A z principu si nemohli dovolit kritizovat venku něco, co by 
sami prováděli doma: rasismus musí pryč! To bylo přání a náplní činnosti mnoha Američanů a různých organizací po 
válce. Trvalo to delší dobu, za projevů poměrně hrdinských činů, v demonstracích, stávkách, hnutích. Tmavá skvrna na 
demokracii musela být odstraněna. Jestli ne postupně, pak i radikálně za cenu vládních nařízení a zákonů. Padesátá a 
šedesátá léta v USA byla přelomovými v nazírání na lidská práva v Americe a pohnula svědomím i faktickými činy. 
Množství osobností z politického a kulturního světa výrazně demaskovalo pokrytectví ve společnosti a zasazovalo se 
konkrétními činy o zánik diskriminací všeho druhu. Rok 1968 pak byl celosvětově věnován lidským právům a bojem za 
ně. V Československu byl spojován s bojem proti vadám totalitního komunistického režimu ve jménu nového 
"socialismu s lidskou tváří", který měl alternovat západním bojům za lidská práva. 
       Každý demokratický režim si je vědom, díky soustavné kontrole ze strany svých voličů, že opomíjením těchto 
základních lidských práv by setrvával na místě, že by nemotivoval dobře diskriminované skupiny k rozvoji společnosti, 
ale zadělával by si na nepříjemnosti. Vývoj člověka a jeho důstojnosti probíhá vždy souběžně často s bojem o tuto 
důstojnost, o rovnocenné zařazení do společnosti jako celku. Prozíraví politici často museli "nasazovat své krky" za 
tento boj. Zodpovědnost politika spočívá právě v respektování základních kamenů demokracie. A nic víc by demokracii 
nenarušovalo, než starý princip segregací, ghett, nedoceňování jiných etnických nebo sociálních skupin. 
DEMOKRACIE JE TOTIŽ TAKÉ MNOHOST, PESTROST ŽIVOTA lidí. Jednotvárnost zavání sklonem k totalitě, k 
"jednou provždy vyřešenému úkolu" atd. Což je typické pro jiné režimy než demokratické.

       Právní zakotvení lidských práv znamená potřebu určité jasnosti a přehlednosti, jednoduchosti. Ve smyslu formulace 
zákona, podle kterého se lidská práva prosazují v praxi. O určitých těžkostech v tomto smyslu píše CRANSTON dále 
/tamtéž, s. 58-59/:

       **Lidská práva jsou podle definice něco, co nelze nikomu nikde odpírat, aniž by došlo k vážnému porušení 
spravedlnosti. Jsou jisté činnosti, které nelze nikdy připustit, jisté svobody, které nelze porušovat, jisté věci, které jsou 
svaté. Má-li být deklarace lidských práv tím, čím chce, deklarací všeobecných morálních práv, musí se držet této 
názorové sféry. Jakmile se začně zabývat právy jiného řádu, ztrácí na účinnosti: ostrý, jasný imperativ se stává 
nejasným přáním. 'To by bylo skvělé,' mohli by si lidé říkat, 'kdyby měl každý placenou dovolenou, kdyby byly soudy 
spravedlivé, kdyby existovala svoboda projevu a právo na život - a jednoho dne se snad všechny tyto krásné ideály 
naplní.'
Jestliže je všeobecná deklarace PŘEPLNĚNA slavnostním potvrzením ekonomických a sociálních práv, přesouvají se 
politická a občanská práva z říše morální závaznosti do mlhavého světa utopických nadějí. A přece nic není důležitější 
pro pochopení práva než zjištění, že právo NENÍ ideál. Ideál je něco, k čemu je třeba směřovat, co však podle definice 
nelze okamžitě realizovat. Naproti tomu právo je něco, co lze a co by z morálního hlediska MĚLO být vždy a všude 
respektováno. Když tohle porušíme, je ohrožena sama spravedlnost.**

       Ještě stručněji říká profesor C. B. MACPHERSON /tamtéž, s. 59/:



       **Každý výklad lidských práv musí být v jistém smyslu výkladem přirozených práv. Lidská práva lze uplatňovat 
jen jako zvláštní druh přirozených práv v tom smyslu, že musejí být odvozena z přirozenosti (to jest potřeb a 
schopností) lidí jako takových, ať už takových, jací jsou teď, nebo takových, jakými se mohou stát.**

       Vyplývá z toho jasně, že "přeplňování" lidských ZÁKLADNÍCH práv v zákonných normách právy dalšími - 
sociálními a podobně - ZAHLCUJE VLASTNÍ PODSTATU PŘIROZENÝCH PRÁV na práva, která nikdo nemůže 
nikdy stoprocentně zaručit (například právo na práci a "spravedlivou" odměnu za ni aj.) a VYMAHATELNOST 
takových práv je pofidérní. Pak bude možné i o ostatních právech říci, že je není možno vymáhat, a přitom jsou pro 
život člověka nejpodstatnější (právo na život, právo na rovné zacházení s člověkem, právo na kulturní rozvoj, rovné 
příležitosti aj.). Proto zákon o základních lidských právech vyžaduje jeho neoddiskutovatelnou schopnost realizace.

       Hovoří o tom i současný prezident BARACK OBAMA, první prezident afroamerického původu v historii 
Spojených států amerických a držitel Nobelovy ceny míru za rok 2009, v knize ODVAHA DOUFAT. ÚVAHY O 
VZKŘÍŠENÍ AMERICKÉHO SNU /2010, s. 84/:

       **Přes všechny naše neshody bychom však jen stěží v dnešní Americe našli konzervativce nebo liberála, 
republikána či demokrata, odborníka nebo laika, který by nesouhlasil se základním souborem osobních práv a svobod 
rozpoznaných Otci zakladateli a pečlivě vyjádřených v naší Ústavě a našem obecném právu: s právem na svobodu 
slova, právem na svobodu vyznání či nevíru, právem na pokojné shromažďování a podávání žádostí státním orgánům 
ve snaze o nápravu křivd, právem na vlastnictví, koupi a prodej majetku se zárukou, že nám nebude odňat bez 
odpovídající náhrady, s právem nebýt vystaven neoprávněným prohlídkám a konfiskacím, s právem nebýt držen ve 
vazbě bez spravedlivého soudního řízení, s právem na spravedlivý a rychlý soudní proces i s právem činit s minimem 
omezení vlastní rozhodnutí týkající se rodinného života a způsobu, jakým vychováváme své děti... 
Navíc si uvědomujeme, že základní myšlenka těchto univerzálních práv předpokládá, že všichni jedinci jsou stejně 
důležití.**

       Ano, krásně řečeno - VŠICHNI JEDINCI JSOU STEJNĚ DŮLEŽITÍ... Občanský princip v demokratickém státě 
předpokládá stejná občanská práva, termín využívaný nejvíce koncem 50. let a pak v 60. letech. Občanští aktivisté i 
obyčejní lidé různých barev pleti a sociálních skupin se účastnili mohutných Pochodů svobody a demonstrací. Zpočátku 
ještě naráželi na poměrně silný odpor, takže často musela zasahovat tzv. národní garda a policie. Situace se pak 
vyhrotila především kvůli vietnamské válce, kterou mnozí mladí lidé považovali za nesmyslnou, odmítali rukovat, 
odcházeli do Kanady a jinam. Válka podle nich bránila i právu na život v zemích, kam američtí vojáci odjížděli válčit. 
Boj za lidská a občanská práva se tak spolu se studentským hnutím navzájem propojovala a mohutněla ve statisícových 
až milionových demonstracích. Moc lidu byla silná a zákony byly z větší části v 60. letech uvedeny v platnost.

       Boj za občanská práva v USA je spojen s mnoha významnými vůdci těchto hnutí. Významným představitelem byl 
například dr. MARTIN LUTHER KING (1929-1968), baptistický pastor, který v roce 1964 obdržel Nobelovu cenu za 
mír. (V roce 1968 byl zavražděn v Memphisu. Na jeho památku vyhlásili v USA na každé 3. pondělí v lednu DEN 
MARTINA LUTHERA KINGA. Ten den je státním svátkem.)
       Začínal občanskou kampaní v roce 1954 v Montgomery v Alabamě tzv. "bojkotem autobusů", kdy bylo běžné 
rozdělení míst na ČERNÉ a BÍLÉ. Aktivisté začali obsazovat všechna místa, a dokonce se dohodli s bílými aktivisty, že 
oni budou sedět na místech "jen pro černé" a černoši na místech "jen pro bílé". Došlo ke konfliktům s místními rasisty, 
až se toho chopila média (tisk, televize) a ukazovaly tváře rasistů, kteří bijí černé.
       Dr. Martin Luther KING ve svém projevu MÁM SEN 28. srpna 1963 u Lincolnova památníku ve Washingtonu 
řekl tato proslulá slova:

       **Před sto lety jeden velký Američan, prezident Abraham Lincoln, v jehož symbolickém stínu dnes stojíme, 
podepsal Prohlášení o osvobození otroků (EMANCIPATION PROCLAMATION). Tento významný výnos přišel jako 
světlo velké pochodně naděje pro miliony porobených černých otroků, toto světlo sežehlo mocným a jasným plamenem 
tehdy panující nespravedlnost. Toto světlo přišlo jako radostný úsvit, znamenající konec dlouhé noci jejich podrobení.
Uplynulo však sto let a černoši stále nejsou svobodní...
Nyní je čas pozvednout náš velký národ z tekoucích písků rasové nespravedlnosti k pevné skále bratrství...
Během dlouhého a bolestného získávání našeho spravedlivého postavení ... se nesmíme provinit používáním 
nespravedlivých prostředků ... z poháru zloby a nenávisti. Vždy musíme náš boj vést na základě nejvyššího přikázání 
lásky, důstojnosti a disciplíny... mnoho našich bílých bratrů, jak dokazuje jejich přítomnost zde, musí zjistit, že jejich 
osud je spojen s naším osudem... a jejich svoboda je neoddělitelně propojena s naší svobodou. NEMŮŽEME KRÁČET 
ZA NAŠÍM CÍLEM SAMI.** /cit. in Montefiore, s. 149-153, vybr. cit./
 
       A den před svou smrtí - 3. dubna 1968 - přednesl závěrečný proslov SPATŘIL JSEM ZASLÍBENOU ZEMI, kde 
řekl mimo jiné /tamtéž, s. 154/:

       **Kdykoli muži a ženy narovnají svá ohnutá záda, mohou jít kamkoli, neboť s ohnutými zády se člověk pohybovat 
nemůže.**



       V roce 1960 na jiném místě, v kavárně v Greensboro, která neobsluhovala černé (cedulka na dveřích u vchodu 
ONLY FOR WHITE), tak ji tam obsadilo plno černých aktivistů, až nebylo ani jedno místo volné, a čekali na obsluhu 
podniku. Ta nepřicházela, tak aktivisté zůstali sedět, dokud kavárna nekončila "provoz". A tak to šlo asi dvacet dní, než 
o tom média věděla, přijela ke kavárně a přímým přenosem vysílala situaci v kavárně s různými komentáři. Nakonec to 
majitel vzdal, protože přicházel o tržby, a povolil vstup černým lidem... 
       Dne 15. února 1960 uvedly noviny THE NEW YORK TIMES o této události kromě jiného: 
       **Nejprve tyto demonstrace nikdo nebral vážně a byly chápány jako šprým podobný 'kalhotkovému nájezdu' na 
jiné vysoké škole. Tento názor nicméně ztratil zastánce, když se hnutí rozšířilo ze Severní Karolíny do Virginie, Jižní 
Karolíny, Tennessee i na Floridu a zasáhlo patnáct měst.**

       Únorové protestní okupační akce v Greensboro inspirovaly americkou mládež, vzbudily v ní touhu po tom, aby 
také něco podnikla. HAYDEN, vydavatel novin MICHIGAN DAILY, později napsal /tamtéž, s. 108/:
       **Zatkli a zbili tisíce studentů z Jihu a moje úcta a identifikace s jejich odvahou i přesvědčením se prohlubovala.** 
/Hayden, 1988, s. 32; též cit. in Kurlansky, 2007, s. 108/
       
       Hayden napsal řadu dlouhých článků pro DAILY o **novém studentském hnutí**. Byl také autorem dokumentu 
PORT HURON STATEMENT (Porthuronské prohlášení). Začínalo větou:
       **Jsme lidé generace, která vyrůstá v relativním blahobytu, vysedává na univerzitách a znepokojeně hledí na svět, 
jejž zdědila... Cílem společnosti a člověka by měla být lidská nezávislost. Používání vojenské síly ... udělalo více pro 
zastavení demokracie než komunismu...** /cit. in Kurlansky, s. 110/
       
       I takovým způsobem probíhala kritika vlády za zbytečnou vietnamskou válku. O této válce přinesl svědectví v 
umělecké reprtáži Philip CAPUTO v knize POVĚST VÁLKY (A Rumor of War):

       **Jaké to je, bojovat ve zbytečném boji? ... kniha nemá co dělat s politikou, otázkami moci, strategií, sférami vlivu, 
národními zájmy nebo zahraniční politikou; také není odsouzením velkých osobností, které nás do Indočíny zavedly a 
jejichž chyby jsme zaplatili krví řady nejvýjimečnějších mužů... Nikdo z nás nebyl hrdina. Když jsme se vraceli, 
nevítaly nás jásající davy... Jen jsme přežili, a to bylo naše jediné vítězství... Každý ztracený život Američana byl život 
ztracený naprosto zbytečně. Spojené státy by se měly stáhnout hned teď, než zemře ještě více mužů... Naším posláním 
nebylo získat terén nebo dobýt nějakou pozici, ale prostě jen zabíjet.** /Světová literatura 3/80, roč. XXV, s. 234-235/
       A ještě dodal ironickou glosu:
       **... většina vojáků pocházela z těch nevábných periferních oblastí Velkého amerického snu, z velkoměstských 
slumů a zaostalých farem a apalačských hornických měst... vstup do armády jim poskytl ... zabezpečený roční příjem, 
bezplatnou lékařskou službu, oblečení, a ještě něco jiného, méně hmatatelného, ale pro ně stejně hodnotného - 
sebevědomí.**
       Beznadějnou situaci obyčejného chlapce, který se dostal do válečného soukolí, ze kterého nebylo úniku kvůli 
osobní lidské situaci ve společnosti, smutně uzavírá:
       **Hrozba povolání do armády přicházela s jejich osmnáctými narozeninami a neměli vůbec žádnou naději získat 
odklad, jako chlapci z vyšších vrstev, kteří je později osočovali jako zabijáky.** /s. 235/

       Protiválečných akcí spojených s bojem za občanská práva bylo v 60. letech nejvíc. Lidská solidarita se ukázala jako 
silný demokratický prvek, který měl vliv na zákony Spojených států. Zvláště Demokratická strana získávala body, což 
se odrazilo i ve volbách do Kongresu, a hlavně i v prezidentských volbách.

       Angažovalo se i mnoho umělců. I u nás známý Allen GINSBERG, beatnický básník, v 60. letech u nás Král 
studentského majálesu, za což byl vyhoštěn komunistickou mocí, když ve svých básních leccos říkal: 

       **A komunisti nemají co nabídnout kromě ducatých tváří
a brýlí a ulhaných policajtů
a kapitalisti nabízejí těm Nahým napalm a peníze v zelených kufřících...** /Ginsberg, 2001, s. 156/
       
       BEATNICKÉ HNUTÍ ve Spojených státech začalo poměrně nenápadně odmítáním některých lidí žít "tradičně", jak 
to bylo po celých generacích provozováno: najít si děvče, oženit se, pořídit si dům a vychovávat slušné občany z dětí. 
Koloběh života...
       Po druhé světové válce však nová generace nechtěla žít postaru, hledala nějaký svůj životní styl na základě svobody 
osobnosti, svobody projevu, pohybu ve státě a odmítala tradiční konzervativní způsob předcházející generace s jejími 
"tuhými", rigidními principy. Citlivě reagovali na novou dobu, hledali něco, "co někde určitě je, ale nevíme, co to je". 
Jakýsi model nového, nesvázaného života. Jako určitý protest generace nastupující, jako by byli jakýmisi "rebely bez 
příčiny"... 
       Umění tomu nahrávalo: mnoho citlivých umělců ukazovalo ve svých dílech takového nového "rebela bez příčiny", 
který nesouhlasí s názory a projevy předcházející generace - generace jejich otců a matek. Film REBEL BEZ PŘÍČINY 
s idolem Jamesem DEANEM nadchl mnohé mladé lidi a vyjádřil jejich touhy a naděje. 



       V literatuře se objevuje spousta nových pohledů na Ameriku a množství různých forem. Výrazným prvkem byla 
ČTENÁ POEZIE na společných odpoledních nebo večerních vystoupeních, kde se setkávali hudebníci, malíři, literáti, 
filmaři nové generace, diskutovali, tvořili nenápadně svůj styl práce a života, který byl oproštěn od bohatství; hledalo se 
něco jiné: přátelství, komunita, společné duchovní podněty, kulturní vystoupení a další akce. 
       Autoři literatury se sami často toulali po Americe, což bylo odvěkým vyjádřením touhy Američanů odjet někam 
daleko, kde člověka nikdo nezná, poznávat nové, často obyčejné lidi z periférie nebo jiných sociálních a národnostních 
skupin. Poznávat svět JAKÝ JE, NE JAK NÁM HO NASERVÍROVALI NAŠI OTCOVÉ A MATKY. Rozmohly se 
cesty s minimálními životními prostředky - práci mohli mladí kdekoli najít a dostali zaplaceno, nebo jen jídlo a 
přístřeší. 
       Idolem literátů - a později příslušníků celé generace (pojmenováni jako BEAT GENERATION, i když se bránili 
být nějak pojmenováni a ZAŠKATULKOVÁNI), byl hlavně Jack KEROUAC se svým slavným románem NA CESTĚ 
(ON THE ROAD). Spolu s několika kamarády se vydali na cestu po celých Státech, aby zemi poznali a "dozvěděli se o 
sobě víc, než si mysleli"... To bylo jejich krédo.

       O Jacku KEROUACOVI napsal podnětnou biografii Steve TURNER pod názvem HIPSTER S ANDĚLSKOU 
HLAVOU. O románu NA CESTĚ píše:
       **Próza NA CESTĚ možná není pobuřující propaganda, ale její postavy se stejně jako hippies a radikálové 
odmítají nekriticky podvolit kvazitradičním hodnotám kariéry, společenského postavení, manželství a majetku... Román 
NA CESTĚ je o hledání duše v Americe, jež se existenční podstatou upisuje materialismu... o zániku fenoménu 
zvaného "americký sen".** /Turner, 2006, s. 23/

       V konzervativnějších kruzích vzbudilo počínající beatnictví určité pohoršení. Když však později otevřelo cestu k 
dalším jiným formám odporu proti tradicím, získávalo hnutí velkou podporu hlavně mládeže, která se chtěla odpoutat 
od konzervativismu rodin. Aniž sami chtěli, jako by otevřeli stavidla nového pohledu na Ameriku jako celek. Že se toho 
chytlo i levicové hnutí tzv. NOVÁ LEVICE, s tím nikdo plánovitě nepočítal, ale i NOVÁ LEVICE získávala velkou 
podporu - byla však zaměřena jak proti kapitalismu, tak i proti komunismu. Měla být jakousi "třetí názorovou cestou" 
pro Ameriku. Měla silný vliv na protiválečné a studentské hnutí v Americe v šedesátých letech.

       TURNER uvádí citaci dalšího beatnika, Allena GINSBERGA, který o podstatě BEAT GENERATION řekl:
       **Myslím, že spiritualita byla u nás prvotní, ... protože jsme všichni měli určité vizionářské prožitky, které v nás 
dusily pojetí umění jako kariéry a komerce. Najednou jsme zjišťovali, že umění vlastně na lidi působí, má své důsledky, 
dokáže pročistit mysl a přivést člověka k novým formám vědomí.** /cit. in Turner, s. 23/

       A Jack KEROUAC dodal /tamtéž/:
       **Neslyšel jsem, že by se někdy mluvilo o Bohu, posledních věcech člověka, duši a cestě životem tolik jako mezi 
dětmi mé generace. A nejen mezi dětmi intelektuálů. Vůbec.**

       Snad nejjasnější pochopení ducha této generace najdeme ve slovech, která si Jack KEROUAC napsal do svého 
deníku:

       **Skutečným domovem ducha je daleká cesta. Nikoli nebe, nikoli ráj. Nic vyššího. Nic vnitřního. Duch není ani 
nahoře, ani uvnitř. Je to pocestný putující dalekou cestou. 
Nikoli hloubáním. Nikoli půstem. Nikoli niterným průzkumem nebes po způsobu velkých mystiků. Nikoli pocitem 
blaženosti. Nikoli opojením. Žádným z těchto prostředků nedosáhne duch svého. Musí se vydat na dalekou cestu.
Nikoli skrze milosrdenství. Nikoli skrze obětování. Ani skrze lásku. Nikoli skrze dobrou práci. Ničím z toho se netříbí 
duch. Jedině skrze putování dalekou cestou.
Samo putování, pouť dalekou cestou. Vstříc přímému působení. Na těžkopádných nohou. V ústrety všemu, co kráčí 
dalekou cestou. Ve společnosti těch, kteří se vláčejí týmž směrem, touž cestou. K nijakému cíli. Jen a jen dalekou 
cestou. H. D. LAWRENCE** /cit. in Turner, 2006, s. 24-25/

       Akademik Paul Goodman v práci DORŮSTÁNÍ K ABSURDNU (1956) dospěl k názoru, že Amerika mladické 
kritiky společnosti - i beat generation - prozíravě vyslechne:
       **Musím říci, že my, příslušníci generace předchozí, která musela útrpně přihlížet, jak smetl (organizovaný 
systém) svědomité a upřímné snažení a lidskou civilizaci vůbec, máme radost z oněch mladých potřeštěnců a myslíme 
si, že budoucnost je slibnější, než se na první pohled zdá.** /cit. in Turner, 2006, s. 165/
      
        Jiným výrazem touhy po rozbití pout konformity byl například rock'n'roll. Ve Velké Británii začaly vystupovat dvě 
výrazné nastupující mladé skupiny THE BEATLES a THE ROLLING STONES. 

      Mark KURLANSKY v zajímavé a velmi obsažné práci s názvem: 1968. ROK, KTERÝ OTŘÁSL SVĚTEM, uvádí 
některé akce zastánců Hnutí za občanská práva, které probíhaly v 60. letech /s. 110-111/:
       
       **V roce 1961 vymyslelo FREEDOM RIDES (Jízdy svobody). Jezdci svobody cestovali autobusy, černí obsadili 



místa pro bílé a naopak, na každé zastávce využívali "špatných" čekáren, a tak provokovali bílé rasisty po celém Jihu. 
Nakonec se stali legendou.**
       James FARMER, jeden z tvůrců této taktiky, prohlásil:
       **Cítili jsme, že můžeme počítat s tím, že jižanští rasisté vytvoří krizovou situaci, a federální vláda proto bude 
donucena uplatnit federální zákon.** /cit. in Isserman-Kazin, 2000, s. 34/

       Noviny MONTGOMERY ADVERTISER 21. května 1961 uvedly:
       **Dva neústupní 'jezdci svobody' - zmlácení a plní modřin od ran, jež jim uštědřil rozvášněný bílý dav - se v pátek 
odpoledne zapřísahali, že obětují své životy, pokud to bude nutné k stržení rasových přehrad na Jihu. Do bezvědomí je 
zbil dav, který zaútočil na 22 stoupenců integrace poté, co vystoupili v sobotu ráno z autobusu.**

       Podle vyjádření T. GITLINA:
       **V roce 1963 se podle odhadů uskutečnilo 930 demonstrací za občanská práva v 11 jižních státech a bylo zatčeno 
20 000 lidí.** /Gitlin, 1987, s. 129/

       V roce 1964 se objevila nejúčinnější strategie - MISSISSIPPI FREEDOM SUMMER (Mississippské léto svobody). 
Vymyslel ho absolvent Harvardu Robert MOSES a aktivista, pozdější americký kongresman, Allard Lowenstein. V 
době, kdy šlo o registraci černých voličů na Jihu, zveřejnili výzvu, aby přišli v létě do Mississippi pomoci s registrací 
černých voličů bílí ze Severu. Práce byla nebezpečná. Na začátku léta zmizeli tři aktivisté. Po měsíci a půl byla 
objevena jejich mrtvá těla...
       Jiný aktivista Mario SAVIO zorganizoval obsazení univerzity v Berkeley studenty. Došlo k nejmasivnějšímu 
zatýkání studentů v historii Spojených států. Předtím Savio pronesl řeč, která je možná jediným studentským projevem 
šedesátých let, na nějž se nezapomnělo. Prohlásil:

       **V dnešní době se chod stroje stal natolik obludným, dělá se vám z něho tak špatně u srdce, že se už na něm 
nemůžete podílet - dokonce ani mlčky podílet - a musíte vlastní těla dát do jeho soukolí, převodů, pák i zařízení a 
zastavit ho. A musíte lidem, kteří ho spustili a vlastní ho, dát najevo, že dokud nebudete svobodní, budete bránit jeho 
provozu.** /cit. in Kurlansky, 2007, s. 115/

       Většina vůdců Hnutí za svobodu projevu se účastnila LÉTA SVOBODY. Přisvojili si píseň BOBA DYLANA, 
týkající se občanských práv, THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' (Časy se mění). Na jedné z prvních demonstrací 
ji zazpívala Joan BAEZOVÁ. Dylanova skladba se stala i hymnou studentů v 60. letech:

**
Pojďte sem, lidi,
ať bloumáte kdekoli, 
a přiznejte, že voda
kolem vás stoupá.
Smiřte se s tím, že brzy
budete promáčení až na kost.
Je-li vám život
milý,
začněte plavat,
jinak klesnete ke dnu jak kámen,
protože časy se mění.

Pojďte, spisovatelé a kritici,
kteří prorokujete perem,
a mějte oči na stopkách,
taková šance už nepřijde.
A nesuďte předčasně,
kolo se ještě otáčí
a nedá se říct,
na koho padne los.
Neboť ten, kdo dnes prohrává,
později vyhraje,
protože časy se mění.

Pojďte, senátoři a kongresmani,
a slyšte tuhle výzvu,
nestůjte ve dveřích,
nepřekážejte na chodbě.
Protože ten, komu se dnes ubližuje,



bude tím, kdo se zasekne.
Venku
zuří bitva,
brzo se vám budou třást okna
a chvět zdi,
protože časy se mění.

Pojďte, matky a otcové,
z celé země,
a nekritizujte to,
co nedokážete pochopit,
své syny a dcery
už neovládáte,
vaše stará cesta
rychle stárne.
Prosím uhněte z té nové,
když neumíte přiložit ruku k dílu,
protože časy se mění.

Čára je narýsovaná,
kletba je vyřčena.
Ten, kdo jde dnes pomalu,
půjde později rychle,
protože přítomnost
bude později minulost.
Řád
rychle bledne
a ten, kdo je dnes první,
bude později poslední,
protože časy se mění.
**
/Dylan, 2010, s. 73/
       
       Byli dokonce i politici, kteří v 60. letech sami přispívali k novému pohledu na svět bez válek, s vyšší demokracií - 
nejvíce bratři KENNEDYOVÉ.
       Zvláště John Fitzgerald KENNEDY (1917-1963), který jako do té doby nejmladší zvolený prezident v USA vůbec, 
vyhlásil program pokroku v Americe i ve světě. A mnohými lidmi v Americe je dodnes považován za někoho, kdo vlil 
největší naději  Americe a svět, aby skončilo soupeření ve válkách a nastalo zdravé soutěžení v ekonomice, sportu, 
kultuře i demokratické politice, aby z toho měli lidé na světě co největší užitek. Bohužel byl zavražděn po necelých 
třech letech ve své funkci. A vražda nebyla dosud plně objasněna.
       Je známa jeho slavná věta, tak typická pro uvažování demokrata:

       **NEPTEJTE SE, CO PRO VÁS MŮŽE UDĚLAT VAŠE VLAST; PTEJTE SE, CO PRO SVOU VLAST 
MŮŽETE UDĚLAT VY.** /cit. in Montefiore, s. 140/

       Během své prezidentské funkce musel řešit velice vážné mezinárodní události: kubánskou krizi, Berlínskou zeď a 
Vietnam. Jeho program zabraňování pronikání komunismu do svobodných zemí narážel na odpor. Kubánská krize 
hrozila 3. světovou válkou. Po jednáních s nejvyšším sovětským představitelem N. S. CHRUŠČOVEM došlo ve Vídni 
k dohodě a vzájemným ústupkům.
Ke kladným stránkám patřil kosmický program, boj proti rasové diskriminaci a segregaci, sociální programy. 
       
       O zastupitelské demokracii a o voličích JFK psal v zajímavé knize PROFILY ODVAHY. Uvedu jeho několik 
podnětných myšlenek:
       **Systém dvou stran netrvá proto, že zásady obou stran jsou pevné, nýbrž proto, že jsou pružné... 
Obě velké strany usilují dnes ovšem o to, aby sloužily celonárodnímu zájmu. Činí tak proto, aby získaly nejšiřší bázi 
pro podporu své politiky, ne-li z ušlechtilejšího důvodu. I když má však strana a veřejný činitel rozdílný názor na to, jak 
se má sloužit celonárodním zájmům, musíme na první místo postavit odpovědnost, jíž jsme povinni nikoli ke straně, ba 
ani vůči voličům, nýbrž pouze k vlastnímu svědomí... Voliči nás zkrátka zvolili proto, že měli důvěru v naši soudnost a 
schopnost používat této soudnosti na místě, kde můžeme určit, jak dát do souladu jejich nejlepší zájmy se zájmy celého 
národa. To znamená, že podle okolností musíme názor voličů vést, informovat je, opravovat, a někdy dokonce nebrat 
jejich názory na vědomí, máme-li plně využít oné soudnosti, pro kterou nás zvolili.**  /Kennedy, 1968, s. 25-26/

       Pět let po smrti bratra měl velkou šanci stát se prezidentem jeho bratr Robert KENNEDY, za prezidentování JFK 



byl ministrem spravedlnosti a účinně bojoval proti mafiím všeho druhu. Také usiloval o definitivní zrovnoprávnění 
černého obyvatelstva a vytvoření zákonných opatření proti rasové a jiné diskriminaci. Už dříve, 26. května 1961, na 
závěr svého rozhlasového projevu vysílaného HLASEM AMERIKY prohlásil:

       **Před mnoha lety přišel do této země můj dědeček. Vyrůstal v Bostonu. Když se tam však sháněl po nějakém 
místě, viděl na mnoha obchodech tabule, na nichž stálo, že Irové jsou nežádoucí. Nyní po čtyřiceti či padesáti letech je 
irský katolík prezidentem Spojených států. A my věříme, že černoši nepochybně učiní podobný pokrok. V dohledné 
budoucnosti bude moci spravovat černoch týž úřad, který dnes zastává můj bratr. V této zemi o pokrok usilovat 
budeme.** /cit. in Volek, 1970, s. 261/
       
       T. HAYDEN ve svých memoárech uvádí výňatek z jednoho veřejného projevu ROBERTA KENNEDYHO, který 
útočil proti posedlosti amerického národa ekonomickým růstem:

       **V pouhém pokračování ekonomického růstu a nekonečném kupení světských statků nevidíme národní cíl ani 
osobní uspokojení. Nemůžeme měřit charakter národa Dow-Jonesovým indexem a národní úspěchy hrubým národním 
produktem. Hrubý národní produkt totiž zahrnuje i náklady na ozdravení ovzduší a výjezdy sanitek k tragickým 
haváriím na našich dálnicích. Počítají se do něho i výlohy za bezpečnostní zámky na dveře a vězení pro lidi, kterým se 
je podařilo vypáčit. Součástí hrubého národního produktu je ničení sekvojí a zanikání Lake Superior. Roste díky 
produkci napalmu, raket a hlavic s jadernou náloží... Zahrnuje ... vysílání televizních programů, které oslavují násilí a 
prodávají ho jako zboží našim dětem.
Hrubý národní produkt sice do sebe pojme vše, co jsem uvedl, ale mnoho věcí mu uniká. Nepamatuje na zdraví našich 
rodin, kvalitu vzdělání nebo radost ze hry. Je lhostejný k tomu, jestli panuje v továrnách slušnost a naše ulice jsou 
bezpečné. Jeho součástí není krása naší poezie, síla manželského svazku, smysluplnost společenských debat nebo 
poctivost veřejných představitelů... hrubý národní produkt nezměří ani náš důvtip, ani odvahu, moudrost, znalosti, 
soucit či oddanost vlastní zemi. Zkrátka změří cokoli, jen ne to, co činí život hodnotným, a může nám o Americe říci 
vše kromě toho, zda máme být na fakt, že jsme Američané, hrdí.** /cit. in Hayden, 1988, s. 264/:

       Robert Kennedy byl ještě před volbami v roce 1968 zavražděn najatým zabijákem. 
       Demokratické hnutí však pokračovalo v 60. letech dál. Týkalo se univerzit. KURLANSKY vysvětluje postoje 
mladých Američanů:

       **Lidé, kteří se narodili během nebo bezprostředně po druhé světové válce, vyrůstali ve světě, jejž proměnila 
hrůza, a to je přimělo dívat se na něj naprosto jiným způsobem. Nacistická genocida byla pro poválečnou generaci 
velkým ponaučením, které spočívalo ve vědomí, že je každý povinen protestovat proti křivdám... Byla to generace, 
která se v dětství učila o Osvětimi a Bergen-Belsenu, Hirošimě a Nagasaki a po celou tu dobu jí říkali, že se dospělí 
mohou kdykoli rozhodnout pro zahájení války, jež ukončí život na Zemi...
Mladí lidé ze všech zemí viděli, že svět svírají dvě stejně silné a odsouzeníhodné síly. Americká mládež se naučila, že 
je důležité postavit se jak komunistům, tak antikomunistům.**  /Kurlansky, s. 123-124/

       Dne 22. října 1968 přinesly THE NEW YORK TIMES rozhovor s André MAUROISEM, francouzským ministrem 
kultury, jaký je jeho názor na "generační propast" mezi mladými lidmi demonstrujícími za občanská práva a za 
studentské požadavky na univerzitách. MAUROIS uvedl:

       **Věřit v takový konflikt by bylo bláznovstvím. Základní problém spočívá v tom, že naše civilizace, která je 
civilizací strojovou, dokáže jednotlivce naučit všemu kromě toho, jak být člověkem.**

       Byl to rozumný názor. Strojové myšlení se může týkat jakéhokoli hnutí, pokud nevidí před sebou reálný cíl a 
zůstává "v sobě", místo aby "přesáhl sám sebe". A to je smyslem. Pokročit v životě, nesetrvávat na jednom místě, 
případně nepřiživovat uměle dál nějaké hnutí. Proto nakonec i studentské hnutí mělo svůj konec. Nápravy v 
demokratickém řízení univerzit byly uskutečněny, pozitivní hodnoty ze studentského hnutí (tisk, svobodné zprávy, 
způsob života na kolejích a podobně) zůstaly zachovány. 

       Demokratické principy tak mohly dál fungovat. Že významně 60. léta ovlivnila zákonodárství v USA, naznačuje i 
Dick HOWARD v referátu předneseném na 8. mezinárodním symposiu Smithsonova ústavu v roce 1984:

       **V moderní době se Nejvyšší soud pod vedením Earla Warrena - jenž byl jeho předsedou v letech 1953 až 1969 - 
odvážně pustil do řešení celé řady společenských a politických problémů, jako byla například desegregace veřejného 
školství, nové uspořádání vztahů mezi zákonodárnou mocí jednotlivých států a federální legislativou a reforma trestního 
práva.
Soudní aktivismus znamená posílení úlohy soudů obecně i ústavních norem. Zdá se, že Američané se obracejí k soudům 
se stále širším okruhem sporných otázek a soudci ochotně přijímají roli společenských inženýrů. 
Soudní aktivismus přinesl také některé vyloženě kladné výsledky. K soudům má dnes přístup mnohem širší spektrum 
jednotlivců než kdysi, zejména těch, kteří mají malou politickou moc. Soudní nařízení vnesla mnohem víc spravedlnosti 



do správních postupů, zejména v oblasti trestního práva. Soudy omezily libovůli správních orgánů při jednání s občany 
požadavkem dodržování procedurálních náležitostí při slyšení a nařízeními, která směřují k omezení přehnaných 
policejních praktik. Činnost soudů v mnohém podpořila vznik otevřené společnosti...
Protože soudci často zacházejí dál, než výslovně uvádí vlastní text ústavy, aby našli řešení založené na jistém 
intuitivním smyslu pro spravedlnost, slušnost a právo, připomínají jejich rozhodnutí historickou hru mezi tradicí 
konstitucionalismu, který omezuje správní moc psanými zákony, jež lze prosazovat silou, a tradicí přirozeného práva, 
podle něhož mají jednotlivci přirozená práva nezávisle na vládě.** 
/Howard, Spektrum č. 49, 1985, s. 18-19/

       Tisk sdílel názor, že věci, které mládež dělá, znamenají naprostou změnu společenských hodnot a mravů. 
Novinář Ed SANDERS napsal:
       **Za čtyřicet let pochopí, co ... ti, kteří se podíleli v letech 1967-1968 na mírovém hnutí, znamenali - 
nejvýznamnější kulturně-politickou sílu za posledních 150 let americké civilizace.** /Sanders, 1970, úvod/
 
       Bylo to vyjádření - mírně řečeno - nadsazené, nicméně také část pravdy obsahovalo: mnoho pamětníků dodnes v 
Americe vzpomíná na "krásná a bouřlivá léta" šedesátá, která, jak uvedl v názvu své práce Mark KURLANSKY, byla 
těmi, která "otřásla světem". Například Pierre BROUWERS, autor filmu a komentáře z roku 2010 s názvem 
KALIFORNIE. SAN FRANCISCO s nostalgií říká:

       **Dnes tu již nejsou žádní beatnici. Některé konec hnutí rozčaroval, jako by se probudili do rána po velké oslavě. 
Jiní se vydali hledat jiné ideály.
       Na cestě za americkým snem nemají všichni stejné podmínky. V San Francisku víc než v kterémkoli americkém 
městě se lidé snaží najít smysl života jinde než v honbě za úspěchem a soutěží. Zbraně jsou k ničemu, a proto musíme 
najít jinou cestu, cestu ducha.
       Nadšení kongregace reverenda Williama je důkazem jeho vlivu na masy. Scházejí se tu lidé všech věkových 
skupin, ras a sociálního statutu...
Pastor William dlouho v kostele ... bojoval o přízeň obyvatel. Organizoval petice za lidská práva, rozdával jídlo a 
oblečení. Byl dobrodincem a filozofem zároveň.**

       REVEREND WILLIAM /tamtéž/: 
       **San Francisco je městem, které toleruje odlišnosti, ale myslím, že je tu ještě něco jiného. Toto město a oblast 
zátoky jsou nejúrodnější půdou pro změny. Většina tendencí a hnutí začala zde, a to ve všech oblastech. Ať už se jedná 
o hnutí za lidská práva, za integraci etnických menšin a gayů, za emancipaci žen, svobodu slova, nebo za Černé pantery. 
Většina hnutí se zrodila zde, jako uragán, který se pak rozšířil po celé zemi. Víte, tady je hranice, poslední hranice; 
chceme, aby se věci hýbaly, aby vše bylo jak má být. Nelze jít daleko, protože je tu oceán. Takže se vše stále vyvíjí. 
Máme rádi lidi, kteří se snaží být neustále v pohybu.**
       
       Poválečné události na území Spojených států amerických, zvláště pak hnutí v 50. a 60. letech, navždy změnilo 
náhled na USA jako zemi konzervativismu. Demokracie více pokročila ke svému ideálu boje za lidská práva a hodnoty 
člověka v životě. Problémy ale budou vždy a je na lidech, zda budou pokrok udržovat při jeho stálém střežení, jak to 
moudře říkal THOMAS JEFFERSON.

       A na závěr kapitoly snad ještě slova prezidenta LYNDONA JOHNSONA z roku 1965, který ve svém slavném 
projevu WE SHALL OVERCOME vyhlásil zavedení zákona o volebním právu a kromě jiného řekl :
       **Někdy se historie a osud setkávají na jednom místě a ve stejném čase, aby vyvolaly obrat v nekončícím lidském 
hledání svobody.**/cit. in McCain-Salter, 2008, s. 96/

NĚMECKO:

       Situace v Německu po válce nebyla záviděníhodná. Země byla zničená, nacistický režim způsobil svou válečnou 
agresí smrt milionů lidí ve válce. Vojáků i civilistů. Zničena byla infrastruktura, města po bombardování ležela v 
troskách. Ještě horší však byla situace v lidských duších. Nacistický režim v lidech upevňoval pocity nadřazenosti nad 
ostatními národy. Válkou to mělo být ještě víc upevněno. Po prohrané válce se spousta lidí zahalila do mlčení o 
minulosti země a nová generace dětí se o minulosti své země prakticky nic nedozvídala. Rodiče mlčeli. Pokud měli v 
sobě ještě zbytky cti a svědomí, styděli se za svou minulost a nechtěli o ní mluvit. Pokud byli součástí systému jako 
jejich aktivní členové, tím spíše mlčeli. Až když se jejich děti začaly později ptát na minulost, začaly vyplouvat na 
povrch děsivé a šokující informace. Nová generace Němců se začala ptát, jak je možné, že jejich rodiče něco takového 
mohli dopustit - a nastal mezigenerační střet. To v případě, že toužili po pravdě, byli osobně čestní. Každý čestný 
člověk se vždycky stydí za své případné hříchy a hodlá je rychle napravit nebo se stydí za lidi, kteří se chovali jako 
dobytek, nebo jinak než čestně a slušně. Vždycky se každá nová generace ptá svých rodičů na minulost. Mlčení by však 
znamenalo ještě větší ponížení, než byla pro nacistické Němce válečná prohra. Bylo třeba se nějak s novou situací 
vyrovnat. Pocit nadřazenosti germánské rasy se rázem rozplýval, až se u mnohých lidí zcela rozplynul - v zájmu něčeho 



vyššího, než bylo fašistické barbarství. 
       
       Už na spojeneckých konferencích v Teheránu, Jaltě a Postupimi byly dohodnuty zásady praktické likvidace fašismu 
v Evropě, především v Německu, Itálii, a v Japonsku: osy Berlín-Řím-Tokio. 
       Šlo především o "4 D": denacifikaci, demokratizaci, decentralizaci a demilitarizaci.
       Při DENACIFIKACI mělo jít v první řadě o vyřazení všech bývalých prominentů a spolupracovníků či jejich 
nohsledů z řídicích funkcí v poválečné správě i z veřejných funkcí: od nejnižších (starostové v obcích) až po nejvyšší 
úředníky a kancléře, prezidenta. 
       Nové demokratické volby měly ukončit fašismus. S tím soviselo druhé "D" - DEMOKRATIZACE. 
       Třetí "D" se týkalo DECENTRALIZACE - hlavní úlohu po válce měly hrát obce a města, které se měly 
vypořádávat s exponenty bývalého režimu, začít práci na odstranění trosek domů po válce, začít s výstavbou a podobně. 
        Ke cti mnoha lidem v Německu bylo, že tvrdou a poctivou prací na obnově poválečného státu se jim podařilo 
"zvednout se z prachu země". Pomohl k tomu i poválečný MARSHALLŮV PLÁN pomoci zemím Evropy s poválečnou 
obnovou, která byla bezpodmínečná. Jen v Německu byla zpočátku spojena s oněmi "4 D". Na Německo se mělo 
pohlížet postupně jako na někoho, kdo se poučil nebo poučí ze své historie. A pomoc přišla právě včas - mnoho Němců 
vidělo, že jejich původní nepřítel se nemstí, ale POMÁHÁ. Zvrat v myšlení mnohých Němců byl evidentní. Jen bývalí 
přisluhovači režimu setrvávali ve svých, i když už korigovaných, dřívějších představách - až nová nastupující generace 
mladých Němců v 60. letech bude požadovat důsledné a tvrdé zúčtování s minulostí... Studentská hnutí ve světě se v 
Německu budou krýt právě s důslednou denacifikací, která trvala ještě delší dobu.
       Dalším krokem v demokratizaci Německa se měla stát DEMILITARIZACE. Hlavním úkolem bylo zbavit armády 
symbolů minulosti (uniformy, znaky, prapory aj.), snížit počty vojáků na minimum (měli sloužit spíše jako pomocná 
síla při obnově země). 
       Země byla v roce 1949 rozdělena na část západní a východní. Ve východním Německu probíhala důsledně "4 D" 
shora, často s pomocí SSSR, v západní části vznikla Německá spolková republika, pod patronací USA. I zde se již 
začalo uplatňovat poválečné dělení velmocí na sféry vlivu. Zatímco v západní části šlo USA o to, aby sami Němci přišli 
na to, jaké přednosti skýtá demokracie, ve východní zóně byl vliv SSSR (Stalin) značný a DDR svazující. Obyvatelstvo 
postupně považovalo Sověty za okupanty, než za ty, kteří by jim měli pomoci se dostat z obtíží. Hodně lidí - a ne jen 
dřívějším režimem zkompromitovaných - odcházelo zpočátku do Západního Německa, dokud nebyl dán zákaz. Zvláště 
ostře se situace vyhrotila v Berlíně, kde Sověti začali stavět tzv. Berlínskou zeď, která oddělila Západní Berlín od 
východní části. Na jedné straně tu byla pochopitelná nedůvěra SSSR v Německo po válečných zkušenostech, na druhé 
straně se - bohužel - kryla s osobní nedůvěrou až paranoiou Stalina, jeho negativními charakterovými vlastnostmi - 
podezřívavost, intrikánství, pomstychtivost, zákeřnost (známé z období před válkou v SSSR), které mu neumožnily 
povznést se jako vítěz nad své slabosti a ukázat větší duševní a duchovní odvahu, velkorysost. Velkorysost v povaze 
Stalina nebyla v pozitivním slova smyslu nikdy. Ale "velkorysé" přehlížení zájmů obyčejných lidí, to ano - až k 
bezohledné likvidaci celých skupin lidí...

       Příkladem životního pocitu generace, která zažila nacismus v plné síle - jako oběť - byl i například slavný židovský 
spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Thomas MANN. Mark KURLANSKY cituje Thomase Manna z jeho 
knihy TRAGÉDIE NĚMECKA z roku 1946:

       **Co znamená náležet k národu a pracovat ve smyslu jeho duchovních tradic, když tento národ nikdy nevěděl, jak 
se národem stát, a jeho zoufalé a megalomanské úsilí vedlo ve světě k takovému utrpení? Co znamená být německým 
spisovatelem? Za každou větou, kterou ve svém jazyce tvoříme, se skrývají zničení, duchovně prázdní lidé..., lidé, kteří 
už nikdy nemohou znovu ukázat svou tvář.** /cit. in Kurlansky, s. 169/

       Slušní a čestní Němci museli prožívat vnitřní peklo. Často právě ti, kteří byli fašismem pronásledováni (Židé, 
demokraté obecně), cítili hanbu nejvíce. Styděli se i za ty, kteří si to nepřipouštěli. Až nová generace, která válku a 
nacismus nezažila, bude šokovat drsnou kritikou svých rodičů.

       Že v generaci těch, co prožili válku - a zvláště její útrapy - zůstávaly v duši hluboké jizvy, může ukázat projev další 
oběti holocaustu (naštěstí přežil, aby vydal svědectví) nositele Nobelovy ceny za mír ELIEHO WIESELA, který 12. 
dubna 1999 v Bílém domě ve Washingtonu na pozvání prezidenta Billa CLINTONA řekl:
       **Vydat se cestou lhostejnosti je to, co člověka činí nelidským. Lhostejnost je mnohem nebezpečnější než hněv a 
nenávist...
Lhostejnost nevyvolává žádnou odezvu. Lhostejnost není odpověď. Lhostejnost není začátek; je to konec. Lhostejnost 
je proto vždy přítelkyní zla, slouží vždy a za každých okolností agresorovi - nikdy jeho oběti, jejíž bolest je násoébena, 
když se ona či on cítí opuštěni. Politický vězeň ve své cele, hladové děti, uprchlíci bez domova - jsouce přesvědčeni, že 
nejsme zodpovědni za jejich utrpení, nesnažíme se ulehčit jejich osud tím, že bychom jim nabídli jiskřičku naděje, a tím 
je uvrhujeme do zapomnění. Odmítáním jejich lidskosti zrazujeme svou vlastní. 
Lhostejnost tak není jen hříchem, je trestem.
To je jedna z nejdůležitějších lekcí tohoto odcházejícího století, jeho dalekosáhlých experimentů v oblasti dobra a 
zla.** /cit. in Montefiore, 2009, s. 217/
   



       Denacifikační čistky probíhaly z uvedených důvodů sice důsledněji ve východním Německu, ale "shora", což 
později přinášelo obtíže, protože dřívější nacistický režim jako totalitní byl spojován s novým totalitním, 
komunistickým, režimem. V západní části však velkorysost USA vůči Němcům postupně pomohla "vnitřně" samotným 
Němcům víc, než direktivní způsoby na východě.

       Západní Německo mělo od počátku problémy s radikálním očišťováním od přízraků minulosti. Například většina z 
vyškrtnutých advokátů pokračovala ve vykonávání právnické činnosti v Západním Německu, když požádala o amnestii. 
Ve východním Německu vyčistili od nacistů školy, železnice i poštovní úřady. Němci, kteří zde pracovali, však rovněž 
mohli pokračovat v kariéře v Západním Německu.
       Mnohým lidem v Německu se jasně ukázalo, jak bude nová Německá spolková republika vypadat, na aféře Hanse 
GLOBKEHO. V roce 1953 si ho kancléř Konrád Adenauer vybral za státního tajemníka. Globke nepatřil zrovna mezi 
neznámé nacisty. Napsal právní rozpravu podporující Norimberské zákony, které zbavily německé Židy práv... A byl 
problém.
       Podobný problém se objevil při zvolení prezidentem Heinricha LÜBKEHO. Byl zjištěn jeho podpis na 
dokumentech z nacistické éry, že podepisoval plány koncentračních táborů. Média ho pronásledovala (určitě právem), 
až byl Lübke přinucen po 10 měsících odstoupit z prezidentské funkce.
       I kancléř Kurt KIESINGER byl volán k odpovědnosti za službu v nacistickém ministerstvu zahraničí a při 
vyšetřování prohlásil, že nevěděl, že Židé jsou posíláni do koncentračních táborů, nýbrž na práci do zbrojovek. 

       Mezitím však také fungovali dva významní muži Západního Německa, kteří doslova postavili politicky i 
hospodářsky Německo na nohy: prvním byl kancléř KONRÁD ADENAUER (1876-1967, kancléřem v letech 1949-
1963) a po něm LUDWIG ERHARD (1897-1977, kancléřem v letech 1963-1966), oba členové a předsedy CDU - 
Křesťansko-demokratické unie.

       "Otec hospodářského zázraku", tzv. SOCIÁLNÍ TRŽNÍ EKONOMIKY, Ludwig ERHARD začal neoficiálně 
reformu od 2. března 1948 jako předseda ekonomické správní rady, v době kancléřství Konráda ADENAUERA. 
       V knize HOSPODÁŘSKÝ ZÁZRAK. NAŠE CESTA K BLAHOBYTU uvádějí němečtí autoři F. GRUBE a G. 
RICHTER k problémům rovnováhy tržního hospodářství ERHARDOVU citaci /s. 176/:

       **Protipólem hospodářské svobody je formulace ekonomické moci. Je proto třeba zabezpečit zákonem, aby 
přednosti konkurenčního hospodaření nebyly na druhé straně vyváženy historicky doloženými nevýhodami přílišné 
koncentrace moci.
Zákonodárce proto musí věnovat obzvláštní pozornost problému hospodářské moci jako možnému rušivému faktoru 
rovnováhy tržního hospodářství. Konkurenci i konkurencí vystupňované výkony a podporu pokroku musí zabezpečit 
státní pořádková opatření a musí být citlivě upraveny proti všem rušivým vlivům. Zejména je třeba zaručit, aby funkce 
volné tvorby cen v nemanipulovaném trhu - jakožto řídící prostředek ekonomického procesu - nebyla nijak 
potlačována.**

       Je zde jasně naznačena cesta tržního hospodářství, která je v protikladu k nacistické ekonomice centrálně řízené 
potřebami fašistického Německa, ale s přihlédnutím ke kontrole ze strany státu, aby ROVNOVÁHA byla zachována 
proti "rušivým vlivům". Tržní ekonomika ano, ale s kontrolou ze strany státu, aby byla sociálně únosná.

       Jiní autoři, MEHLER a MRKOS, shrnují úspěchy německé ekonomiky takto /s. 197/:
       **Recepty na úspěch...
(1)  USA se proměnily z protivníka na přítele. Byly poskytnuty půjčky. Rozvinul se Marshallův plán.
(2)  Byla uvedena v život svobodná a spravedlivá ústava i dobrý základní ústavní zákon.
(3)  Měnová reforma přinesla nové podněty a stabilní marku.
(4)  Bylo zavedeno sociální tržní hospodářství. Alespoň několik principů:
       (a)  Základem jsou svobodné principy, nikoli plánované hospodářství.
       (b)  Trh reguluje nabídka a poptávka, nikoli kontrola cen.
       (c)  Zisky podnikatelů mohou být vyšší nežli mzdy.
       (d)  Zákonodárství posiluje přitažlivost reinvestic.
       (e)  Zisky podnikatelů tvoří pracovní příležitosti.
       (f)   Kartely a monopoly jsou zakázány.
       (g)  Etablují se sociální komponenty.
(5)  Zásadně přispívají k rozkvětu ve Spolkové republice také pozitivní postoje (hodně práce, píle, šetrnost, 
podnikatelské riziko, optimismus)** 
/V příloze uvedeny hlavní zásady ROZKVĚTU STÁTU./

       Zkušenosti z propojení ekonomiky a politiky ve fašistickém režimu (totalitním) měli na mysli i Milton a Rose 
FRIEDMANOVI, kteří to řekli jasně /1991, s. 11/:
       **Ekonomická svoboda je základní podmínkou politické svobody. Tím, že umožní lidem spolupracovat bez 
donucení a bez centrálního řízení, omezuje oblast, ve které může být realizována politická moc. Roztříštěním moci 



navíc svobodný trh omezuje možnosti koncentrace politické moci. Koncentrace politické a ekonomické moci v jedněch 
rukou je spolehlivým receptem na vznik tyranie.**
       
       V politické oblasti vznikla nová ústava NSR. Zásluhu na ní má činnost kancléře Konráda ADENAUERA. Vzor 
demokratické ústavy byl čerpán z ústav USA, Francie a Anglie. Vyjádřen v ní byl rozhodný rozchod s minulým 
totalitním režimem a zpočátku předpokládala i záruky toho, aby přisluhovači minulého režimu neměli šanci. Vyhlášeno 
bylo i trestní stíhání prominentů minulého fašistického režimu, spolupráce s demokratickými zeměmi v Evropě i světě. 
Ústava měla zaručovat demokratické svobody a mírové soužití se všemi zeměmi. Německo se pak aktivně zapojovalo 
do činnosti OSN, ne však do ozbrojených složek (viz jednotky OSN) z důvodu profanace z minulosti.

       O nutnosti vyhnout se podobným experimentům (totalita), jaké probíhaly v nacistickém Německu, hovoří i profesor 
HAYEK:
       **Měli bychom se dostatečně naučit vyhýbat se ničení civilizace tím, že spontánní proces interakce jednotlivců 
udusíme vložením jeho řízení do rukou jakékoli autority. Abychom se tomu však vyhnuli, musíme odložit iluzi, že 
můžeme uvědoměle "vytvořit budoucnost lidstva", jak to nedávno s charakteristickou nestoudností vyjádřili socialističtí 
sociologové.** /Hayek, 1991, sv. 3, s. 127-128/

       Problém Německa byl i v jeho rozdělení. Západní Německo postupně šlo cestou demokracie až k onomu 
hospodářskému zázraku, zatímco východní Německo tím, že podléhalo vlivu jiného toalitního režimu s komunisty v 
čele, se vlastně místo demokratizace, kterou Spojenci požadovali po válce, znovu vrátilo jakoby k tradici totalitních 
manýrů. I když nová generace na to nahlížela jaksi skrz představy "socialismu, spravedlivého řádu", byla vedena 
výchovou tak, že si nemohla uvědomit (zkušenosti z nacismu neměla) nápadnou shodu socialistického režimu jako 
totalitního. Výchova vedla mladou generaci k tomu, že socialismus je největší odpůrce fašismu. Ale lidé starší to mohli 
porovnat. Proto byli někteří z nich zklamáni, že východní Německo nešlo podobnou cestou jako západní. Zdůvodňování 
existence socialistického Německa bylo proto pro ně určitým problémem.

       Profesor Hayek cituje britského korespondenta F. A. VOIGTA:
       **... marxismus vedl k fašismu a nacionálnímu socialismu proto, že to ve všem podstatném fašismus a nacionální 
socialismus je.** /cit. in Hayek, 1990, s. 36/

       Koresponduje to do určité míry s předchozím odstavcem. Je jasné, že odlišnosti mezi dvěma totalitními režimy jsou 
- ale asi jako severní a jižní pól: oba jsou póly, i když na jiné, opačné straně. A projevy totality mohou být silné nebo 
slabé, podle historických okolností, povahy lidí, geografie. Nicméně koncentrace hospodářské moci s politickou je vždy 
začátek každé totality. Proto ono důsledné oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní v demokraciích.

       Silné hnutí mládeže v onom přelomovém roce 1968 v celém světě pak ukázalo, jak se sami Němci ještě museli 
vypořádávat s minulostí. Rok byl bouřlivý v celém světě a byl znakem nové generace, že je třeba vyjadřovat 
demokraticky svůj protest proti tomu, co se v té které zemi dělo a co bylo třeba napravovat. Zastihl nepřipravené jak 
režimy demokratické, tak i totalitní - každý protest měl jiný cíl, prostředky, ale směřoval k demokratickému vyřešení 
problémů.

       Mezi vynikající osobnosti Německa před válkou i po ní patřil ALBERT SCHWEITZER (1875-1965), až 
renesančně založený lékař, evangelický teolog, muzikolog a hudebník. Dlouhé roky působil jako lékař v africkém 
Lambaréné. Svůj odchod z vlasti do Afriky zdůvodnil křesťanskou naukou lásky k člověku a potřebě pomoci svými 
silami tam, kde jsou lidé vydáni napospas nemocím a umírají při špatné zdravotní péči. V roce 1953 byl za celoživotní 
dílo oceněn Nobelovou cenou míru. Byl také výborný hudebník a specializoval se na Bachovu varhanní hudbu. Jeho 
etické názory vyjadřuje titul jeho knížky NAUKA ÚCTY K ŽIVOTU. V ní vyjadřoval i ostré odmítnutí jakékoli 
totalitní moci. Byl v demokratickém Německu symbolem lidských hodnot, protože se ve svém konání nikdy 
nezpronevěřil svým názorům. Vždy šel příkladem. Pro poválečné Německo znamenal jeho život velkou naději.
       SCHWEITZER již před druhou světovou válkou odmítal přehnané kolektivistické nadšení a podléhání vlivu 
velkých kolektivů. Byl si vědom, že za kolektivním jednáním je často skryta nezodpovědnost jednotlivce a nekritické 
chování a jednání:

       **Jako brzda kultury působí též přílišná organizovanost našich veřejných poměrů.
       Jakkoli je jisté, že uspořádané společenské poměry jsou předpokladem a zároveň důsledkem kultury, je neméně 
pravda, že od určitého bodu postupuje vnější organizace na úkor duchovního života. Osobnosti a ideje jsou pak 
podřízeny institucím, místo aby je samy ovlivňovaly a vnitřně oživovaly...
       Celý náš duchovní život se odehrává uvnitř organizací. Od mladosti je moderní člověk natolik proniknut myšlenkou 
kázně, že ztrácí svou osobitou existenci a dokáže myslet již jen z hlediska nějaké kolektivity... 
       Moderní člověk se zvláštním způsobem rozplývá v sociálním celku... Už jen to, že tak zlehčujícím způsobem 
zachází sám se sebou, činí jej přímo chorobně vnímavým pro názory, které společnost a její orgány uvádějí v hotové 
podobě do oběhu. A poněvadž se navíc společnost díky své propracované organizaci stala v duchovním životě mocí 
dosud nevídanou, je člověkova nesamostatnost vůči ní tak značná, že sám skoro přestává duchovně existovat... Sociální 



celek s ním nakládá podle svého. Od něho člověk přejímá jako hotové zboží názory, z nichž pak žije, ať už jde o 
společenství národní a politická, anebo o společenství na základě víry či bezvěrectví.
       Svou abnormální tvárnost si člověk neuvědomuje jako slabost. Pociťuje ji jako přednost. Domnívá se, že svou 
neomezenou oddaností kolektivu osvědčuje velikost moderního člověka. Záměrně stupňuje, ba znásilňuje přirozený 
sklon k družnosti.
Protože takto rezignujeme na prapůvodní práva lidské osobnosti, není naše pokolení s to vytvořit nové myšlenky nebo 
účelně obnovit ty dosavadní, nýbrž dožíváme se pouze toho, jak panující názory nabývají stále větší autority, jsou stále 
jednostrannější a docházejí do krajních a nejnebezpečnějších důsledků...
       Duchovní svobody dosáhneme opět teprve tehdy, až se hodně jednotlivců znovu duchovně osamostatní a najde si k 
organizacím, do jejichž duševního zajetí upadli, důstojný a přirozený vztah.** 
/Schweitzer, 1989, s. 240-242/

      
FRANCIE:

       Poválečné období ve Francii bylo charakterizováno značným příklonem k levici. Komunistická strana měla velký 
úspěch v prvních volbách. Situaci ve Francii charakterizovalo především hodnocení protiněmeckého odboje. Vláda ve 
Vichy za fašismu byla kolaborantská, sever okupován. 
       Francie byla známa silným partyzánským hnutím v průběhu druhé světové války. Autoritu mezi lidmi si vydobyla 
komunistická strana, která nejvíce a nejlépe organizovala protifašistický boj. Mnoho komunistů zahynulo pro vlast, a v 
lidech tento moment hrál po válce velkou úlohu. Spolu s vojenským zahraničním odbojem De Gaulla, který vysílal do 
Francie své bojovníky, to byly dvě neorganizovanější složky odboje. De Gaulle získal respekt jako velitel 
nejorganizovanější vojenské složky. Spolu s angloamerickými jednotkami spoluosvobozoval Francii. Ke konci války se 
významně účastnil i jednání "velké trojky", která se stala "velkou čtyřkou", i když na Francii shlíželi Spojenci zpočátku 
s určitým despektem. Po vojenských akcích mimo Francii i ve Francii byl De Gaulle brán jako vážný partner pro 
jednání o poválečném uspořádání Evropy.
       Po skončení války se rozhodovalo, zda ve volbách zvítězí gaullisté nebo komunisté. Síly byly vyrovnány. Podobně 
silná jako FKS byla po válce i Italská komunistická strana. 
       
       Mark KURLANSKY ve své práci uvádí příčiny radikalizace francouzské mládeže po válce /s. 243-244/:

1. Hodnocení protifašistického odporu Francouzů (proti mýtu o statečnosti Francie):
       **Ve skutečnosti tvořili většinu francouzského odboje komunisté, a velké množství Francouzů, kteří na to 
nezapomínali, mělo sklon komunisty volit. De Gaulle ... nepřestával tvrdit, že představuje jedinou alternativu vlády 
komunistů ve Francii.** 

2. Válka v Alžírsku:
       **Válka v Alžírsku přispěla k radikalizaci francouzské mládeže.**

3. Protest proti nové francouzské ústavě z roku 1958:
       **Francie se na de Gaulla obrátila kvůli ukončení alžírské krize, nikoli kvůli reformě francouzského státu. Jen málo 
monarchů a žádní představitelé demokracií se mohli chlubit takovým stupněm absolutní moci, jakou de Gaulle ústavou 
přidělil prezidentovi páté republiky, jímž se měl v dohledné budoucnosti stát. Prezident měl právo zrušit rozhodnutí 
parlamentu - buď jeho rozpuštěním, nebo vyhlášením referenda. Také stanovoval, co bude zákonodárný sbor 
projednávat, a rozhodoval, o jakém zákoně a verzi zákona se bude diskutovat. Mohl zablokovat návrhy na snížení daní 
či zvýšení výdajů. Pokud by se neodsouhlasil během sedmdesáti dnů rozpočet, prezident měl právo sám nějaký 
sestavit.**

       Když se Charles DE GAULLE (1890-1970) stal roku 1959 francouzským prezidentem, využil plně nové ústavy z 
roku 1958, kterou tehdy jako předseda vlády pomáhal sestavovat, a stal se velmi silným prezidentem, což s nelibostí 
neslo mnoho jeho protivníků v politice. Autorita De Gaulla tak byla značná, ale vzbuzovala i obavy, zda touto ústavou 
nebyla snížena hodnota demokracie po válce. De Gaulle však argumentoval potřebou udělat z Francie velmoc, se kterou 
budou muset ostatní počítat při organizaci poválečného světa. Vybudováním jaderné strategie se Francie stala jadernou 
velmocí. De Gaulle argumentoval vytvořením rovnováhy v Evropě.
 
       H. HAMON a P. ROTMAN, francouzští novináři, ve své práci uvedli, proč byl De Gaulle jednou z příčin, že 
studentské hnutí jeho činnost kritizovalo:

       **Dne 4. září 1958 Generál oficiálně vyhlásil novou ústavu ... Avšak de Gaulle, jenž snil o francouzské vodíkové 
bombě, nevěděl nic o mládeži odsuzující atomové zbraně. A o mladých lidech, kteří vyšli do pařížských ulic a proti 
jeho ústavě protestovali transparenty s nápisy, jež ji kritizovaly jako 'fašistickou', ani vědět nechtěl. Zaútočila na ně 
policie, ale pomocí narychlo vybudovaných barikád dokázali několik jejích útoků odrazit.** /Hamon-Rotman, 1987, s. 
43-44; též Kurlansky, s. 244-245/



       Ukázalo se, že De Gaulle je člověk jiné generace, která žila válkou, ale ztrácela soudnost pro budoucnost země. 
Válka byla pryč, a tak bylo nutné řešit i vnitřní záležitosti země, ne snažit se světu dokázat svoji sílu. Levicověji 
založené obyvatelstvo vidělo v jaderném programu málo pozitivního. Aby se poněkud zastřela pozornost na zbraně, 
vláda soudila, že jaderná energie má hlavně sloužit pro mírové účely - a tak byla Francie jednou z prvních zemí v 
Evropě s vybudovaným systémem jaderných elektráren.

       Studenti však stále více poukazovali na sociální problémy země: stoupaly ceny zboží, přibývalo hodně obyvatel - 
jednak přirozeným přírůstkem, ale též i vlnou přistěhovalectví. Zhruba jeden milion lidí i v důsledku alžírské války 
utíkalo z Alžírska. Šlo jednak o francouzské obyvatelstvo francouzské kolonie Alžírska, také o větší množství 
muslimského obyvatelstva, kteří v poválečné Francii hledali obživu.
Mzdy byly nízké a univerzity přeplněné a nesplňovaly statut nadstandardní vysoké školy. I slavná Sorbonna praskala ve 
švech a úroveň výuky nutně klesala.

       Studenti univerzity ve Štrasburku publikovali velice aktuální esej nazvaný O BÍDĚ STUDENTSKÉHO ŽIVOTA:
       **Odhlédneme-li od kněze a policisty, je ve Francii nejpohrdanějším stvořením student... Kdysi se univerzity těšily 
respektu a student byl šťastný, že může studovat. Dnes to však již bohužel neplatí... Cílem 'vzdělávacího systému' je 
mechanicky vyprodukovaný specialista. Moderní ekonomický systém požaduje masovou výrobu studentů, kteří jsou 
nevzdělaní a zbavení schopnosti myslet.** /Star, 2001, s. 9-10/

       Situaci francouzských univerzit vystihl i Alain GEISMAR v červnu roku 2002, jako vzpomínku na studentské 
bouře počátkem a v průběhu 60. let, v rozhovoru s Markem KURLANSKYM. Tehdy, v době, kdy na francouzských 
univerzitách vládla absolutní autokracie, byl GEISMAR mladým profesorem fyziky. Uvedl:
       **Mladá generace cítila, že nechce žít jako generace předchozí. Kritizoval jsem takzvanou generaci osvobození, že 
propásla příležitost k modernizaci společnosti. Chtěla pouze vše vrátit do starých kolejí. De Gaulle se účastnil odboje, 
podílel se na osvobození, ukončil válku v Alžírsku, ale nerozuměl ničemu, co se týkalo mladých lidí. Byl velkým 
mužem, který příliš zestárnul.** /cit. in Kurlansky, s. 248/
 
       DE GAULLOVI studentské hnutí nakonec "zlomilo vaz". Přesto se pak zachoval velkoryse jako čestný muž a 
odstoupil roku 1969 po referendu, které na sebe vyhlásil, z funkce prezidenta republiky, po vzoru svého velkého vzoru - 
Napoleona I. Bonaparta (který také odstoupil po referendu v roce 1814, aby později "na přání francouzského lidu" se na 
čas vrátil do čela Francie, aby pak ukončil své císařství v bitvě u Waterloo 1815).

       Studentské bouře totiž byly mimořádně silné, až hrozilo přerůst v revoluci. De Gaulle potom musel povolat policii, 
speciální jednotky, někde i vojsko, aby hnutí potlačil. Ačkoli totiž studentské hnutí nevzniklo organizovaně, nemělo 
žádné velké vůdce, přikládal De Gaulle původ hnutí intrikám ze zahraničí, když řekl:
       **Není možné, aby všechna tato hnutí začala působit v tolika různých zemích najednou bez předchozí 
přípravy.** /cit. in Kurlansky, s. 255/
       Byl zvyklý na všechny možnosti ve válce, doba míru však vyžadovala jiný přístup a objektivnější posouzení 
situace. Byl však příliš silnou osobností, která poněkud podcenila zákonitosti demokracie v době míru.

       V pondělí 6. května začala v Paříži velká demonstrace studentů. Proti nim byly vyslány stovky policistů - speciální 
jednotky na potlačování mimořádných akcí. Paříž se změnila v bojiště.
       Uvádím několik svědectví ze studentských bouří v roce 1968:

       Francois CERUTTI, který se během války v Alžírsku vyhýbal odvodu a vedl populární levicové knihkupectví, 
prohlásil:
       **Rok 1968 mě naprosto překvapil. O revolučním procesu jsem měl určité představy, které se však od toho, co se 
dělo, zcela lišily. Viděl jsem, jak studenti staví barikády, ale byli to lidé, kteří o revoluci nic nevěděli. Vždyť to byli 
studenti vysokých škol, již se dokonce ani nezajímali o politiku. Neexistovala žádná organizace, žádné plánování.* /cit. 
in Kurlansky, s. 257/

       Eleanor BAKHTADZE, která v roce 1968 byla studentkou v Nanterre, řekla:
       **Paříž byla tehdy nádherná. Každý se pouštěl do debat.** /cit. in Kurlansky, s. 258/

       KURLANSKY:
       **Zeptejte se v Paříži jakéhokoli člověka, který rád vzpomíná na jaro 1968, a řekne vám: LIDÉ MLUVILI. 
Hovořili na barikádách i v metru; když obsadili divadlo Odéon, stalo se místem nekonečných orgií francouzské 
výřečnosti. Někdo se postavil a začal diskutovat o pravé podstatě revoluce, významu Bakuninových myšlenek a o tom, 
jak anarchismus aplikovat na Che Guevaru. Jiní vyslovená tvrzení systematicky vyvraceli. Studenti na ulicích najednou 
zjistili, že poprvé v životě skutečně diskutují s učiteli a profesory. Do vzájemných rozhovorů se pouštěli i studenti a 
dělníci. Poprvé v této sešněrované, puntičkářské společnosti z devatenáctého století diskutoval každý s každým. Na 
zdech se objevovala slova: "MLUV SE SVÝM SOUSEDEM."**/tamtéž, s. 258/



       Radith GEISMAR, tehdejší Alainova žena, řekla /tamtéž, s. 258-259/:
       **Pravým smyslem roku 1968 byl obrovský pocit osvobození, svobody, diskutující lidé, kteří hovořili na ulicích, 
na univerzitách, v divadlech. Bylo to něco významnějšího než házení kamenů, které znamenalo přechodnou událost. 
Celý systém řádu, autority a tradice se sesunul. Mnoho dnešních svobod pramení z roku 1968.**

       V opojení ze svobody projevu vznikala nová hesla, která se psala nebo lepila na zdi a vrata po celém městě. 
Například:

SNY JSOU SKUTEČNÉ

STĚNY MAJÍ UŠI, VAŠE UŠI JSOU STĚNY

U ZRODU VYNÁLEZŮ JE PŘEHÁNĚNÍ

NERAD PÍŠI NA ZDI

AGRESOR NENÍ ČLOVĚK, KTERÝ REVOLTUJE, ALE KTERÝ JE KONFORMNÍ

CHCEME DIVOKOU A EFEMÉRNÍ HUDBU

NAŘIZUJI PERMANENTNÍ STAV ŠTĚSTÍ

BARIKÁDA UZAVÍRÁ ULICI, ALE OTEVÍRÁ CESTU

POLITIKA SE USKUTEČŇUJE NA ULICI

SORBONNA BUDE STALINGRADEM SORBONNY

SLZY IGNORANTŮ JSOU BOŽSKÝM NEKTAREM

ANI ROBOT, ANI OTROK

MOC PŘEVEZME PŘEDSTAVIVOST

ČÍM VÍCE SE MILUJI, TÍM VÍCE CHCI USKUTEČŇOVAT REVOLUCI
ČÍM VÍCE USKUTEČŇUJI REVOLUCI, TÍM VÍCE SE CHCI MILOVAT

/tamtéž, s. 259/

       Ve Velké Británii v roce 1968 též proběhlo silné studentské hnutí, které bylo zaměřeno spíše na protiválečné hnutí 
(proti válce ve Vietnamu) a demonstrace proti okupaci Československa SSSR a dalšími zeměmi Varšavské smlouvy. 
Mladá "nová generace" podobně jako jinde, hledala nový životní styl a odmítala způsoby života konzervativních rodičů. 
Odráželo se to hodně v umění - vznikají rokenrolové skupiny. Největší vliv na generaci měly skupiny THE ROLLING 
STONES - a hlavně tehdy THE BEATLES. Vyjadřovaly touhy a naděje nové generace. V socialistických zemích se 
hudba těchto skupin stala symbolem kulturního a společenského odporu proti totalitním praktikám.

2. Demokratizační proces v socialistických zemích a Československo v roce 1968. Rozpad komunismu ve východní 
Evropě do roku 1989.
.............................................................................................................................................................................

         Dříve, než budu pojednávat o období demokratizačních procesů ve střední a východní Evropě, zastavím se u 
některých myšlenkových proudů západní filozofie, která inspirovala svobodomyslné lidi v socialistických zemích, tedy 
zemích za tzv. železnou oponou. Tyto názory nemohly z pochopitelných důvodů být volně prezentovány v těchto 
zemích, pouze patřily k výlučné potřebě "socialistických" filozofů nebo politiků, kteří měli za "primární úkol" tyto 
názory "odhalit" jako "buržoazní, nepřátelské lidu socialistických zemí". Politické linie vnucené komunistickou stranou, 
která si nechala "svým" parlamentem schválit vedoucí úlohu komunistické strany v ústavě. Což byl první 
antidemokratický krok, neboť svobodná a demokratická ústava má naopak zaručit názorovou soutěž, a žádná politická 
strana tak nemůže mít monopol na tuto ústavní výsadu. Jedna výsada znamená fakticky zrušení svobodné volby vybrané 
politické strany, ponížení člověka-voliče na administrativní položku, která je součástí číselného vyjádření množství lidí, 



kteří šli "volit", nikoli si vybrat podle svého politickou stranu, která je jejich srdci nebo rozumu blízká. Člověk se tak 
stává jen číslem, nikoli důstojnou lidskou bytostí.
       Dále pak komunistické "společenské VĚDY (!)"  měly za úkol "odhalovat NEVĚDECKOST západních filozofií" 
ve prospěch "vědeckosti marxismu-leninismu". Odrazilo se to i v neskutečných situacích například na vysokých 
školách, kde první zkoušky studenti museli vykonávat z pouček marxismu-leninismu, aby mohli absolvovat celou 
univerzitu. Totéž se týkalo i vědeckých prací, kde alespoň v úvodu práce musel každý vědec uvést perspektivy 
marxisticko-leninského názoru i v oblasti, o které vědec ve své práci psal. Absurdnost takových situací se odrazila 
například v medicíně: kdo chtěl vykonat první nebo druhou atestaci, musel nejprve absolvovat "marxismus-leninismus". 
(Myslím, že chudák Marx by se musel obracet v hrobě...) Není divu, že společenský režim v "socialistických zemích" 
byl velice často terčem vtipů, filmových komedií, parodií nebo literárních humoristických děl v zahraničí. U nás skrytou 
formou v časopise Dikobraz, nad kterým pak často visel Damoklův meč ukončení činnosti. Ale vzhledem k tomu, že 
patřil k nejčtenějším periodikům, a přinášel do státní pokladny značné peníze, tak nebyla činnost zastavena, pouze se 
střídali šéfredaktoři, protože jejich "politická spolehlivost" nebyla nikdy dost vysoká. Český národ si už po dlouhých 
historických zkušenostech z dějin dokázal najít VŽDY nějakou skulinku, díky níž mohl nějak svůj nesouhlas s méně 
inteligentním vedením státu projevit.
       V Polsku to pak spisovatelé a novináři řešili tak, že uvedli téměř celou informaci ze Západu, ale pak ji jakoby 
zkritizovali, že obsahuje určité uvedené antisocialistické výroky - ale informace už lidem poskytnuta byla. (!) Poláci v 
tom byli v tomto směru lépe, protože u nás vyšla vždy pouze kritika na určité názory ze Západu, ale ty nebyly vůbec 
uvedeny (!). O to víc to bylo na jedné straně zákeřnější pro pohodlnější lidi. Ale pro ty, co se chtěli něco dozvědět o 
západních názorech, to byl alespoň návod na to, kde a u koho informace hledat. Převážely se materiály i tajně, pokud 
byly "protisocialistické". Politická garnitura ideologů komunismu zdůvodňovala nedostatek západní literatury 
NEZÁJMEM OBČANŮ - o občany se vždycky otírali, když je potřebovali nějak uchlácholit, uspokojit, zpohodlnět 
záměrně. Pak mohli vždy říci, že "přece západní literaturu u nás může každý najít, kdyby chtěl". Jenže nezajímavé 
tiskoviny vycházely v masových nákladech, až chyběl i toaletní papír (těsně před revolucí úzkoprofilové zboží), a byly 
to často ležáky (Rudé právo, politické brožury, projevy nějakých soudruhů a podobně, kvalitní literatura "nebojující za 
pokrok lidstva" však byla vydávána ve stovkových, maximálně tisícových nákladech, které rychle zmizely z pultů, a 
nebyly k sehnání. O literatuře vyloženě zaměřené na kritiku režimu nemluvím vůbec, protože vůbec nevycházela. 
       Režim o sebekritice nechtěl ani slyšet. Přípustná byla jen sebekritika setrvávající z dob stalinismu - sebekritika 
soudruha (která obyčejné lidi vůbec nezajímala, pokud nešlo o něco výjimečného) nebo sebekritika člověka na 
pracovišti, v práci. Důvody k sebekritice nadiktované shora se vždycky našly a byly velmi trapné. Sám jsem zažil 
ostudný případ, kdy mi byl na vysoké škole dáván za vzor studenta předseda svazácké organizace, ten, který dělal 
politiku, moc se neučil, ale vždy uspěl, protože se z politických důvodů vždy zavřelo oko nad jeho "malým nedostatkem 
na úkor velké politické práce studenta pro blaho univerzity" (!) Takovým způsobem degradovaly určité vysoké školy. 
Pokud se na některých z nich naopak dávala přednost odbornosti před marxismem-leninismem, taková škola byla 
pomlouvána některými "politickými ekonomy" jako střední škola, nikoli vysoká. (!) 
       Je třeba tyto osobní zkušenosti uvést, aby mladá generace pochopila různé skryté záludnosti a absurdnosti 
politického totalitního divadla. Politický zásah byl patrný pomalu i v oblasti stravování a toalet. Je signifikantní 
srovnání politických systémů i v takové oblasti, kde by to nikdo nehledal: když jedna americká firma v době 
prezidentování Ronalda Reagana, mimochodem vyhlášeného za historickou osobnost v USA, na toaletní papír nechala 
vytisknout portrét tohoto prezidenta, protože tehdy nějakou část národa něčím "naštval", prezident se neurazil, protože 
sám měl smysl pro humor, a tak z toho nikdo nic nedělal a ztratilo se to rychle samo od sebe - možná se zastyděl sám 
autor onoho nápadu. Nedovedu si představit, co by se dělo v našich totalitních podmínkách, kdyby na místě Reagana 
byl například prezident Husák nebo někdo jiný. Skončil by určitě jako "poskok imperialismu" ve vězení, nebo by byl 
společensky znemožněn.        Totalitní režimy nesnesou HUMOR. Je proti jejich záměru plánovat společnost podle 
svého. Humor je vznešená forma lidských citů, vyžaduje i inteligenci. Tu totalita přímo nenávidí. Vzorem je poslušný 
člověk nezajímající se o politiku, jen o své osobní a rodinné zájmy. Zájem o společenské dění se mělo přenechat 
"vedoucí úloze strany", která pak prostřednictvím "svých" zájmových organizací přenechávala milostivě prostor pro 
realizaci společenských zájmů...

       O komunismu trefně hovořil ještě před druhou světovou válkou spisovatel a novinář Karel ČAPEK ve své stati 
PROČ NEJSEM KOMUNISTOU:
       **Nejdivnější a nejnelidštější na komunismu je jeho zvláštní pochmurnost. Čím hůře, tím lépe; porazí-li cyklista 
hluchou babičku, je to důkaz zpuchřelosti dnešního řádu... Nehostinné a nelidské je klima komunismu; není střední 
temperatury mezi mrazivou buržoazií a revolučním ohněm; není nic, čemu by se proletář směl s požitkem a nerušeně 
oddat. Není na světě oběd nebo večeře; buď je to plesnivá kůrka chudého nebo žranice pánů...**   /Čapek, 1991, s. 88-
89/
       
K výrazným evropským myslitelům patřili ve druhé polovině 20. století:
- BERTRAND RUSSELL (1872-1970)
- KARL POPPER (1902-1994)
- JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980)
- SIMONE DE BEAUVOIR (1908-1986)
- CLAUDE LÉVI-STRAUSS (1908-2009) 



- ALBERT CAMUS (1913-1960)
- PAUL FEYERABEND (1924-1994)
- MICHEL FOUCAULT (1926-1984)

       A Američané:
- BURRHUS FREDERIC SKINNER (1904-1990)
- W. V. O. QUINE (1908-2000) 
- AVRAM NOAM CHOMSKY (*1928)

       Bertrand RUSSELL:
       **Teorie jednoznačných popisů** - nástroj logických analýz... každý výrok, jehož součástí je nepravdivé tvrzení, je 
nepravdivý. /Stokes, 2007, s. 161/
       Pravda nebo lež jsou jasně patrné vlastně podle tvrzení. Co nemůžeme potvrdit, protože neznáme pravdu, o tom 
nemůžeme tvrdit, že je pravdivé nebo nepravdivé. Důraz klade na logiku úsudku.

       Karl POPPER:
       **Hodnota vědecké teorie vyplývá z toho, zda vede k předpovědím, které by v principu mohly posloužit k jejímu 
vyvrácení.** /Stokes, s. 194/
       Už název jeho díla naznačuje, o co jde: DOMNĚNKA A VYVRÁCENÍ. Metoda falzifikacionismu - vyvracení 
teorií pozorováním, empirií. Kritizoval Marxovu a Hegelovu dialektiku - protože jsou imunní vůči empirickému 
vyvracení, a tak nejsou vědecké!

       Jean-Paul SARTRE:
       **Je na každém jednotlivci, aby si vybral takový život, jaký považuje za nejlepší.** /Stokes, s. 152/
       V jeho díle BYTÍ A NICOTA se objevuje existencialismus. Vyjadřuje tvrzení, že "existence předchází podstatě". 
Každý jedinec nese tři břemena (muka, opuštění, zoufalství) - jsme odpovědni za vše, co děláme.
       OSUD ČLOVĚKA SE NACHÁZÍ V JEHO NITRU.
       Důsledkem filozofie je sice svoboda člověka dělat, co se mu zlíbí, ale musí si uvědomit důsledky svých činů. Bylo 
výrazně protimarxistické, protože u marxismu člověk je výsledkem společenských jevů, jeho zodpovědnost jako 
člověka není na prvním místě. Vedlo k činnostem, které se zdůvodňovaly "společenskou nutností" i za cenu lidských 
životů, nebo ztráty osobní svobody. Sartre zdůrazňuje svobodu volby, ze které se člověk nevymaní výmluvou. 

       Simone de BEUAVOIR:
       **Ženou se nikdo nerodí, ale spíše se jí stává.** /Stokes, s. 156/
       Žena si musí uvědomit svou svobodu nezávislou na společnosti s převažujícími mužskými hodnotami a pravidly.

       Claude LÉVI-STRAUSS:
       **Člověk musí potlačit přirozené touhy a přizpůsobit se pravidlům, aby vytvořil stabilní společnost.** /Stokes, s. 
184/
       Mýty jsou struktury, v nichž jsou zašifrována univerzální témata. Symboly odrážejí realitu, skutečnost. V mýtech 
lze nalézt pravidla lidského soužití. Ukazují vlastně i povahu určitého národa, skupiny lidí. Ne však povrchně.

       Albert CAMUS:
       **Sebevražda jako řešení absurdity by byla ... popřením samotné základní podmínky lidské existence.** /Stokes, s. 
154/
       Člověk si musí být **vědom vlastního života, a to na nejvyšší míru, že ho žijeme, a to na nejvyšší míru**, i když je 
někdy absurdní (**konfrontace mezi lidskou potřebou a tichem světa**).
       Vyjadřuje velkou úctu ke svému jedinečnému životu a určitý druh vzpoury proti absurditě světa. 

       Paul FEYERABEND:
       **Věda je vždy revoluční, charakterizovaná pluralitou konkurujících si hypotéz.** /Stokes, s. 204/
       Vede, nutí k dalšímu ověřování poznatku.

       Michel FOUCAULT:
       **Ovládnout mysl je účinnějším prostředkem kontroly nad společností nežli trestat tělo.** /Stokes, s. 186/
       Důležité je odhalovat pojmy, které moc zneužívá pro kontrolu společnosti a odhalovat je, stejně jako i principy 
myšlenkové kontroly společnosti.

       Burrhus Frederic SKINNER:
       **Duševní svět je nezbytný pro vysvětlení lidského chování.** /Stokes, s. 200/
       Veškeré lidské chování lze vysvětlit **působícími podmínkami**.



       W. V. O. QUINE:
       **Jedině věda nám dokáže říci něco o světě; je konečným arbitrem pravdy.**
/Stokes, s. 206/
       
       Avram Noam CHOMSKY:
       **Mysl má velice daleko k tomu, aby byla po narození v čistém, nepopsaném stavu.** /Stokes, s. 182/
       Chování mysli je ovlivněno jistými vrozenými strukturami. Politický dopad - naše lidská podstata nám brání 
podléhat krajním nezvladatelným silám a jsme ochotni tolerovat jen některé politické struktury. Utlačovatelské systémy 
nedokážou přetvořit naši smysl, jak by si přáli utlačovatelé.

       Tolik ve stručnosti o některých myšlenkách, které inspirovaly inteligenci ve druhé polovině 20. století a měly vliv i 
na kulturu a politické myšlení západní civilizace. V každém případě byl zdůrazněn bytostný humanismus - lidí jako 
celek i jako jednotlivců. Hodnota lidské bytosti měla v demokraciích stát na prvním místě a měla být cílem. Že se to 
však občas nedělo i tam, mělo důsledky v demonstracích například studentů, ale i zaměstnanců některých podniků. 
Lidská solidarita však - jako další kladný rys demokracie - pomohla k nápravě: došlo k úpravám zákonů na ochranu 
osobnosti, zaměstnance v práci, nebo došlo k výměně prezidenta (Francie), případně ministrů. Naproti tomu v tzv. 
socialistických zemích takový projev odporu byl brán jako "narušování socialistické zákonnosti" a "hlavních principů 
moci lidu"... Žádné politické změny "nedotknutelných" nepřicházely v úvahu. Není divu, že se postupně zvedala vlna 
odporu. Nejprve, jak už to v historii bývá, první kroky k nápravě pocházejí od těch, kteří nebývají snadno 
manipulovatelní, přemýšlejí o věcech, jsou informováni - studenti, inteligence. Proto všechny totalitní režimy ve světě 
"pasou" nejprve po inteligenci. Ať už to bylo za fašismu v Itálii, nacismu v Německu nebo stalinismu v Sovětském 
svazu, ale i v dalším období tzv. socialismu.
      
         Padesátá léta v Československu i jiných zemích východního bloku byla charakteristická nezákonnými procesy 
režimů proti "nepřátelům lidu", tedy těm, kteří se nějak odchylovali od tvrdé stalinistické moci komunistů. Jak už to při 
revolucích v historii bývá, čím je revoluce ostřejší, tím ostřeji nakonec postupuje i proti vlastním lidem, protože 
přestává věřit i sama sobě, a má hrůzu z prohry, protože se domnívá, že prostředky, které použije proti svým 
"nepřátelům", se jí jednou mohou vrátit i s úroky. Naproti tomu demokratická revoluce znamená i klidnější přechod od 
jednoho režimu ke druhému, jen dojde k úpravám tam, kde toho bylo zapotřebí. Nemá důvod se nějak mstít nebo 
preventivně vést "válku", aby se zbavila protivníka. Musí přece vědět, že odpor nikdy nemůže na sto procent zlomit. 
Proto ona hesla totality: "navždy", nebo "nikdy více" či "na věčné časy" a podobně.
       
       Zdeněk MLYNÁŘ, v době pražského jara jeden z hlavních reformních komunistů, napsal ve své knize MRÁZ 
PŘICHÁZÍ Z KREMLU /s. 134/:
       **Léta stalinské diktatury v Československu paradoxně posílila v národním vědomí právě ty hodnoty a ideály, 
které se moc snažila vymýtit. Podala totiž přesvědčivý praktický důkaz, k čemu vede jejich popírání. Zkušenosti, které i 
ideologicky věřící stalinisty přivedly k reformnímu komunismu, byly pro většinu národa přesvědčivým důkazem o 
platnosti humanitních a demokratických ideálů a hodnot.** 
       
       Zásadní zlom ve východním bloku nastal po smrti Stalina v roce 1953. U nás pak po smrti Gottwalda téhož roku. 
Ještě však tři roky trvalo, než v Sovětském svazu jeho nejvyšší představitel Nikita S. CHRUŠČOV v roce 1956 přednesl 
na uzavřeném zasedání XX. sjezdu Komunistické strany SSSR závažný projev, odhalující hrůzy stalinismu a jeho 
hlavního strůjce - Stalina (celý projev uveden v příloze).
       Tento projev odstartoval určité naděje lidí ve východním bloku, že tvrdé komunistické praktiky tohoto období 
jednou skončí. Věřili tomu i mnozí komunisté, kteří chtěli zásadnější změny v socialistické společnosti směrem k 
demokratičtějším metodám, přičemž se nechtěli zbavit své vedoucí úlohy ve společnosti z důvodu "možné krize ve 
společnosti".
       Obavy byly na místě, když například v ČSSR Pillerova komise ÚV KSČ odhalovala závažné případy porušování 
zákonnosti (veřejnost zatím neměla informovat se zdůvodněním, že by to narušilo politický systém v ČSSR - a byla to 
pravda: odhalení závažných trestných činů některých dokonce i členů a funkcionářů strany a jejich vykonavatelů v 
podobě Státní bezpečnosti (StB), soudců, vězeňských dozorců mohlo vést k odstranění vedoucí úlohy KSČ ve 
společnosti).
       
       V československé společnosti docházelo k jakési "oblevě" - ze "zimy". Jako by pomalu přicházelo "jaro". V roce 
1967 na červnovém sjezdu československých spisovatelů zazněla kritická slova na režimní zásahy do kultury, bojovalo 
se slovy na ochranu svobody autorské tvorby, za rozšiřování kulturního obzoru mládeže, aby měla možnost číst a 
studovat více zahraniční literaturu, která obsahuje nové filozofické směry, informuje o kultuře v západních zemích, aby 
nám nebyla vnucována jen sovětská literatura a filmy, ale aby bylo možné vidět výsledky tvorby i západní civilizace. 
Občas se například ve filmové produkci objevovaly zajímavé tituly, většinou se však týkaly levicověji založených 
západních režisérů, nebo se týkalo témat revolucí ve světě, tzv. "pokrokových filmů", které měly ukazovat "problémy 
kapitalismu" a podobně. Informace o úspěších Západu v kultuře, umění, kosmickém výzkumu, politice, filozofii, 
stavitelství aj. se k nám stále nedostávaly v takové míře, aby uspokojily přání lidí. 
       



       Již v roce 1956 se v Československu objevila první významná REZOLUCE PRAŽSKÝCH VYSOKOŠKOLÁKŮ 
(celý text rezoluce uveden v příloze). Požadovala především:

       1. demokratizaci veřejného života (svobodu tisku, informací, odtajnění kádrových materiálů, snížení aparátu, 
souzení původců nezákonných procesů a rehabilitace neprávem odsouzených);
       2. příliš se nevzhlížet v sovětském "vzoru", když by si SSSR mohl sám brát příklad v mnohém od nás;
       3. kulturní život (hlavně lepší informovanost o Západě, více filozofických západních děl i uměleckých, i jiné 
názory než marxismus);
       4. v oblasti výchovy (revize středoškolské a vysokoškolské soustavy, zvýšit úroveň v kontrastu se světem, zbavit se 
izolovanosti, cestovat do světa, lepší učebnice, více kvalitního vědeckého studia, studenti ať studují a neztrácejí 
drahocenný čas brigádami v zemědělství a podobně, rozšíření počtu kolejí - neúnosný stav v současnosti - přeplněnost, 
často koleje chybí);
       5. sportovní střediska s trenéry, kteří jsou dobrovolní a neplacení, ale nadšení pro sport, obnovení jiných 
tělovýchovných organizací - zvláště Sokola);
      6. žádost o odpověď na otázky týkající se formálnosti práce politiků, otázka jáchymovských dolů - kdo je řídí, proč 
tam jsou Sověti.
 /cit. in Kratochvíl, 3, s. 21-24/

       Totalitní moc samozřejmě zasáhla a mnoho studentů nedostudovalo (náprava z tohoto období přišla až v roce 
1968). Byly uděleny tresty i v soudním řízení. Zatím. A schylovalo se k dalším studentským bouřím.
       
       Určitou rozladěnost z politiky tohoto období vystihuje i dopis spisovatele Oty PAVLA svému kamarádovi:
      
        **Mně je někdy k zblití z těch keců jako je 'morálka', 'čestnost', 'hodnost', t.j. být hodný, hlavně proto, že jsem 
takový byl... My jsme pracovali v ČSM a kecali jsme o morálce, čestnosti a podobných věcech, zatímco někteří 
vedoucí, co poslouchali to naše nadšené blábolení, brali hezký prachy, měli slávu a samotná morálka jim chyběla. Kde 
je ten čas, co jsme ho strávili na schůzích? Kam jsme ho dali? Proměnil se v zářivý socialismus? V co se to proměnilo? 
Copak nám alespoň nemohli říci: Vystudujte si (když jste naši), budete to jednou potřebovat, protože ti, co kašlou na 
schůze, ti vás jednou předhoní. Kdybychom nebyli blbí, tak jsme na to přišli sami, a udělali jsme to...
Víš, Bufáku, a takových otázek je moc, co mi víří hlavou. Vždyť svět, to je jedno veliký, ale veliký svinstvo, plno 
nespravedlností od A až do Z.
Hlavní faktor, který rozhoduje, není vůle, ale klika, štěstí!!! Jestli se narodíš v rodině Rockefellera, Kennedyho, Lva 
Poppera, anebo chlapa z pastoušky. Jestli se narodíš v rodině, kde Tě přimějí k tomu, abys vystudoval. Jestli se narodíš 
v rodině žida nebo černocha...
Víš, Bufáku, nemysli si, že neuznávám vůli. Kdybych ji neměl, už bych tu nebyl.**
 /Pavel, 1989, s. 98-99/

       Zároveň i jako čestný člověk Ota PAVEL vidí i určité lidské vady, které problémy způsobují /tamtéž, s. 137/:
       **My si totiž někdy svou pravdu děláme, abychom se ujišťovali, že jsme neomylní a že způsob, jakým žijeme, je 
ten způsob nejspravedlivější. Úplně Ti někdy trnu, kolik potkávám v životě lidí, co odsuzují jednání druhých, jsou 
sebejistí sami sebou, dělají skandály. A jsou svým způsobem šťastni. Je jen málo těch, kteří uznávají svou nedokonalost 
a své chyby.**       

       Určitá politická obleva počátkem 60. let vedla k větší uvolněnosti i v kultuře. Objevovalo se mnoho nových 
mladých tváří, které se staly jakoby základními stavebními kameny na další léta v české a slovenské kultuře. Objevily 
se nové malé divadelní scény, které návštěvností předčily často i zaběhaná velká divadla. Například divadlo SEMAFOR 
s principálem Jiřím Suchým a jeho uměleckým partnerem Jiřím Šlitrem - to bylo něco tak nového, že do té doby nemělo 
obdoby. Objevily se nové tváře ve filmu - vzniká dokonce tzv. NOVÁ ČESKÁ VLNA (režiséři Forman, Menzel, 
Passer, Bočan, Jireš, Chytilová, Němec, Máša, Jasný, Schorm, Uher a další), inspirována francouzskou, s moderním 
pojetím formy, obsahu a myšlenky. Dala by se vyjmenovat skoro všechna odvětví kultury společnosti. Nároky lidí tak 
kulturních národů - Čechů a Slováků - stále stoupaly ve smyslu svobody člověka, rozvoje jeho i celé společnosti, i 
jejího ducha.
       
       Rok 1967 byl rokem, kdy se pomalu schylovalo k větším změnám v politice státu, k proměnám i v samotné 
komunistické straně.
       Vážným signálem k takovým změnám byly dvě události - sjezd československých spisovatelů v červnu a 
studentská stávka v říjnu v Praze.

       Na sjezdu spisovatelů promluvil například Ludvík VACULÍK:
       **Za dvacet let nebyla u nás vyřešena žádná lidská otázka - od primárních potřeb, jako jsou byty, školy, prosperita 
hospodářství, až po potřeby jemnější, které nedemokratické systémy vyřešit nemohou - jako je pocit plné platnosti ve 
společnosti, podřízení politických rozhodování kritériím etiky, víra ve smysluplnost i malé práce, potřeba důvěry mezi 
lidmi, vzestup vzdělanosti mas. A bojím se, že jsme se nepovznesli ani na dějišti světa, cítím, že jméno naší republiky 



ztratilo dobrý zvuk.** /cit. in Tigrid, 1990, s. 16/

       Na spisovatelském sjezdu také promluvil křehký básník František HRUBÍN:
       **Jaké drama je uzavřeno do čtrnácti veršů Mallarméova arcidíla? - Agónie labutě, která je odsouzena mezi 
ledovce a nemůže vytrhnout křídlo zamrzlé v ledu. Oč tragičtější jevil se mi obraz české poezie v nedávných letech: 
dědička Máchy, Nerudy, Bezruče byla též odkázána mezi ledovce.**
 /Xantypa, září 2010, s. 85/
       
       Literární noviny tehdy psaly, že vystoupení nestraníka Hrubína **strhlo k bouři potlesku**. /tamtéž/
       Je jasné, proč: křehká kultura jako labuť uvízlá křídlem v ledu byla kritikou režimu, který brzdil rozvoj opravdové 
kultury. Té kultury, která nechtěla být jen apologetikou režimu, ale i jeho zdravou protiváhou. Kvůli duševnímu a 
duchovnímu zdraví národa. 

       V říjnu roku 1967 vypukla na strahovských kolejích stávka, která začala nevinně jako protest proti špatnému topení 
a osvětlení. Asi by stávka nepropukla, kdyby nešlo jen o toto. Mezi studenty byl Novotného režim velmi nepopulární, 
socialismus byl málo produktivní. Málo se vydělávalo, málo vhodných výrobků se prodávalo, kvalita spotřeby byla 
nízká, svoboda jako na Západě neexistovala, kultura se naštěstí začala rozvíjet a i na toto upozorňovala na scénách v 
divadlech, ve filmech "nové československé vlny", v literatuře. To všechno vnímali studenti. Věděli též o stávkových 
hnutích studentů v zahraničí, ve Francii, USA, Velké Británii, Itálii a jinde. Byla to pro ně jen rozbuška. Proti 
studentům byly vyslány jednotky SNB (Sboru národní bezpečnosti), které tvrdě zasáhly. Došlo ke mnoha zraněním 
studentů, kteří byli veřejnosti prezentováni jako "chuligáni, kteří si neváží dobrého bydla". Jenže studenti právě 
upozorňovali na nedostatky ve společnosti, což obyčejní lidé sami viděli, tak se k tvrzení, že jsou studenti chuligáni, 
stavěli rezervovaně, až se dokonce se sympatiemi ke studentům tázali svých poslanců nebo zástupců veřejnosti, tisku 
atd., proč byli studenti tak až brutálně zmláceni, zavřeni do vězení. Byla to velká ostuda, když se událost na veřejnost 
provalila, a tak i mnozí lidé, kteří dříve byli lhostejní k politice, se začali ptát, zda by nemělo v Československu dojít ke 
změnám. Bylo jasné, že se něco musí dít, nebo vznikne proti vedoucí úloze KSČ ve společnosti velký odpor, který by 
hrozil závažnějšími konflikty. Jednalo se o tom, ale i o dalších otázkách na zasedáních strany - od nejnižších stupňů až 
po ústřední výbor strany. 
       
       A došlo ke změnám ve vedení KSČ. Prvním tajemníkem ÚV KSČ se stal ALEXANDER DUBČEK (1921-1992) 
dne 5. ledna roku 1968. Zpočátku se nezdálo, že by šlo o nějakou významnou změnu, nebo že časem nastane tak prudký 
obrat v politice této vedoucí strany - a pak i ve společnosti. Nicméně signál ke změnám to byl. Uvědomili si to nejprve 
především ti komunisté, kteří právě často stáli za nezákonnými procesy v padesátých letech. Mnoho z nich bylo 
odvoláno z funkcí, někteří zbaveni členství ve straně. A lidé se brzy dozvěděli o těchto změnách, a byl to pro ně 
okamžik, kdy najednou pocítili závan svobody. I když v rámci vedoucí úlohy strany. Nicméně už to, že strana sama 
chtěla očistit své jméno, bylo znakem nástupu určitých skupin komunistů, kteří byli osobně čestní, neměli nic 
společného se zločiny minulosti, často byli spíše mladšími ročníky ("mladší kádry"). Domnívali se, že je třeba čestně se 
vypořádat s minulostí, aby lidé "znovu našli cestu ke straně". Byl to od nich určitý idealismus, nicméně velkou část 
obyvatel se jim tímto poměrně sympatickým přístupem k vyřešení minulosti i současnosti podařilo na svou stranu 
získat. Dokonce hodně mladých lidí tehdy vstoupilo do komunistické strany.
       Když pak slyšeli jeden z projevů DUBČEKA, nestačili se divit: 

       **Demokracie není pouze právem a šancí vyslovit vlastní stanoviska, ale představuje také způsob nakládání s 
názory lidí - zda mají opravdový pocit spoluodpovědnosti, spolurozhodování, zda opravdu cítí, že se podílejí na procesu 
rozhodování a řešení důležitých problémů.** /cit. in Schwartz, 1969, s. 90/

       To bylo opravdu něco nevídaného! Jako by to neříkal "klasický" komunista, ale demokrat! Vidět člověka jako 
SPOLUTVŮRCE, a nikoli pouze VYKONAVATELE něčích pokynů, případně POSLUŠNÉHO "žáčka" před 
"učitelem"... Někomu zde záleží na mínění ostatních lidí - není to direktiva, ale PARTNERSTVÍ!

       DUBČEK si svým jednáním jako slušný člověk, který ctí jiného člověka, získal značné sympatie českého a 
slovenského národa. Úcta mu byla projevována širokým spektrem obyvatel ČSSR. Mnoho starších "soudruhů" mu 
možná trochu závidělo, ale hlavně měli pocit, že není tvrdý, když "podléhá lidem"... Mísily se určitě pocity žárlivosti 
spolu s pocity "zrady" starých členů stalinistů. Mluvím o tom, že i mezi starými členy strany, dokonce s předválečným 
členstvím, bylo dost těch, kteří přáli novému DUBČEKOVU VEDENÍ. Získal na svou stranu i armádního generála 
Ludvíka SVOBODU, hrdinu Sovětského svazu i Československa, velitele od Buzuluku, přes Duklu až po Prahu. Právě 
onoho SVOBODU, který udržel v únoru 1948 armádu v dimenzích loajality k prezidentu BENEŠOVI (viz v kapitole o 
únoru 1948). Tohoto armádního velitele 30. března 1968 zvolilo Národní shromáždění prezidentem republiky. První 
kroky Ludvíka SVOBODY vedly také k hrobu prvního prezidenta T. G. MASARYKA v Lánech. Dal tím v té době 
najevo, kam patří. 
       Tandem SVOBODA - DUBČEK se pak často objevoval na různých plakátech, odznacích, pamětních mincích. 
Razila se hesla: SE SVOBODOU ZA SVOBODU nebo JSME S VÁMI - BUĎTE S NÁMI! Dokonce se zasazovaly 
slavnostně STROMKY REPUBLIKY, mnohde za přítomnosti obou nejvyšších představitelů státu. Jako žák osmého 



ročníku základní školy jsem se též se svou třídou takové akce účastnil. Brali jsme to tenkrát ne kvůli tomu, že jsme 
neměli vyučování, ale také s radostí. Vážili jsme si těchto lidí. Vystupovala i divadla - například i Semafor - na různých 
akcích na podporu nového kursu země. 
       Jak dříve byly prvomájové průvody tak trochu povinné, prvního května roku 1968 probíhal prvomájový průvod s 
nadšením. Hodně lidí se chtělo setkat s Dubčekem a Svobodou na tribuně, kolem níž procházeli s úsměvem a 
vyvoláváním jejich jmen. Byl to tehdy pro tyto lidi opravdový svátek.
      
       Šestnáctého května DUBČEK na projevu v Československu pronesl:
       **Náš program se zakládá na přesvědčení, že člověk a lidstvo jsou nejen schopni poznávat svět, ale také ho 
měnit.** /cit. in Kurlansky, s. 13/

       Američan Mark KURLANSKY uvádí ve své práci informace z analýz období Dubčekova tzv. pražského jara, 
převzaté z odborné výzkumné práce J. A. PIEKALKIEWICZE:

      **Od 30. června do 10. července probíhal výzkum veřejného mínění. Otázka zněla, zda lidé chtějí, aby země nadále 
zůstala komunistickou (socialistickou), nebo se přiklonila ke kapitalismu. Obyvatelé Československa odpověděli 
jednoznačně - 89 procent bylo pro zachování komunismu (socialismu) a pouze 5 % uvedlo, že chce kapitalismus. Na 
dotaz, zda jsou spokojeni s prací současné vlády, třetina respondentů - tedy 33 % - odpověděla, že je spokojena, 54 % 
dotazovaných uvedlo částečnou spokojenost a pouze 7 % nespokojenost.**  /Piekalkiewicz, 1972, s. 66-70, 34/ 

       To bylo závažné zjištění. Dubčekovo vedení společnosti totiž ALTERNOVALO DEMOKRACIÍM na Západě! A 
to mělo primitivnější členy KSČ a KSSS trknout do čela, aby si uvědomili, že DUBČEK v podstatě zpopularizoval 
komunistickou stranu! Ze strany konzervativců ve straně u nás, a především v SSSR, sílil pocit ohroženosti. U nás, to 
by se dalo pochopit. Mnozí komunisté v minulosti byli těmi, kdo nezákonné procesy iniciovali. Motivy komunistů v 
Sovětském svazu zřejmě vycházely z představy, že co je blízké lidu, zavání Západem, protože ve své zaslepenosti z 
minulých období, včetně Leninova a Stalinova období v Rusku, přikládali direktivnosti příliš mnoho prostoru (a 
humanismu v Rusku mocní nikdy neholdovali). Zapomínali ve své hlouposti na to, že poměrně zaostalé Rusko a celý 
Sovětský svaz měl jiné historické tradice než Československo se svým vysoce kulturním obyvatelstvem, kterému i ve 
středověku záviděl samotný papežský Řím (papež: "Každá selka v Čechách zná lépe bibli než leckterý římský 
katolík."). V DUBČEKOVI začali vidět nebezpečí především pro sebe. Moskvocentrismus pro socialistické hnutí by 
mohl padnout a centrem by se mohla případně stát i Praha! Kdo ví, co sovětským potentátům dalšího procházelo při 
pojmu PRAŽSKÉ JARO hlavou! 
       PERSPEKTIVA OBLÍBENOSTI SOCIALISMU ale právě v Československu existovala! Prozíravější komunisté 
typu Michaila GORBAČOVA však ještě šanci nedostali! Až za dvě desetiletí! Při sovětské perestrojce 1985-1991. Svou 
šanci uznat ČSSR jako přitažlivý SOCIALISMUS S LIDSKOU TVÁŘÍ však Sověti historicky promarnili, dokonce ji 
vlastně ZLIKVIDOVALI sami okupací malého státu - ČSSR. 
       Je paradoxem, že demokratický socialismus nezničila konkurenční západní demokracie, ale zase samotný 
komunistický systém. Další paradox je v hodnocení PŘÍČIN ZÁNIKU KOMUNISMU samotnými sovětskými 
komunisty: prý demokratizace při PRAŽSKÉM JARU a později při GORBAČOVOVĚ PERESTROJCE! Opak je však 
pravdou - dodnes mnozí komunisté setrvávají v bludné představě, že za zánik SSSR v podstatě může malá ČSSR. I tak 
se vysvětluje prohra mnohonásobně většího (územně) státu s menším. Je to však spíše trapné a hanebné. Jako by někdo 
chtěl říci, že za zánik života na nějaké planetě by mohla třeba moucha tse-tse, která nakazila jedním bodnutím miliony 
lidí... 
       Umět si přiznat chybu a hloupost je záležitost lidí VELKÝCH DUCHEM, ne silných svaly. A onoho ducha v SSSR 
měli jen GORBAČOV A JEHO PŘÁTELÉ, kteří se omluvili za celý Sovětský svaz za okupaci Československa v srpnu 
1968 a hlavně JEŠTĚ PŘEDTÍM ONĚCH OSM STATEČNÝCH Rusů na Rudém náměstí v Moskvě 25. srpna 1968, 
kteří manifestovali proti okupaci a byli pak za to biti obušky a dlouhé roky vězněni a zbaveni možnosti vykonávat svoji 
práci. A spousta dalších známých (básník Jevtušenko, bard Vysockij, akademik Sacharov aj.) i neznámých sovětských 
lidí, kteří cítili nebo dodnes cítí hanbu za tehdejší sovětské vedení státu. Vím o několika mrtvých sovětských vojínech z 
doby okupace naší země, kteří se do své vlasti nevrátili - nezabil je u nás jediný Čech nebo Slovák, ale jejich vlastní 
důstojníci za to, že nesouhlasili se svou přítomností v Československu jako okupanti. Bylo jich méně, o to více zaslouží 
naši úctu, že i v takové totalitní zemi se našly velké charaktery!

       Koncem června 1968 (27. 6.) se v Literárních listech a některých denících (Mladá fronta, Zemědělské noviny a 
Práce) objevilo prohlášení významných osobností Československa o situaci v zemi a vizi její budoucnosti. 
       Nesla název DVA TISÍCE SLOV (úplné znění v příloze).
       Obsahovala tyto hlavní myšlenky:

- lidé po válce přivítali socialismus, ale dostal se do nepovolaných rukou;
- vedení státu však nemělo dostatek slušnosti, znalostí a moudrosti;
- komunistická strana zklamala lidi, změnila se v mocenskou organizaci, která nedbala zájmů lidu;
- vedoucí úloha KSČ ve státě se zprofanovala, strana lidem nešla příkladem, zneužívala svého postavení;
- zkazily se tak vztahy mezi lidmi, je ohroženo duševní zdraví a charakter národů;



- akce komunistů probíhaly zneužitím dělníků, rolníků a ostatních pracujících;
- iniciativy současných demokratických komunistů jsou jen splátkami na dluh, který mají u nekomunistů;
- zdrojem společenských změn je zaostalé hospodářství;
- není důvod k oslavě, jen k naději;
- nutno dokončit demokratický proces, neusnout na vavřínech;
- naši nepřátelé se mobilizují - staré struktury - hrozí zvrácení procesu demokratizace;
- je třeba akčních programů všude v obcích, městech, nenechat to jen na centru v Praze;
- podniky do rukou schopných manažerů - dělníci by měli volit schopné do podnikatelských rad v podniku - bez ohledu 
na stranickou příslušnost;
- odvolávat z funkcí neschopné, hrubé, charakterově podlé, žádat neustálou kontrolu činnosti vedení podniků, 
pracovišť;
- organizovat pořádkové služby a podporovat příslušníky SNB, kteří chtějí pomoci v demokratizačním procesu;
- vyhýbat se hádkám, pomluvám, prozrazovat fízly;
- federalizace státu;
- podporovat ty státníky u nás, kteří chtějí důsledně dokončit demokratizaci, tlačit na váhavé.

       Byly zde už požadavky na přehodnocení úlohy komunistů v demokratizačním procesu v ČSSR (Československá 
socialistická republika), obsazovat důležitá místa v ekonomice i politice lidmi bez ohledu na stranickou příslušnost.
       
       Významný vliv na náhled na demokratický socialismus u nás sovětskými představiteli mělo i studentské hnutí v 
Polsku, které se inspirovalo našimi polednovými událostmi /Kurlansky, s. 147/:

       **Vidět Čechy před námi bylo překvapivé. Každý se domníval, že to jsou oportunisti a zbabělci.** (Eugeniusz 
Smolar, studentský aktivista a syn vlivného člena strany PSDS)

       Adam MICHNIK, pozdější polský disident, uvedl o akci 21. března 1968 v Polsku, kdy se na stranu studentstva 
(sám byl tehdy studentem) přidali i polští katoličtí biskupové, kteří zveřejnili dopis, kde prohlásili, že studentské hnutí 
**usiluje o pravdu a svobodu, což je přirozené právo každé lidské bytosti ... a brutální použití síly hanobí lidskou 
důstojnost** /s. 152/:

       **Levice je v Polsku tradičně antiklerikální. Do roku 1968 jsem tak smýšlel rovněž. Když církev otiskla dopis na 
podporu studentů, poprvé jsem si pomyslel, že možná není nepřítelem a snad by mohla být i partnerem v dialogu.**

       A jak víme z historie, Rusko a Polsko bývaly často ve sporu i válkách mezi sebou, stále se měnily hranice mezi 
nimi. Causa KATYŇ v Polsku, kde v roce 1940 zahynulo při hromadné popravě 21 000 polských vojáků sovětskou 
NKVD, pak ostře spory vyhrotila, a tak každá protisovětská akce Poláků byla pro SSSR nebezpečná:
       **Dalším faktorem, jenž uspíšil v Polsku spontánní studentskou revoltu, byly události v Československu. Polští 
studenti nesli transparenty s nápisem POLSKA CZEKA NA DUBCZEKA! - Polsko čeká na Dubčeka! Někteří historici 
tvrdí, že to měl Dubček spočítané ve chvíli, kdy se ve Varšavě takové transparenty objevily. Od okamžiku, kdy se v 
lednu dostal Dubček k moci, se noční můrou Moskvy stala představa, že reforma v Československu vyvolá hnutí, které 
se prožene celou střední Evropou.** /Kurlansky, s. 150/

       Polské události ovlivněné pražským jarem vedly v sovětském vedení k názoru, že DUBČEKOVO VEDENÍ 
"nebezpečně ohrožuje podstatu socialismu", když i nadále sledovali demokratizační proces v ČSSR. Potřebovali 
Dubčeka v ČSSR více usměrnit, a tak proběhla jednání v Čierné nad Tisou, Varšavě, kde bylo Dubčekovu vedení dáno 
jasné ultimátum, jak to vždy Sověti vůči malým státům dělali (na velkou Čínu si netroufli), aby ukončili tzv. 
"socialismus s lidskou tváří", protože narušuje samotný socialistický společenský systém a mohl by vést k jeho 
destrukci. Malý stát prostě potřeboval dostat za vyučenou - a také jako příklad pro Poláky, východní Němce, Rumuny 
(na ty nemohli - měli smlouvu s Čínou), případně další "socialistické bratry".

       Přestože československé vedení upozorňovalo na to, že socialismus v Československu jen obohacují o lidský 
rozměr, sovětské vedení, které potřebovalo mít pevně otěže v rukou i kvůli své vlastní zemi, a nechtělo ve své zemi 
demokratické přeměny, vyzvalo naposledy tuto malou zemi, aby skončila s demokratizací. Opět tradiční nerespektování 
práva na sebeurčení a nevměšování do vnitřmích záležitostí! Pro Rusko (pak SSSR) v historii tak typické! Stačí si 
připomenout "tanec" kolem Marshallova plánu po druhé světové válce...

       Protože náš lid si nepřál přerušení demokratizačního procesu, a Dubčekovo vedení respektovalo přání lidí, došlo k 
něčemu, co nikdo z Čechoslováků nečekal - k okupaci vojsky Varšavské smlouvy (tedy hlavně sovětských vojsk) v noci 
z 20. na 21. srpen 1968. Příprava okupace proběhla v utajení, ani naše vedení o ní pochopitelně nevědělo, věděli o ní jen 
někteří vlastizrádní agenti StB, rozvědky a agentů KGB (ruské tajné služby) z řad našich lidí. Vedení KSČ (Dubček a 
spol.) byli zatčeni a převezeni do Moskvy, kde měli podepsat smlouvu vnucenou SSSR naší zemi. Jen na prezidenta si 
netroufli, protože jim prohlásil, že jako hrdina Sovětského svazu by nemohl být dál držitelem tohoto titulu a že okupace 
Pražského hradu by znamenala totéž jako Hitlerova okupace Hradu 15. března 1939. Pražský hrad tak byl uchráněn 



tohoto ponížení. Prezident Svoboda jako autorita samozřejmě nebyl zatčen, ale požadoval odjezd do Moskvy, aby se 
setkal s komunistickým vedením jako hlava československého státu. Sověti i tuto symboliku byli nuceni respektovat. 
Před SVOBODOU měli i okupanti velký respekt.

       Okupace ČSSR byla okamžitě ve světě zprávou číslo jedna. Po maďarských událostech v roce 1956, kdy Sovětská 
armáda rozdrtila demokratizační proces v Maďarsku, se opět ukázala povaha Sovětského svazu před celým světem - 
jako agresora, který může jakýkoli malý národ zašlápnout, bude-li se mu to hodit. V mezinárodních vztazích opět mírně 
"přimrzlo" ve vztazích mezi SSSR a USA. Zbrojařské lobby v USA požadovaly zvýšení výdajů na armádu. Demokraté 
v prezidentských volbách prohráli také i kvůli argumentaci republikánů, že jsou víc vstřícní k SSSR než republikáni 
(prezidentem zvolen republikán Richard NIXON).

       Vlna odporu se zvedla nejen u nás, ale i v SSSR. Většina lidí byla mylně informována, přesto byli zpočátku 
rozpačití, protože Čechy a Slováky Rusové považovali za bratrské národy. 

       DEN PO INVAZI do Československa, 22. srpna 1968, 
poslal sovětský básník JEVGENIJ JEVTUŠENKO telegram předsedovi vlády Kosyginovi a stranickému šéfovi 
Brežněvovi. Rozeslal ho rovněž západnímu tisku: 

       **Nevím, jak usnout. Nevím, jak dál žít. Vím jen to, že mám morální povinnost sdělit vám pocity, které mě 
přemáhají.
Jsem hluboce přesvědčený o tom, že naše akce v Československu je tragickou chybou a těžkou ranou pro 
československo-sovětské přátelství i světové komunistické hnutí. 
Snižuje naši prestiž ve světě i vlastních očích.
Je to překážka pro všechny pokrokové síly, mír na světě a sny lidstva o budoucím bratrství. Jde však i o mou osobní 
tragédii, protože mám v Československu řadu osobních přátel a nevím, jak jim budu moci pohlédnout do očí, pokud se s 
nimi ještě někdy setkám.
A zdá se mi, že se jedná o velký dar všem světovým reakčním silám a nemůžeme předvídat následky tohoto jednání.
Miluji svou zemi i svůj lid. Jsem skromným dědicem tradice ruské literatury, takových spisovatelů, jako byli Puškin, 
Tolstoj, Dostojevskij a Solženicyn. Tato tradice mě naučila, že mlčet je někdy hanba.
Prosím, uveřejněte můj názor na tento čin, jakožto názor čestného syna vlasti a básníka, jenž kdysi napsal píseň PŘEJÍ 
SI RUSOVÉ VÁLKU?** 
/cit. in Kurlansky, s. 333/    

       Jevtušenko o téměř tři desetiletí později pověděl našemu novináři o této neblahé události:
       **Vaši zemi mám velmi rád, protože v Československu vyšla moje vůbec první kniha v zahraničí ... Bohužel je 
vaše země spojena i s tragédií mého života, když do Prahy přijely ruské tanky. Byl jsem jediným členem svazu 
spisovatelů, který tehdy protestoval, poslal jsem dopis na podporu Dubčekova vedení a napsal báseň TANKY JEDOU 
PO PRAZE, která byla ilegálně rozšiřována po Rusku... Přijel jsem až v roce 1989, nechtěli mě sem pouštět, nemohli mi 
můj protest zapomenout. Přijel jsem vlastně nikoli jako básník, ale ku příležitosti výstavy svých fotografií. Tehdy za 
mnou přišla jedna žena a řekla mi: "Celý život jsem učila ruský jazyk a literaturu, a když přijely vaše tanky do Prahy, 
řekla jsem si, že už ruštinu nikdy učit nebudu. Když jsem si však přečetla vaši báseň TANKY JEDOU PO PRAZE, 
změnila jsem názor. Poznala jsem, že mohu ruštinu učit nadále. Díky vám, před mnoha lety jste mě zachránil od 
nenávisti k vašemu národu." Byl to největší kompliment, jakého se mi kdy dostalo. No vidíte, a naši byrokrati mě 
nazývali antivlastencem.**
 /Cinger, 2011, s. 136/

       Pětadvacátého srpna pak OSM STATEČNÝCH sovětských lidí demonstrovalo na Rudém náměstí v Moskvě:
       **Dokonce i v Rusku sedělo na Rudém náměstí osm protestujících s transparentem "RUCE PRYČ OD ČSSR!" Ve 
skupině byl vnuk zesnulého sovětského ministra zahraničí Pavel Litvinov, manželka uvězněného básníka Julije Daniela 
a známá básnířka Natalja Gorbaněvskaja, Konstantin Babickij, Taťjana Bajeva, Larisa Bogorazova, Vadim Delone, 
Vladimir Dremljuga a Viktor Fajnberg. Bleskurychle je zatkli a podle dopisu, který GORBANĚVSKAJA napsala 
zahraničním korespondentům, některé z nich zbili, ale **... moji kamarádi i já jsme byli šťastní, že jsme dokázali - i 
když jen na okamžik - setřít kal nezřízených lží a zbabělého mlčení, a tak ukázat, že ne všichni občané naší země 
souhlasí s násilím vykonávaným jménem obyvatel Sovětského svazu**. /Kurlansky, s. 332/

       Významný polský romanopisec Jerzy ANDRZEJEWSKI napsal list Československému svazu spisovatelů, který v 
USA také uveřejnil deník THE NEW YORK TIMES 28. září 1968, v němž odsoudil polskou účast na invazi a prohlásil:
       **Polští kolegové jsou s vámi, ačkoli je v naší zemi zbavili svobody projevu. Uvědomuji si, že můj hlas politického 
a morálního protestu nevyváží a nemůže vyvážit hanbu, kterou na sebe Polsko uvalilo v očích všech pokrokových lidí 
na světě.** 

       Mám ve své paměti i dopis, který nám v deváté třídě základní devítileté školy v dubnu 1969 četla paní učitelka, ve 
kterém píše skupina sovětských lidí vězněná v pracovním táboře na Sibiři, že přejí našim hokejistům, aby porazili jejich 



hráče při mistrovství světa v hokeji, protože se stydí za SSSR, že k nám vyslal tanky (!). Dopis byl poslán tajně ze 
Sibiře motákem, protože neměl být odhalen. Manželka jednoho vězně moták převzala a dál předávala po svých 
známých, až se to dostalo k nám. I takoví byli lidé "za oponou".

       Významná židovská humanistka a filozofka Hannah ARENDTOVÁ po nucené emigraci z nacistického Německa v 
roce 1933 napsala v USA mnoho prací na téma moci, násilí, bezmoci, demokracie a totality. Na základě zkoumání 
procesů v Evropě 20. století porovnávala na jedné straně nacismus a stalinismus, ve kterých viděla mnoho společného, 
na druhé straně zkoumala otázku moci a násilí. Hovoří o tom, že se často spojuje násilí s mocí, že to však synonyma 
nejsou. Použití násilí znamená začátek konce moci. V souvislosti s okupací Československa říká:

       **Viděli jsme, že současné stavění násilí a moci na stejnou úroveň spočívá v chápání vlády jako nadvlády člověka 
nad člověkem pomocí násilí. Když cizí dobyvatel stojí tváří v tvář nějaké bezmocné vládě a národu nezvyklému 
vykonávat politickou moc, je pro něho snadné dosáhnout takové nadvlády. Ve všech ostatních případech jsou potíže 
nepochybně velké a okupující útočník se pokusí okamžitě ustavit kolaborantskou vládu, to znamená najít přirozenou 
mocenskou základnu, která by podpořila jeho panství. Přímý střet mezi ruskými tanky a zcela nenásilným odporem 
československého lidu je učebnicovým příkladem konfrontace mezi násilím a mocí v jejich čisté podobě... /Arandtová, 
s. 40/
       A dále Arendtová uvádí:
       **Vláda vykonávaná pouhým násilím přichází v úvahu tam, kde se moc ztrácí. Byla to právě slábnoucí moc ruské 
vlády ve vnitřních i vnějších záležitostech, která se projevila při "řešení" československého problému - právě tak jako se 
slábnoucí moc evropského imperialismu projevila v alternativě mezi dekolonizací a krveprolitím. Nahrazení moci 
násilím může přinést vítězství, ale jeho cena je velmi vysoká; neplatí ji totiž jen poražený, ale vzhledem ke své vlastní 
moci i vítěz.** /Arendtová, s. 41/

       (Byla to velice prozírává vyjádření. Během několika desetiletí se pak Sovětský svaz a jeho komunistický režim 
rozpadl.)

       Po okupaci postupně nastalo období tzv. normalizace, které Václav HAVEL nazval obdobím hluboké morální 
devastace národů v ČSSR.

       Alexander DUBČEK a celý jeho tým bývalých spolupracovníků nemohl dál pokračovat a byli vyloučeni ze strany. 
Někteří odešli do emigrace, Dubček zůstal a stal se úředníkem na lesní správě na Slovensku.
       Po listopadu 1989 hodnotil v rozhovoru s J. VALENTOU situaci v roce 1968:

       **Myslím si, že z dlouhodobého hlediska naše nenásilí, morální převaha našich lidí nad agresorem měla a má 
obrovský význam. Snad svým dílem přispěla i k rozpadu 'agresivního' uskupení ... Moje přesvědčení, že morálka má v 
politice své místo, neplyne jen z toho, že malí musí být morální proto, že nemají dost možností těm velkým úder vrátit. 
Bez morálky není možné hovořit ani o mezinárodním právu. Odmítnout základní mravní principy v politice by 
znamenalo vrátit se k zákonům džungle.** /Valenta, 1991, úvod/

       KURLANSKY hodnotí DUBČEKA ze zajímavého úhlu pohledu /s. 416/:

       **Často se zapomíná, že Alexander Dubček byl v roce 1968 vůdcem, který zastával neotřesitelný protiválečný 
postoj a neuvažoval by o vojenském řešení ani v případě, že by se díky němu zachránil, vůdcem, jenž se nenechal 
zastrašit či koupit komunismem ani kapitalismem, nikdy netahal figurkami na šachovnici studené války, nezběhl ke 
kapitalistům, neporušil smlouvu, dohodu, dokonce ani své slovo - a u moci, opravdové moci, zůstal jen 220 vzrušujících 
dnů. Byly to dny, v nichž se nemožné věci zdály možnými, jak vyjadřoval slogan, který někdo v květnu napsal na jednu 
zeď v Paříži: 'Buď realistou, žádej nemožné!' Když odešel, každý měl pocit, že ho ve skutečnosti nikdy nepoznal.**

       Je jasné, že slušný člověk v politice, to bylo něco nevídaného ve světě, a ještě k tomu v komunistickém 
Československu! Není divu, že jeho slušnost byla mnohými politiky považována za jeho slabost. Jenže jeho sen o 
vybudování spravedlivé společnosti pro všechny byl ve své době příliš netypický pro vzorec komunistického politika. 
Jeho tragédie byla i v tom, že příliš Sovětům důvěřoval - tedy politikům. Věřil, že sovětští politici vyjadřují mínění 
obyčejných sovětských lidí. Jenže mnoho sovětských lidí také nesympatizovalo s komunistickým režimem, ale nemohli 
to veřejně dát najevo, nebo alespoň jen v náznacích. Ale i náznaky byly v SSSR postižitelné... DUBČEK však dobro 
obyčejného ruského člověka vkládal i do sovětských politiků. Ti však byli jiná sorta než obyčejní lidé. A to byla jeho 
chyba. Ztotožňoval politiky s obyčejnými lidmi. Věřil, že i politik má být jako obyčejný člověk - poctivý, slušný. 
       (Když v roce  1999 v Praze Václav HAVEL přijal na Pražském hradě skupinu světových politiků, kteří se zasloužili 
o demokratické změny v roce 1989 a byli vyznamenáni Řádem bílého lva, jeden z nich, bývalý americký prezident 
George BUSH starší ocenil úlohu ALEXANDRA DUBČEKA v roce 1968 a řekl, že si zaslouží vážnost a úctu. Dal tím 
najevo i to, že slušného politika je zapotřebí vždy, i když neuspěje s tím, čeho chtěl svým úsilím dosáhnout. Uznal a 
ocenil jeho snahu, i když byl DUBČEK komunistický politik! Ocenil jeho snahu o demokracii v rámci socialistického 
režimu.)



       DŮSLEDKY OKUPACE ČESKOSLOVENSKA hodnotí Mark KURLANSKY jako začátek konce komunismu /s. 
416/:
       **Sovětská invaze do Československa 21. srpna 1968 znamenala začátek konce Sovětského svazu. Když o více než 
dvacet let později tento konec skutečně nastal, Západ byl šokovaný. Již zapomněl. Ale v době invaze předpovídal konec 
dokonce i časopis TIME. Tehdy zaniklo heroické Rusko - země, kterou mnoho lidí obdivovalo, protože se odvážila stát 
pouze na vlastních nohách a vybudovat první socialistickou společnost, byla velkým ochráncem společenství 
socialistických zemí a obětovala miliony lidí, aby Evropu zbavila fašismu. Nyní už lidé nevnímali Rusko jako 
dobrotivé. Bylo TYRANEM, který likviduje malé země. Po pádu Sovětů napsal Dubček, že Sovětský svaz byl 
odsouzen k zániku kvůli jedné podstatné chybě: "Systém zabraňoval změně."**

       Pozdější tvůrce PERESTROJKY v SSSR Michail GORBAČOV v rozhovoru se Zdeňkem MLYNÁŘEM, jedním z 
vedoucích spolupracovníků Alexandra DUBČEKA v roce 1968, uvedl o hodnotě tzv. PRAŽSKÉHO JARA:

       **Potlačení Pražského jara, jež bylo pokusem o dosažení nového pochopení socialismu, mělo za následek také 
tvrdou reakci v Sovětském svazu a vedlo k frontálnímu útoku na všechny podoby svobodného myšlení. Mocný 
ideologický a politický státní aparát jednal rozhodně a nekompromisně, což mělo dopad na celou domácí a zahraniční 
politiku i celkový vývoj sovětské společnosti, která vešla do stadia hluboké stagnace.**
 /Gorbachev-Mlynář, 2002, s. 65/

       Ruský spisovatel Alexandr SOLŽENICYN (Nobelova cena za literaturu 1970) v roce 1974 (12. února) vydal ve 
švýcarském Curychu (emigrace) výzvu pod názvem NEŽÍT SE LŽÍ:

       **... Což nám jeden vskutku veliký evropský národ, námi zrazený a oklamaný, národ československý, neukázal, že 
i proti tankům se může postavit nechráněná hruď, bije-li v ní důstojné srdce?... Bude to volba nesnadná pro tělo, ale 
jedině možná pro duši... Budou-li nás tisíce, nic s námi nepořídí. Budou-li nás desetitisíce, pak naši zem nepoznáme!... 
Jestliže se budeme bát, pak si nesmíme naříkat, že nám někdo nedovoluje volně dýchat - pak jsme si tím sami vinni! 
Přihrbíme-li se ještě více a budeme-li čekat dále, pak naši přátelé biologové přispějí k tomu, jak číst naše myšlenky a 
ovlivňovat naše geny.
Jestliže se i potom budeme bát, pak jsme beznadějně ztraceni a zasluhujeme si tohoto Puškinova opovržení:

Nač je státům darů svobody?
... Jejich dědictví z rodu na rod
je jen jařmo a bič.**

       Alexandr SOLŽENICYN svou výzvou ovlivnil také i našeho disidenta VÁCLAVA HAVLA, který v období tzv. 
normalizace svým slovem a inteligencí tvrdě demaskoval tvář tohoto období. Viděl v něm velké nebezpečí, protože 
svým "bezcharakterem" je toto období i podněcovatelem bezpáteřnosti lidí, pokřivením jejich charakterů, pokud mu 
vyjádří svou podporu. Byl vězněn a neustále pronásledován Státní bezpečností (StB) a příslušníky SNB (dnes ve 
významu policie). Ministerstvo vnitra nad ním vykonávalo neustálý dohled a psychický nátlak. Přesto pokračoval ve 
vyjadřování otevřených názorů dál. Nabízeli mu odchod ze země. Nepřijal to. Chtěl být součástí této země. Snažil se o 
udržení jejího dobrého charakteru, který hrozilo že ztratí...
                                                                               +++
                                                                               
       Rok 1968 byl přelomovým rokem po celém světě. Všude probíhaly nějaké stávky, demonstrace, proti válce, proti 
bídě, za svobodu a dodržování lidských práv. Byl důkazem toho, že lidé nehodlají mlčet k narušování humanistických 
ideálů v jakékoli podobě. Byla jakousi nadějí do budoucna, aby se už nikdy neopakovala zvěrstva dvou světových 
válek, aby lidé nacházeli k sobě cestu, ne aby se od sebe odtahovali a vystupovali proti sobě. Cítili, že je tu jedna 
planeta, na které se buď dohodnou, nebo se navzájem zničí - kvůli hloupostem nebo kvůli nezodpovědnému vedení 
svých zemí. ZODPOVĚDNOST ZA SVĚT bylo jakoby heslem všech těchto hnutí. 

       Hezky to vyjádřil americký astronaut Michael COLLINS v roce 1969:

       **Opravdu věřím tomu, že kdyby světoví političtí vůdci mohli vidět svou planetu ze vzdálenosti řekněme 150 000 
kilometrů, jejich názory by se zásadně změnily. Nanejvýš důležité hranice by zmizely a hlučné hádky by náhle umlkly. 
Drobná zeměkoule se bude nadále otáčet a klidně přehlížet to, jak si ji lidé rozdělili. Bude ukazovat celistvou tvář, která 
volá po jednotě ve vzájemném porozumění a právech. Země se musí stát takovou, jakou ji vidíme: modrou a bílou, 
nikoli kapitalistickou či komunistickou; modrou a bílou, nikoli bohatou či chudou; modrou a bílou, nikoli závistivou či 
záviděnou.** 
/Collins, 2001, s. 470; též cit. in Kurlansky, s. 422/

       Sedmdesátá a osmdesátá léta probíhala ve světě ve znamení otázek svobody a lidských práv, nadnesených 
především disidenty v nedemokratických systémech, také politikou amerického demokratického prezidenta Jamese 



CARTERA. Spočívala v boji za demokracii a svobodu národů, která svým způsobem tlačila na druhou největší 
jadernou velmoc - Sovětský svaz. Bylo jasné, že síly mezi dvěma největšími světovými velmocemi jsou zhruba 
vyrovnané, a tak politika postupného snižování jaderné výzbroje těchto velmocí cestou dohod byla reálná.
       Tuto politiku bylo možné rozvíjet zvláště s ohledem na - před rokem se konajícím - setkání evropských zemí a 
Ameriky v Helsinkách. Na tomto setkání byly uzavřeny dohody o spolupráci, vzájemném respektování zemí, otázky 
sociálních a politických práv. Nejvyšší představitelé zemí podepsali ZÁVĚREČNÝ AKT. KONFERENCE O 
BEZPEČNOSTI A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ - jak se nazývalo setkání - přinesla velké množství dokumentů:

**OTÁZKY BEZPEČNOSTI V EVROPĚ
Principy:
I.    Svrchovaná rovnost, respektování práv vyplývajících ze svrchovanosti
II.   Zdržení se hrozby silou a použití síly
III.  Neporušitelnost hranic
IV.  Územní celistvost států
V.   Mírové urovnávání sporů
VI.  Nevměšování do vnitřních záležitostí
VII. Respektování lidských práv a základních svobod včetně svobody smýšlení, svědomí, náboženství a přesvědčení
VIII.Rovnoprávnost a sebeurčení národů
IX.   Spolupráce mezi státy
X.    Svědomité plnění závazků podle mezinárodního práva

SPOLUPRÁCE V OBLASTI HOSPODÁŘSTVÍ, VĚDY A TECHNIKY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OTÁZKY VZTAHUJÍCÍ SE K BEZPEČNOSTI A SPOLUPRÁCI VE STŘEDOMOŘÍ

SPOLUPRÁCE V HUMANITÁRNÍCH A JINÝCH OBLASTECH**

       Tato konference přiměla opravdu velkou část státníků k určitému přehodnocení priorit ve své domácí i zahraniční 
politice. Problém však byl u SSSR a socialistických zemí. Sověti stále drželi "ochrannou" ruku nad svými satelity jako 
dosud, a tak podpisy jejich vedoucích představitelů na konferenci v Helsinkách 1975 byly tak trochu formální - podle 
českého přísloví: ABY SE VLK NAŽRAL A KOZA ZŮSTALA CELÁ. Z jejich strany to byla tak trochu úlitba světu, 
že SSSR a oni usilují o pokrok. Nejvyšší představitel SSSR Brežněv i představitelé ostatních socialistických zemí 
věděli, že nikdo jim nebude klást takové zábrany, aby je to poškodilo, když některé otázky - zvláště lidských práv - 
nebudou striktně dodržovat. Předem s tím zřejmě počítali, protože jejich následná činnost po konferenci neodpovídala 
podepsaným dohodám v Helsinkách. Lidská práva nikdy nebyla prioritou komunistických režimů (ve jménu lidstva se 
vždy zapomínalo na člověka). Politika a ekonomika - no, prosím. Ale lidská práva?... 
       
       Alexandr SOLŽENICYN prozíravě uvedl:
       **Komunismus nikdy neskrýval fakt, že odmítá všechna absolutní pojetí mravnosti. Posmívá se jakýmkoliv 
úvahám o 'dobru' a 'zlu', jako o nepopíratelných kategoriích. Komunismus považuje mravnost za relativní, za třídní 
záležitost. Podle okolností a politické situace ... může býti 'dobré' nebo může býti 'špatné'. To všechno záleží na třídní 
ideologii...**  /Solženicyn: Proměny: "Hlas svobody", 1976, s. 5/

       Důkazy takového přístupu najdeme i v politice Československa. Nový prezident HUSÁK, poslušný vykonavatel 
"přátelských rad" Brežněva, byl hlavním strůjcem tzv. NORMALIZACE ("upevnění a stabilizování" poměrů), která 
vedla k zablokování zdravé lidské iniciativy a k vytvoření atmosféry konzumního stylu života lidí, kteří se nebudou 
starat o politická práva, o svobodný rozvoj člověka a společnosti, ale jen o sebe, svoji rodinu. A za to jim režim 
poskytne odměnu v podobě klidu, nízké informovanosti (aby lidé "neměli starosti"), poskytne zajištěnou, málo placenou 
práci, ale také byt, při respektování režimu. Jedinou iniciativou bylo "zlepšování práce", "zvyšování úrovně 
socialistické morálky", "soudružská spolupráce", "zachovávání uvědomělé kázně socialistického člověka", "iniciativa 
pracujících", "zlepšování výsledků práce", "uplatňování zdravé kritiky a sebekritiky", "zvyšování morální úrovně 
obyvatel", "konstruktivní kritika", "výchova socialistického člověka", "zvyšování úrovně národního hospodářství", "boj 
proti narušování socialistické zákonnosti", "demokratický centralismus", "boj proti antisocialistickým silám", "proti 
buržoazní ideologii", a další hojně používané termíny a hesla. Běda však, jestliže někdo požadoval politickou svobodu, 
dodržování lidských práv ze strany státu, nebo dával veřejně najevo svůj nesouhlas s oficiální politikou státu a názory 
čelných představitelů. V soukromí budiž - ale rozhodně ne na veřejnosti. Vznikala tak i určitá schizofrenní situace v 
životě lidí: veřejně se názory neprezentují, protože by člověk mohl příjít o výhodnou práci, funkci nebo jiné materiální 
výhody. V soukromí si mohl říkat, co chtěl. To politici považovali za soukromou věc, do které se nesnažili zasahovat. 
Věděli, proč. Sami raději dávali hlavu do písku, než by vyslechli kritiku na svoji adresu. 
       
       Když VÁCLAV HAVEL napsal 8. dubna 1975 DOPIS GUSTÁVU HUSÁKOVI, začal mít problémy. Dopis byl 
totiž velmi kritický ke stavu celé společnosti:



       **... Vše nasvědčuje tomu, že společenská moc se tu chová způsobem adekvátním pro tvora, jehož jediným cílem 
je prostá sebezáchova. Snažíc se udržet cestu nejmenšího odporu, neohlíží se vůbec na to, čím je to zaplaceno: 
TVRDÝM ÚTOKEM NA LIDSKOU INTEGRITU, BRUTÁLNÍM OKLEŠTĚNÍM ČLOVĚKA JAKO ČLOVĚKA. 
Přitom se táž společenská moc s až obsedantní vytrvalostí legitimuje svou revoluční ideologií - s ideálem všestranného 
osvobození člověka v jejím centru! Kde ale ve skutečnosti zůstal člověk komplexně, harmonicky a autenticky 
rozvíjející svou osobnost?... Na jedné straně bombastická hesla o nebývalém rozvoji všech svobod a nebývalé 
strukturální bohatosti života - na druhé straně nebývalá šeď a pustota života redukovaného na SHÁŇKU! Kdesi na 
vrcholu hierarchie manipulačních tlaků, které dělají z člověka tupě poslušného příslušníka konzumního stáda, stojí - jak 
jsem už naznačil - skrytá a všemocná síla: státní policie...** /Havel: O lidskou identitu, 1990, s. 27-28/

       **... Rozpor mezi revolučním učením o novém člověku a nové morálce a přízemní koncepci života jako 
spotřebitelského štěstí probouzí otázku, proč se vlastně společenská moc své ideologie tak křečovitě drží. Zřejmě jen 
proto, že ideologie - jako zkonvencionalizovaný rituálně-komunikační systém - jí zajišťuje zdání legitimity, kontinuity a 
konsistence, a slouží jí jako prestižní maska pro její pragmatickou praxi.**
/tamtéž, s. 29/

       **... Čili: co dělá s lidmi a z lidí systém, založený na strachu a apatii, zahánějící člověka do nory pouhého 
hmotného živobytí a nabízející mu - jako hlavní princip jeho komunikace se společností - přetvářku? Do jakého stavu 
společnost uvrhuje politik, jejímž jediným cílem je vnějškový pořádek a všeobecná poslušnost - bez ohledu na to, 
jakými prostředky a za jakou cenu je toho dosaženo? 
Není asi třeba moc představivosti k tomu, aby člověk pochopil, že taková situace nemůže vést k ničemu jinému, než k 
postupné korozi všech mravních norem, k rozpadu všech měřítek slušnosti a k obsáhlému podlomení důvěry ve smysl 
takových hodnot, jako je pravda, zásadovost, upřímnost, nezištnost, důstojnost a čest. K ničemu jinému, než k novému 
zpřítomnění toho tragického aspektu celkového postavení člověka v moderní technické civilizaci, který souvisí se 
ztrácejícím se horizontem absolutna a který bych nazval KRIZÍ LIDSKÉ IDENTITY: anebo může snad brzdit rozpad 
totožnosti člověka se sebou samým systém tak tvrdě od něho vyžadující, aby byl někým jiným, než je?
Bylo dosaženo pořádku. Za cenu zmrtvění ducha, otupení srdce a zpustnutí života.
Bylo dosaženo vnější konsolidace. Za cenu DUCHOVNÍ A MRAVNÍ KRIZE SPOLEČNOSTI.** 
/tamtéž, s. 29-30/

       **... Tam, kde je totálním ovládnutím společnosti totálně potlačen její vnitřní diferencovaný rozvoj, je zcela 
zákonitě na prvním místě potlačena kultura: nejen "automaticky", jako cosi, co celou svou ontologickou podstatou je 
protikladem "ducha" každé společenské manipulace, ale jaksi "programově": z oprávněné obavy, že si na prvním místě 
právě skrze kulturu - jako nástroj svého sebeuvědomění - společnost uvědomí i míru svého znásilnění. Kulturou 
společnost prohlubuje svou svobodu a objevuje pravdu - a jaký zájem může na ní tedy mít moc, jejíž podstatou je právě 
potlačení těchto hodnot? Taková moc uznává přece jen jedinou "pravdu": tu, kterou právě potřebuje. A jedinou 
"svobodu": vyslovovat tuto "pravdu". Svět takové "pravdy", která nežije z dialektického klimatu skutečného poznání, 
ale jen z klimatu mocenských zájmů, je světem myšlenkové sterility, strnulých dogmat, tuhé a nehybné doktríny a 
pragmatické libovůle jako jejího přirozeného důsledku.
Je to svět zákazů, omezení, nařízení. Svět, kde se kulturní politikou rozumí především činnost kulturní policie.** /s. 31/

       **... Celková otázka tedy zní: K JAK HLUBOKÉ ZÍTŘEJŠÍ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ IMPOTENCI NÁRODA 
POVEDE DNEŠNÍ KASTRACE JEHO KULTURY?
Obávám se, že zhoubné společenské následky tu o mnoho let přežijí konkrétní politické zájmy, jež je vyvolaly. O TO 
VĚTŠÍ BUDE OVŠEM HISTORICKÁ VINA TĚCH, KTEŘÍ DUCHOVNÍ BUDOUCNOST NÁRODA OBĚTOVALI 
ZÁJMŮM SVÉ MOCENSKÉ PŘÍTOMNOSTI.** /s. 38/

       **... "Entropický" režim má jedinou možnost, jak zvyšovat v prostoru své působnosti všeobecnou entropii: 
utužováním svého vlastního centralismu, zvyšováním své monolitičnosti, obepínáním společnosti stále univerzálnější a 
neprodyšnější svěrací kazajkou jednorozměrné manipulace. Jenomže každý jeho další krok tímto směrem znamená 
nutně zároveň další ZVÝŠENÍ JEHO VLASTNÍ ENTROPIE: ve snaze znehybnit svět, znehybňuje sám sebe a 
ochromuje svou schopnost konfrontovat se s čímkoliv novým a vzdorovat bytostnému směřování života. "Entropický" 
režim je tak odsouzen ze své podstaty stát se v poslední instanci OBĚTÍ SVÉHO VLASTNÍHO SMRTÍCÍHO 
PRINCIPU, obětí nejzranitelnější, dík svému osudnému nedostatku jakékoli vnitřní intence, která by ho nutila tak 
říkajíc čelit sobě samému. Život je naopak schopen tím úspěšněji a vynalézavěji - v duchu svého nepotlačitelného 
směřování proti entropii - vzdorovat svému znásilnění, čím rychleji znásilňující moc tuhne a kornatí...
Jinými slovy: ŽIVOT LZE DLOUHO A VELMI DŮKLADNĚ ZNÁSILŇOVAT, ZPLOŠŤOVAT, UMRTVOVAT - A 
PŘECE HO NAKONEC NATRVALO ZASTAVIT NELZE...** /s. 41-42/

       **... je Vaše odpovědnost jako vedoucího politika stále veliká: spolurozhodujete o klimatu, v němž je nám všem 
dáno žít, a MÁTE TUDÍŽ PŘÍMÝ VLIV I NA KONEČNOU VÝŠKU TÉ DANĚ, KTEROU NAŠE SPOLEČNOST 
ZAPLATÍ ZA SVOU DNEŠNÍ "KONSOLIDACI".** /s. 48/



       VÁCLAV HAVEL (1936-2011) napsal dopis s vědomím, že za to ponese důsledky v podobě pronásledování, 
špiclování, narušování soukromí, odposlouchávání telefonických hovorů. Také i problémy se zaměstnáním, pomluvy v 
tisku a podobně. Režim si uměl najít prostředky, jak zastrašit běžného člověka. Václav HAVEL však běžný člověk 
nebyl ve smyslu pojímání života jako člověka. Ač pocházel z bohatší rodiny (tzv. "buržoazní", jak byl tiskem líčen), 
mohl žít v klidu, do ničeho nezasahovat, užívat si života. Někdo s pojetím konzumního života by řekl, že je to blázen 
nebo trouba, když má všechno, co si jen může přát. Ano, a v tom to právě je: původ člověka neříká o člověku vše. 
Václav HAVEL vlastně strčil "hlavu do jámy lvové", ačkoli by to podle "konzumních" lidí neměl zapotřebí. Ale viděl, 
že život člověka se nemůže skládat jen z konzumního přežívání. Že člověk je na světě i kvůli jiným, lidským hodnotám. 
Že má mít svobodu těla i ducha, nemá být svázán nějakým totalitním režimem, že má mít a uplatňovat základní lidská 
práva a svobody. Důstojnost, čest. Víru v dobro a spravedlnost. Jeho heslo PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT 
NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ říká, že není možné "žít ve lži", jak řekl SOLŽENICYN. Že základem lidských vztahů je 
slušnost, spolupráce, vstřícnost, úcta jednoho člověka ke druhému. Z těchto základních premis HAVEL vycházel ve 
svém životě a šel v tom příkladem. Pod stálým tlakem totalitní moci si dokázal zachovat důstojnost, klid a lidskou 
slušnost. Dokazoval, že lidský duch převažuje nad hmotou, že víra v lidské dobro jedině může zachránit svět.

       V prosinci roku 1976 bylo založeno sdružení CHARTA 77. Mezi jejími prvními signatáři byli například filozof Jan 
PATOČKA, dramatik Václav HAVEL, bývalý ministr zahraničí vlády ČSSR Jiří HÁJEK, nebo bývalý spolupracovník 
Dubčekovy stranické skupiny Zdeněk MLYNÁŘ, dále například Petruška ŠUSTROVÁ, Dana NĚMCOVÁ, Václav 
BENDA a další. Byla to poměrně různorodá skupina lidí různých profesí, ale společný jim byl boj proti komunistické 
totalitní moci období normalizace ve společnosti, boj za lidská práva. 
       Dne 1. ledna 1977 vydalo sdružení CHARTY 77 prohlášení kritizující porušování lidských a občanských práv. 
Režim proti nim rozpoutal perzekuci, včetně jejich hanobení ve všech sdělovacích prostředcích. Záměrně ve společnosti 
vytvořil takovou atmosféru, že došlo až k prohlášení kulturních a veřejně činných osobností pod názvem 
ANTICHARTA 77, kde účastí na této akci měli písemnou prezencí potvrdit podporu prohlášení PROTI CHARTĚ 77. 
Mnoho lidí bylo malou informovaností o této akci záměrně vmanipulováno nenápadně k podpisu. Prezenční listina, na 
níž se lidé podepisovali, byla zneužita jako potvrzení loajality ke komunistickému režimu, ačkoli jim bylo řečeno, že se 
mají "jen podepsat, že tady byli"... Pokud se týká informovanosti vůbec o obsahu textu CHARTY 77, nebyl nikde ve 
sdělovacích prostředcích uveřejněn - pouze kritika z řad komunistických novinářů na adresu CHARTY 77, aniž 
obyvatelé ČSSR měli možnost posoudit, zda obsah prohlášení Charty nevyjadřuje i jejich zájmy, názory na totalitní 
režim. Občané se měli tedy vyjádřit k něčemu, o čem neměli ani potuchy... Takovým způsobem režim manipuloval s 
lidmi, zneužíval jejich jména, překrucoval pravdu. Jako by se vracela padesátá léta, kdy lidé hromadně podepisovali v 
práci nebo na společných schůzích souhlas s rozsudkem smrti nad Miladou HORÁKOVOU... Naštěstí zde nešlo o 
rozsudky smrti... Naštěstí.

       Stejně tak úderný jako dopis prezidentovi Husákovi byl i dopis Václava HAVLA ministrovi vnitra Jaromíru 
OBZINOVI ze dne 3. března 1979 (uveden v příloze), ve kterém upozorňoval ministra na nezákonné praktiky 
příslušníků Veřejné bezpečnosti, kterých se dopouštěli i podle socialistické ústavy a občanského zákoníku.
       Havel pak byl neustále sledován, poháněn před soud a nakonec vězněn. Za to, že chtěl naplňovat otázku lidských 
práv, která byla součástí Závěrečného aktu helsinské konference a kterou sám prezident Husák podepsal. Chtěl-li 
obyčejný československý slušný občan hodnotit rozdíl mezi charakterem DUBČEKA a HUSÁKA, musel spravedlivě 
konstatovat, že Husák nesahal Dubčekovi ani po paty. Pokrytectví při podpisu Závěrečného aktu bylo zřejmě vlastní 
všem "soudruhům" ze socialistického tábora. Ke skutečné realizaci aktu v této oblasti nedošlo prakticky nikdy po dobu 
trvání socialismu v ČSSR...

       Václav HAVEL mezitím vydává filozoficky propracované texty, které pochopitelně nemohly v ČSSR vyjít tiskem. 
Přesto se tajným rozmnožováním, které prováděli někteří stateční dělníci v tiskárně, dostaly Havlovy texty mezi lidi. 
Režim pochopitelně za pomoci StB hlídal tiskárny, přesto důmyslní dělníci-tiskaři si našli skulinu, jak texty tisknout. 
Někdy doslova i na koleně. Dostávaly se přes hranice. V zahraničí pak byly vytisknuty a zpět tajně převáženy do 
Československa. Pokud by byl tiskař odhalen, hrozilo mu dlouholeté vězení za "podrývání socialismu".
       
       Ve spisku MOC BEZMOCNÝCH Havel tvrdě demaskoval mravní krizi ve společnosti a demoralizaci mocných /s. 
78-79/:

       **Hluboká krize lidské identity, způsobovaná "životem ve lži" a tento život zpětně umožňující, má nepochybně 
svou mravní dimenzi: projevuje se - mimo jiné - jako hluboká MRAVNÍ KRIZE SPOLEČNOSTI. Člověk propadlý 
konzumní stupnici hodnot, "rozpuštěný" v amalgamu civilizační stádnosti a nezakotvený v řádu bytí pocitem vyšší 
odpovědnosti, než je odpovědnost k vlastnímu přežití, je člověkem DEMORALIZOVANÝM, o tuto jeho demoralizaci 
se systém opírá, ji prohlubuje...
"Život v pravdě" jako vzpoura člověka proti jeho vnucenému postavení je naopak pokusem znovu se chopit své vlastní 
odpovědnosti, je to tedy akt zřetelně MRAVNÍ. Nejen proto, že za něj člověk musí tak tvrdě platit, ale především proto, 
že není účelový: tak zvaně "vyplatit se" v podobě obecné nápravy poměrů se může a nemusí, po této stránce jde ... o 
"hru vabank" a stěží si lze představit, že by do ní soudný člověk mohl vstupovat z pouhé kalkulace, že se mu dnešní 



oběť bude zítra rentovat - byť jen formou obecné vděčnosti. (Je ostatně zcela zákonité, že představitelé moci se s 
"životem v pravdě" tradičně nedokážou vyrovnat jinak, než že mu vždy znovu podsouvají účelovou motivaci - touhu po 
moci nebo po slávě nebo po penězích - a snaží se ho aspoň takto zaintegrovat do svého světa, to je do světa obecné 
demoralizace.)**

       Během osmdesátých let se další americký prezident Ronald REAGAN (1911-2004) pokouší učinit konec 
komunistických režimů ve světě soustavným ekonomickým tlakem na sovětské vedení. Je si vědom, že sovětský režim 
je hlavní překážkou demokracie ve světě, a je možné ho dostat do situace, aby se začal zabývat myšlenkou nesmyslnosti 
závodů ve zbrojení. Systémem strategické obranné iniciativy chtěl vytvořit jakýsi ochranný štít nad Spojenými státy, 
který by odradil jakéhokoli útočníka. Vyžadovalo to náklady na nové zbraňové systémy. Smyslem bylo vytvořit u 
protivníka (SSSR) nutnost zbrojit jako protiváhu americké iniciativě - stručně řečeno SSSR "uzbrojit". Bylo jasné, že 
takový přístup znamenal další výdaje na zbrojení v SSSR, který měl ovšem ekonomické dopady. Racionálně smýšlející 
politici v SSSR si uvědomovali, že nelze donekonečna zvyšovat náklady na zbrojení, které si může USA naopak 
dovolit. Na druhé straně stálé zvyšování počtu nových zbrojních systémů zvyšovalo i nebezpečí válečného konfliktu. 
BYLO NUTNO JEDNAT MÍSTO MYŠLENEK NA VÁLKU! 
       V SSSR mezitím z vedení odchází starší garda komunistů, přichází nová generace, která má zájem spíše na dohodu 
s USA a na snížení počtu zbraní, hlavně jaderných hlavic. Svět v té době byl na rozcestí. Naštěstí k sobě oba hlavní 
představitelé - GORBAČOV a REAGAN - našli cestu, která je svedla dohromady ke vzájemnému pochopení - i 
osobnímu. Byl to dobrý základ pro radikální změnu postoje vůči sobě a svým zemím. Začalo období vyjednávání a 
dařilo se najít společné zájmy: především odzbrojování, demokratizační procesy v SSSR, otázky lidských a občanských 
práv. 
       V Sovětském svazu začala PERESTROJKA, přestavba. Vedoucí Gorbačovův tým politiků rozjel po celém SSSR 
projekt GLASNOSTI, otevřeného sdělování problémů a jejich řešení. Rozjelo se demokratizační úsilí lidí. Všude se již 
mohly veřejně ventilovat různé názory na situaci a její zlepšení. Sovětské vedení tak vlastně začalo něco, co před 20 
lety před nimi DUBČEK a spol. v Československu. Samozřejmě se střetávali s konzervativci v komunistické straně, 
kteří si nepřáli GLASNOSŤ. Považovali ji za nebezpečný krok, na jejímž konci může být ztráta pozic komunistů ve 
společnosti. GORBAČOV však neměl na vybranou. Měl ZODPOVĚDNOST ZA SVĚTOVÝ MÍR, stejně jako jeho 
"kolega" americký prezident. Oba si uvědomovali závažnost světové situace a zároveň viděli výjimečnou šanci, jak se 
definitivně hrozby světového konfliktu zbavit. Jednání tak byla úspěšná a nastala určitá obleva ve vztazích mezi SSSR a 
USA. Lidé v obou těchto zemích si pomalu začali zvykat na to, že již nemusí být nepřátelé, ale partneři. Cesta však ještě 
trvala zhruba další 4 roky, než v roce 1989 padla Berlínská zeď a rozpadl se "socialistický blok", když socialistické 
státy přistoupili k demokracii. Michail GORBAČOV pak za úsilí o světový mír obdržel Nobelovu cenu míru v roce 
1990.
       
       V Sovětském svazu se již dříve, než nastoupilo Gorbačovovo vedení, projevovala mezi lidmi určitá snaha 
vypořádat se s minulostí. Různé kulturní a uznávané osobnosti v SSSR nenápadně ve své tvorbě literární, hudební, 
dramatické a jiné vkládali postavám v uměleckých dílech určité kvalitní lidské vlastnosti a morální hodnoty, jako je 
čest, pravda, jít pevně za pravdou, odvaha, spravedlnost a podobně. V písních oblíbených umělců texty hrály velkou roli 
a právě ony hodnoty vyzdvihovaly. Výrazně populární byly například písně a básně Bulata OKUDŽAVY a pak hlavně 
VLADIMÍRA VYSOCKÉHO (1938-1980). Když v roce 1980 (za tuhého Brežněvova režimu) Vysockij zemřel, tak na 
pohřeb tohoto barda přišly statisíce lidí. Což ukázalo, jak lidé vyjádřili demonstrativně příklon k velkým lidským 
hodnotám, proti povrchní až pokrytecké komunistické ideologii a pokrytecké morálce. Byl jedním z umělců, kteří byli 
hodně zasaženi, když v roce 1968 napadly sovětské vojenské jednotky Československo. V jednom rozhovoru uvedl, 
proč se pokrytecky mluví o bratrství s námi, když "jsme se k nim bratrsky nezachovali"... V jeho písních se jedná o 
vysoce mravní postoje:

**
VLADIMÍR VYSOCKIJ
Nemám rád
**********************

Nemám rád dramatická řešení
a životem se nikdy neznavím, 
nespoléhám se na měsíční znamení,
sám od sebe si zpívám i sám sním.

Nemám rád cynismus a mrtvý chlad,
nesnáším cituplné výlevy,
nemám rád, když mě začnou špehovat
a počítají všechny úsměvy.

Nemám rád, když se něco napůl udělá - 
a výstřel do zad vůbec nemám rád!



Kdybych už musel ... tak bych střelil do čela,
za správnou věc bych uměl bojovat.

Nemám rád to, co možná jiným nevadí -
všechny ty verze: co je, co má být...
Nemám rád, když mne proti srsti pohladí,
když železo má nad sklem zvítězit.

Nemám rád odevzdanost vlídných cest,
to raději ať mrazem zabolí!
Nemám rád, když se vyšachuje slovo ČEST -
a v jeho jméně lze pak cokoli.

Nelkám nad křídly, která jiní zlomili -
vždyť přece žádné gesto nemám rád!
Nemám rád bezmocnost i násilí...
jen proto musím Krista litovat.

Nemám rád sebe - když jsem zbabělý
a nesnáším, když nevinný je bit.
Nemám rád ty, co vždy mne snadno uměli
za všechno, co je ve mně - pokořit.

Nemám rád arény a cirkusy -
tam poklad za groš ochotni jsou dát.
Byť na spoustu změn ještě třeba zvyknu si -
já tohle všechno nemám rád.
**
 /Světová literatura 4/88, s. 162/

       V Československu byla sovětská perestrojka přijata obyčejnými lidmi i některými slušnějšími politiky velice 
příznivě. Byl to určitý signál pro naše lidi, aby se začali také více angažovat společensky, ve smyslu kritiky režimu. 
Objevují se nová prohlášení (například NĚKOLIK VĚT a jiná), ve kterých se již otevřeně kritizuje po téměř dvaceti 
letech opět komunistický režim se svou demoralizační strukturou společnosti. Stále více lidí sympatizuje s disidenty a 
těmi, kteří se odvážně vyjadřují k aktuálním otázkám země. Známý je projev například umělce Miloše KOPECKÉHO, 
který se ptá, kdy už konečně skončí amatérismus ve vedení jakékoliv organizační struktury, kdy opět bude mít navrch 
čest, pravda. A bylo víc takových inspirujících myšlenek. 
       Václav HAVEL velice získává na autoritě mezi obyčejnými lidmi, kteří zvedají svůj hlas proti jeho zatčení a 
uvěznění, jsou již více informováni o disidentském hnutí. Hodně tomu napomohla oficiální návštěva francouzského 
prezidenta FRANCOISE MITTERRANDA v Praze, který si podmínil návštěvu setkáním s Václavem HAVLEM a 
dalšími hlavními disidenty ČSSR. A bylo mu vyhověno. Tlak na komunistickou vládu pokračoval. Návštěva Michaila 
GORBAČOVA v Praze byla další symbolikou. Gorbačov prohlásil, že každá země si má jít svojí cestou, že SSSR 
nebude zasahovat do vnitřních záležitostí socialistických zemí. Konzervativní komunisté a apologeti normalizace se 
cítili být Sověty zrazeni. Není divu, dříve jim podlézali a hrbili se před nimi, tak si zvykli na to, že vždy od nich 
dostanou podporu. Tomu byl s příchodem GORBAČOVA konec. Osobním rysem GORBAČOVA byla demokratičnost 
ve vztahu k lidem, ke společnosti a slušnost, tak jak to bývalo u Alexandra DUBČEKA. 

       O sovětské PERESTROJCE a atmosféře volnějšího "dýchání" hovoří v rozhovoru s naším novinářem Cingerem, 
Jevgenij JEVTUŠENKO. Ten, který poslal Brežněvovi a spol. protestní dopis proti okupaci ČSSR:

       **Skvělé je, že jsme se osvobodili od diktatury jedné strany, která omezovala iniciativu lidí, skvělé je, že jsme se 
zbavili politické cenzury. Když jsem byl poslancem - nejen já, ale i další, jako akademik Andrej Sacharov, který byl 
mravní veličinou -, tak jsme spolu tyto principy prosazovali. Rozhodli jsme se ukončit válku v Afghánistánu.
Byl to dobrý parlament, ten gorbačovský. Tehdy ještě mohl být poslancem člověk, za nímž nestály velké peníze... 
Zlikvidovali jsme i nejrůznější byrokratické instituce ponižující lidskou důstojnost... Ale bohužel ... se zničilo i to, co 
bylo v Sovětském svazu dobré: velký společný kulturní prostor, kdy se znali lidé různých národů a překládali jeden 
druhého... Například básník malého avarského národa Rasul GAMZATOV - národ přitom čítá celkem sedm set tisíc lidí 
-, vydával své knihy v milionových nákladech. I ty nejmenší národy měly své literární časopisy, kterými přijímaly vše 
zajímavé ze světa a současně svou tvorbou ovlivňovaly ta nejpočetnější etnika. Nyní však procházíme procesem, který 
nazývám DUCHOVNÍ MCDONALDIZACE...
Věřím v budoucnost našeho lidu, ale ... náš antikomunismus je v mnohém velmi komunistický. Myslím si, že změnu 
provedou noví lidé, kteří se nenarodili v kleci omezení bývalého režimu. Ruská budoucnost je spojena s lidmi, jejichž 
jména dnes ještě ani neznáme. S novými generacemi politiků.**



/Cinger, 2011, s. 139-141/
(JEVTUŠENKO v současné době žije ve Spojených státech a vyučuje ruskou a evropskou poezii a film na univerzitě v 
Tulse v Oklahomě.)

       V Polsku byla situace v osmdesátých letech spojena s dvěma významnými událostmi: silně katolická církev 
"dostala darem z nebes" v roce 1978 polského papeže JANA PAVLA II. (1920-2005). Druhou událostí bylo vytvoření 
silné odborové organizace SOLIDARITA, kterou vedl charizmatický LECH WALESA. Historickou shodou okolností i 
historickou nutností došlo k tomu, že tyto dvě síly byly pro odpůrce komunistického režimu tak velké, že režim byl 
nucen s nimi jednat jako s autoritami a zmírňovat tuhost totality. Papež JAN PAVEL II. při návštěvě své rodné země, 
kterou tak miloval, prohlásil 18. června 1983 v klášteře Jasna Góra:

       **Řekněte mi, co milujete, a já vám řeknu, kdo jste.
Bdím!
Znamená to, že usiluji být člověkem, který má svědomí. Toto svědomí nemohu ani změnit, ani potlačit; nazývám dobro 
a zlo pravými jmény a nesnažím se je zastřít; sám v sobě jsem schopen rozhodnout, co je dobré a co zlé. Jedná se o 
zásadní problém, jenž nemůže být nikdy podceňován nebo odsunut na vedlejší kolej. Ne! Je to vždy a všude záležitost 
prvotního významu. Jeho význam je mnohem větší ve srovnání s rostoucím množstvím okolností, u nichž se zdá, že 
nám umožňují tolerovat zlo, a skutečností, že jednoduše omlouváme sami sebe, zejména pokud tak činí dospělí.
Je na vás, abyste postavili silnou hráz nemravnosti... Musíte tento přístup vyžadovat od sebe samých, dokonce i tehdy, 
když jej od vás nevyžadují ostatní.
...'Bdím' rovněž znamená: vidím lidi kolem sebe. Neuzavřu se sám do sebe, neomezím se na pouhé úsilí o dosažení 
svých vlastních zájmů, svého vlastního mínění. 'Bdím' znamená: lásku k bližnímu, tedy základní mezilidskou 
solidaritu.** /cit. in Montefiore, s. 194/

       Zde už bylo jasně řečeno mezi řádky, co znamená pro lidi solidarita (Solidarita). Hráz proti nemravnosti - apel na 
konání ve směru nápravy ve společnosti...
       JAN PAVEL II. byl mimořádným člověkem. Člověkem hluboké víry a skromnosti v osobním životě ve prospěch 
duchovní činnosti. Doba druhé světové války, kdy na Polsko dolehlo snad nejvíce nacistického i stalinského zla, byla 
pro KAROLA WOJTYLU, jak znělo jeho civilní jméno, velkou a tvrdou školou lidskosti v kontrastu s nelidskostí. Kdy 
se člověk ukazuje v celé své povaze a "nahotě" charakteru. Kdy nezáleží na tom, ke které politické nebo nějaké jiné 
skupině člověk patří, ale co činí. Morální život znamenal často i nebezpečí smrti. Přesto lidská solidarita toto nebezpečí 
pomáhá odstraňovat. Hrůzy koncentračních táborů, největších a nejzločinnějších právě na polském území (Osvětim, 
Treblinka a další) a smrt 6 milionů polských Židů  i ostatních - to zanechalo stopy na každém Polákovi. Přesto jim po 
všech těch okolnostech zůstávala víra, která jim pomáhala snášet jejich bolesti. Není divu, že církev v Polsku měla a má 
takovou autoritu, jako málokde v Evropě. Jako by Poláci zažili biblickou apokalypsu. Jako by je podle nich Bůh 
miloval... Je nutné pochopit právě tyto okolnosti jejich silné víry. A také neskonalou radost při zvolení KAROLA 
WOJTYLY za papeže JANA PAVLA II.
       
       Lech WALESA byl příkladem věřícího dělníka, což jaksi neodpovídalo marxisticko-leninské formuli, že "dělník je 
v podstatě ateista". Komunisté nepochopili, že v životě často poučky - rádoby vědecké - neplatí. Vnitřně člověk žije 
svobodně - a charakterní člověk tuto svobodu přenáší navenek: nedělí projev ducha na vnitřní a vnější, myšlení není 
schizofrenické, je jednotné. Tudíž koná to, co si myslí, že je správné konat. A to je ona zodpovědnost ducha člověka, ve 
které si Jan Pavel II. s Lechem Walesou mohli přitakat.
       V roce 1981, kdy bylo hnutí SOLIDARITA na počátku odporu proti komunistické moci, ostatní "bratrské" 
socialistické země v Evropě plánovaly okupaci Polska. Nedošlo k ní jen proto, že vedoucí polský představitel Wojciech 
JARUZELSKI nastolil stanné právo bez přítomnosti zahraničních armád. Jak se situace v Polsku dramatizovala, naléhal 
i papež Jan Pavel II. na polské komunistické představitele, aby začali s demokratizací společnosti. Hovořil o tom v té 
souvislosti, že je to také "jeho rodná země" a má zájem o zlepšení situace, aby nedošlo k vyhrocení. Stále používal 
křesťanského jazyka k možnostem, jak své zemi pomoci. Polská vláda to přesto považovala - i vzhledem k 
nesmiřitelnosti vůči náboženství jako "opia lidstva" - za zasahování do vnitřních věcí. Byli však ve vedení i lidé, kteří 
pochopili Pavlovo poselství a mírnili kroky vedoucích představitelů. Autorita papeže jako svědomí země a morální 
autority (v době války organizoval tajně pomoc Židům a odbojovým pracovníkům) byla značná - i u komunistů. 
Nedovolili si přehlížet papeže. Několikrát mu povolili vstup na polské území a vždy ho přijali čelní představitelé země.
       
       Když byl na návštěvě v Římě u papeže sovětský prezident MICHAIL GORBAČOV a vkleče políbil Janu Pavlovi 
II. ruku, byla v tom vyjádřena nejen úcta, ale i symbol morální autority papeže. Žádný komunista to v historii nikdy 
neučinil! Ale v tom to bylo - i Michail GORBAČOV byl morální autoritou pro slušné lidi ve své zemi a osobně slušným 
člověkem a vnímavým. Proto k takovému aktu mohlo dojít. Stalo se to 1. prosince roku 1989, symbolicky právě v době 
pádu Berlínské zdi a pádu komunistických režimů-satelitů v Evropě, tedy i u nás. 
       
       George WEIGEL ve svém rozsáhlém životopise papeže Jana Pavla II. pod názvem SVĚDEK NADĚJE tuto 
okolnost uvádí /s. 594-596/:



       **Gorbačov ... intuitivně nepochybně věděl, že se jedná o historický okamžik. Pouhým faktem jeho přítomnosti ve 
Vatikánu uznával režim, který zastupoval, že vztah mezi křesťanstvím a opravdovým humanismem, křesťanstvím a 
lidským osvobozením chápal špatně... bylo jasné, že Jan Pavel byl citově zasažen tím, co se dělo... a přivítal Michaila a 
Raisu Gorbačovovy nezvykle srdečně. Papež věřil, že Gorbačov je zásadovým mužem, který jedná na základě svého 
přesvědčení, i kdyby vedlo k výsledkům, které by se mu nelíbily...
Když Jan Pavel II. a Gorbačov dokončili svůj soukromý rozhovor, byla přivedena Raisa Gorbačovová, aby byla 
formálně představena papeži. Její manžel, nyní již uvolněný, ji vzal za ruku a řekl: "Raiso Maximovno, mám tu čest 
představit ti nejvyšší morální autoritu na zemi." A pak dodal se spokojeným úsměvem: "... a je Slovan jako my!"
Na konci století zabíjení se Jan Pavel těší na zrození nového humanismu, nového "zájmu o člověka", který povede ke 
zrodu "univerzální solidarity: Jsou-li zapomenuty základní etické hodnoty, mohou z toho pro národy vyplynout strašlivé 
důsledky a i ty největší záměry skončit krachem."**

       Ještě jako arcibiskup Karol Wojtyla se výrazně projevil na II. vatikánském koncilu v září roku 1965, když prohlásil:
       **Jsem svobodný: Je třeba říci... 'Nesu zodpovědnost'. To je princip založený na živé tradici církve mučedníků a 
zpovědníků. Zodpovědnost je nezbytným vyvrcholením a naplněním svobody.** /Weigel, 2000, s. 168/
       Plně to koresponduje s poselstvím koncilu GAUDIUM ET SPES 22:
       **Člověk může plně objevit své pravé já jen v upřímném dávání sebe sama.** /Dokumenty II.vatikánského 
koncilu/

       Uvědomoval si, a život mu to potvrdil, že ZODPOVĚDNOST člověka za sebe, rodinu, vlast, lidstvo je stejná bez 
výběru pro všechny, jestli chtějí lidé vůči sobě zůstat lidmi. Jeho i silné citové zaujetí, pro Slovana typické, vycházelo z 
velké úcty ke své rodině, ve které se narodil, ke své matce. Mariánský kult u něj byl silný, údajně mu zachránil život, 
když na Jana Pavla počátkem 80. let byl spáchán atentát a on přežil. Láska k člověku byla pro něj zásadní. Všude, kde 
se účastnil v cizině setkání s lidmi, byl znám citlivým vztahem k nim a pokud mohl pomoci bezprostředně alespoň 
útěchou, učinil to. Stalo se například, že malého chlapce, který byl nakažen virem HIV, Jan Pavel II. objal kolem krku, 
nedbal na možnost nákazy, když viděl jeho trápení. Takovými gesty LIDSTVÍ si papež získával srdce lidí různých 
národů, barev pleti nebo i jiné víry. Věřil, že i náboženská tolerance musí mít budoucnost. Sám se setkal poprvé v 
historii s muslimskými duchovními při návštěvě Středního východu. 

       LÁSKA byla pro něj na prvním místě:
       **Víme, že ve jménu motivů takzvané spravedlnosti (například historické nebo třídní) se nejednou zabíjejí lidé, 
zbavují se svobody i základních lidských práv. Zkušenost minulosti a současnosti ukazuje na to, že sama spravedlnost 
už nestačí, a co víc, může vést k popření a zničení sebe sama, pokud není umožněn vývoj lidského života v rozměrech 
'oné hlubší moci', kterou je láska.** /Lebioda, 2005, s. 201-202/

       K této lásce patří i odpuštění, ale ten, kdo se někdy provinil, musí projít katarzí, pochopením a odčiněním tohoto 
zla. Cesta nápravy je vždy nutná, je to i naděje pro toho, kdo se provinil:
       **Odpouštět je síla lásky, nikoli slabost. Ale odpouštět neznamená rezignaci na pravdu a spravedlnost.** /Weigel, 
s. 458/

       V této souvislosti hovoří také o solidaritě, která lidem pomáhá překonávat obtíže samotného člověka i celé 
společnosti. Jana Pavla II. k tomu symbolicky inspirovalo i moře, u kterého pronášel mši:

       **Moře hovoří k lidem o potřebě společně se najít... Hovoří o nutnosti solidarity jak mezi lidskými bytostmi, tak 
mezi národy.
Ano, solidarita ... očišťuje boje. Nikdy by neměl existovat boj proti jinému, boj, který zachází s lidmi jako s protivníky 
a nepřáteli a vede k ničení. Ale boj za lidskou bytost a její práva, za její opravdový růst má své oprávnění: je to boj za 
zralejší způsob života. Vždyť lidský život se na této zemi stává lidštějším, když se řídí pravdou, svobodou, 
spravedlností a láskou...** /Weigel, s. 541/

       Proto také při hledání pravdy je třeba mít neustále na paměti, že je třeba ji pojímat i z hlediska toho, zda neodporuje 
lidskému srdci. Tak jak **svatá Terezie Benedikta od Kříže nám všem říká: "Nepřijímejte za pravdu nic, pokud tomu 
schází láska. A nepřijímejte nic jako lásku, čemu chybí pravda!" Jedno bez druhého se stává destruktivní lží.** /Weigel, 
s. 828/

       Papež JAN PAVEL II. si velice vážil Václava HAVLA, a tak když se stal Havel prezidentem, jedna z prvních cest 
do zahraničí vedla i do Československa, již demokratického. Viděl v Havlovi člověka mravně čestného, který za pravdu 
vedl neustálý boj s komunistickou mocí, trpěl, ale boj nevzdal. Též si uvědomoval onu záležitost, že mohl jako potomek 
bohaté rodiny žít v poklidu, o politiku se nezajímat. Ale že rozhodlo jeho srdce pro pravdu a spravedlnost. A vyšel tak 
(analogicky jako kdysi král Siddhárta v Indii z pohodlí dvora) do světa lidí, kteří potřebovali pomoci a potřebovali i 
prozřít "k pravému životu"... Byl v tom i kus víry v lidské dobro, které nemělo být zašlápnuto jako květ rostliny botou 
hrubého člověka, který krásu kolem sebe nerozdává, ale ničí ji.



       
       Při své návštěvě u nás 21. dubna 1990 Jan Pavel II. předal československému lidu a jeho prezidentovi poselství:
       **Nekulturní člověk a nekulturní národ je člověk a národ bez úcty k sobě, k bližnímu, ke světu... Nekulturní život 
je život bez hloubky, bez tajemství, bez ducha, život určený jen potřebou a spotřebou, život mělký...
Klíčové problémy soudobé společnosti - a i vaší společnosti - lze řešit jen v dialogu, a z tohoto dialogu by neměl být 
nikdo vylučován.** /denní tisk/

       ROK 1989 V EVROPĚ BYL PŘELOMEM v historii Německa a dále v ostatních zemích východní Evropy, v nichž 
ukončily svou činnost totalitní režimy s vedoucí úlohou komunistů ve společnosti. Země směřovaly k demokracii. Také 
"železná opona" padla - došlo k symbolickému i faktickému přestřiháváním drátů na hranicích s demokratickými 
zeměmi.

       Nejprve padla Berlínská zeď, která byla symbolem totality, protože bránila lidem ve východní části Berlína 
přecházet z východní do západní části. Mnoho lidí mělo své příbuzné právě v druhé části města. 
       Michail GORBAČOV, který východní Německo navštívil jako oficiální host, nepodpořil režim Ericha 
HONECKERA, a nepřímo tak lidem v obou částech Německa naznačil možnost budoucího sjednocení. Došlo k tomu 
až po jednání Gorbačova se západoněmeckým kancléřem Helmutem KOHLEM. Sovětský svaz neměl tentokrát nic 
proti budoucímu možnému sjednocení Německa. Podmínky západní Německo od doby konce druhé světové války již 
dávno splnilo a Německá spolková republika již překročila nad své povinnosti podle "4 D" z jednání v Postupimi roku 
1945 podmínky "izolace" od "možnosti revanšismu". Německo v západní části se stalo platným členem demokratických 
zemí, tvrdě potíralo případné neonacistické projevy, vytvořilo ve své zemi maximální podmínky k demokratickému 
životu. Nebylo důvod oddalovat dál možnost sjednocení Německa, které již dávno nikoho nemohlo ohrožovat. 
Sjednocené Německo a SSSR, později Společenství nezávislých států, a nakonec Ruská federace a jednotlivé 
samostatné bývalé svazové republiky navázaly dobré vztahy, nejen v ekonomice. 
       DÁVNÝ SEN DEMOKRATICKY SMÝŠLEJÍCÍCH NĚMCŮ - MÍT SVŮJ JEDNOTNÝ DEMOKRATICKÝ 
STÁT - SE TAK PO STALETÍCH USKUTEČNIL.

C. ČESKOSLOVENSKO PO ROCE 1989:

         SAMETOVÁ REVOLUCE v Československu v roce 1989 začala symbolickým datem našich dějin - 17. 
listopadem. Je to den výroční: 17. listopadu 1939 v okupovaném Československu (Protektorat Böhmen und Mähren) 
byly uzavřeny české vysoké školy. Šlo o perzekuci českého studentstva, kteří na národním manifestačním pohřbu 15. 
11. uctívali památku studenta Jana Opletala, zabitého německou policií (28. října 1939 při studentské protinacistické 
demonstraci). Studenti, kteří byli na kolejích v Praze, byli 17. listopadu 1939 pochytáni německou policií, gestapem, a 
odvezeni do koncentračního tábora, především do Sachsenhausenu. Nacistické Německo útokem na českou inteligenci 
chtělo naši zem ponížit. Inteligence každého národa je totiž zároveň svědomím každé země, je zdrojem myšlení, hodnot 
společnosti, motorem pokroku země. Nacisté potřebovali útokem na kulturu vůbec český národ vymazat z mapy světa.

       Není divu, že studenti, kteří 17. listopadu roku 1989 šli do masového průvodu, opět připomněli nový boj za 
svobodu českého i slovenského národa. Socialistický režim v ČSSR měl povahu totality, umlčené demokracie a 
svobody projevu. Projevilo se to na Národní třídě v Praze, kam průvod od studentských kolejí na Albertově vyšel. Cestu 
jim přehradily po zuby ozbrojené jednotky Veřejné bezpečnosti, tajných agentů StB. Bezbranné studenty, kteří měli 
mírová a klidná hesla, začali až nepříčetně mlátit obušky a pěstmi. Mnoho studentů bylo zraněno. Někteří i vážně. 
Tento krok bezpečnosti zvedl národ k protestům proti totalitě. Václavské náměstí bylo po několik dnů zaplněno do 
posledního místa a protestovalo. Lidé žádali odstoupení vlády, komunistů, odstranění vedoucí úlohy KSČ z ústavy, 
demokracii. Po několika dnech nepřestávajících studentských demonstrací, které podpořili již i dělníci a ostatní 
pracující, vláda padla a odstoupil z funkce i prezident. Stát byl řízen na chvíli parlamentem. Ten byl rychle kooptován 
novými demokratickými poslanci. Nový - ale převážně ještě komunistický - parlament pod nátlakem lidu zvolil za 
prezidenta republiky předního disidenta VÁCLAVA HAVLA. Stalo se to v prosinci 1989. Nový prezident byl zpočátku 
- a musel být - aktivistický. Jeho autorita mezi lidmi působila dočasně jako hybný motor změn k demokracii. Šlo o 
revoluční změnu, ovšem o REVOLUCI SAMETOVOU, jejímž cílem nebyla pomsta, ale náprava minulosti. Měly se 
vytvořit takové podmínky v Československu, jež by vybudovaly ústavní základy demokratického státu se všemi 
demokratickými atributy: především nezávislostí tří složek navzájem - moci zákonodárné (parlament), výkonné (vláda) 
a soudní (soudy, prokuratura). Oddělení moci zákonodárné od ostatních, stejně jako nezávislé soudnictví s nově 
vytvořeným nezávislým ÚSTAVNÍM SOUDEM jako dohledu nad dodržováním ústavní zákonnosti.

       V následujícím roce došlo ke konání prvních svobodných parlamentních voleb od roku 1946, tedy po 44 letech! 
Zvítězilo OBČANSKÉ FÓRUM, složené z bývalých disidentů, některých politiků z doby tzv. pražského jara 1968, dále 
ze známých kulturních osobností a nových mladých tváří, předních studentských aktivistů ze sametové revoluce a 
dalších. Vláda byla úplně nová, byli v ní zpočátku ještě někteří komunisté. Ale i ti ze strany vystoupili. Nakonec v ní 



nezůstal nikdo, kdo by byl členem této strany s cejchem problematické minulosti. 
     
       Nový demokratický stát měl tedy mít určité zakotvení v právním systému. Bylo nutné vytvořit novou ústavu, která 
by měla demokratický charakter. Nešlo jen o technické záležitosti fungování státu, ale i o určitý "duch zákona". To 
vždy Václav HAVEL měl na paměti a připomínal to politikům, aby neměli tendenci stát se jakýmisi technokraty moci:

       **Jsem přesvědčen, že nikdy nevybudujeme právní a demokratický stát, nebudeme-li budovat současně stát - ať to 
zní politologovu uchu jakkoli nevědecky - lidský, mravní, duchovní a kulturní. Sebelepší zákony a sebelépe vymyšlené 
demokratické mechanismy totiž samy o sobě nemusí ještě vůbec zaručovat ani zákonnost, ani svobodu, ani lidská práva, 
prostě nic z toho, k čemu jsou určeny, nebudou-li garantovány určitými lidskými a společenskými hodnotami.** 
/Havel: Letní přemítání, 1991, s. 108/

       Svobodný demokratický stát měl tedy respektovat určité lidské hodnoty. Zvláště se to konkrétně týkalo otázky 
vztahu českého a slovenského národa, který se táhl prakticky po celou dobu existence Československa. A takovou 
morální a lidskou hodnotou, stejně jako politickou, bylo, aby národ, který měl pocit, že by raději měl samostatnost, aby 
ji realizoval. Dva rovnocenné národy ve federaci měly právo se vzájemně dohodnout na nejlepší formě existence, která 
by vyhovovala OBĚMA, ne jen jednomu ze dvou partnerů. 
       Ačkoliv Havel by měl raději Československou republiku, nikdy by neupíral Slovákům právo na vlastní sebeurčení:
       **...je výhradně věcí Slováků, pro co se rozhodnou, jsem poslední, kdo by chtěl upírat národům právo na 
sebeurčení, právo národa na to, aby si vládl sám a s nikým se o moc nad svými věcmi nedělil, je nezadatelné a musí být 
respektováno.** /tamtéž, s. 21/
       A doplňuje :
       **Bez svobodných, důstojných a svéprávných občanů není ani svobodných a nezávislých národů. Bez míru 
vnitřního, tj. míru mezi občany navzájem a mezi občany a státem, není ani záruky míru vnějšího: stát, který nedbá vůle 
a práv svých občanů, nedává žádnou záruku, že bude dbát vůle a práv jiných lidí, národů a států.** /Havel: Do různých 
stran, 1990, s. 84/

       Vysvětluje tak, proč není možné nějaký národ ani ústavně držet v rámci jednoho státu, jestliže každá země chce jít 
svou DEMOKRATICKOU cestou. Není tak řečeno, že se musí vždy stát dělit - zvláště to není nutné, jestliže nejde o 
národní nebo národnostní problém, ale ekonomický nebo sociální (viz občanská válka v USA 1860-1865, kdy nešlo o 
národní princip, ale o udržení demokracie na celém území USA proti nedemokratickým praktikám na americkém Jihu: 
otrokářství. Demokratická vláda byla nucena zde bojovat o jednotu země pro jednotu demokracie na celém americkém 
území!)

       Tím, že byly v Československu položeny základní kameny k právnímu demokratickému státu, neznamenalo podle 
HAVLA, že by ani v demokracii neměly být zpochybňovány určité nové principy, které by se ukazovaly okamžitě nebo 
postupně časem jako nevhodné, nesplňující kritéria demokratičnosti nebo prosté lidskosti. Zvláště se to týkalo 
některých vyhraněných právních nebo ekonomických názorů či principů. Úlohou každého intelektuála by pak mělo být 
neustálé vnímání probíhajících procesů a upozorňovat na nedostatky. 
       Tím, že skončila totalita, ještě neznamená, že není třeba neustále "hlídat" své politiky, jejich názory, praktickou 
činnost:
       **Spatřuje-li Bělohradský nejvlastnější roli intelektuála v tom, že se nenechává zahnat do dějin psaných vítězi, pak 
s ním plně souhlasím. Zdá se mi, že říká jinými slovy totéž, co André Glucksmann, francouzský filozof... Podle 
Glucksmanna je úkolem intelektuála varovat, věštit hrůzy, být Kasandrou, která vypovídá o tom, co se děje za 
hradbami. Sdílím takové pojetí ... i já si myslím, že intelektuál má vždy znovu zneklidňovat, že má svědčit o mizérii 
světa, provokovat svou nezávislostí, bouřit se proti všem skrytým i otevřeným tlakům a manipulacím, být hlavním 
zpochybňovačem systémů, mocí a jejich zaříkadel...** /Havel: Dálkový výslech, 1990, s. 144/

       Nejde totiž jen o to, že by to voliči případně politikům ve volbách "spočítali", ale jde o to, aby demokracie byla 
běžným jevem i mezi volebními obdobími, jak o tom hovořil senátor amerického Kongresu Barack OBAMA 28. srpna 
2006 na Nairobské univerzitě, 2 roky před tím, než se stal americkým prezidentem:
       **Volby nejsou zdaleka všechno. Ve skutečné demokracii je právě mezivolební období měřítkem toho, jak vláda 
pečuje o lidi.** /Thomas, 2008, s. 134/
       
       Občas tedy, když byl Václav HAVEL prezidentem, zazněly z jeho strany upřímné názory, které se některým 
politikům nemusely zrovna líbit:

       **Říkám si však, že když jsem mohl - spolu s hrstkou přátel - po dlouhá léta bušit hlavou do zdi tím, že jsem říkal 
pravdu o komunistické totalitě, jsa přitom obklopen oceánem lhostejnosti, není sebemenšího důvodu, proč bych nebušil 
hlavou do zdi dál tím, že budu do omrzení a navzdory všem shovívavým úsměvům mluvit o odpovědnosti a morálce 
tváří v tvář našemu současnému společenskému marasmu, a že není ani v tomto případě důvodu, proč ten zápas 
považovat automaticky za předem prohraný.** 
/Letní přemítání, s. 96/



      
       O tom, jak by se měl dobrý demokratický politik, zástupce lidu nebo veřejný činitel chovat a jednat, HAVEL řekl:
       **...má-li člověk srdce na pravém místě a má-li vkus, nejenže může v politice obstát, ale je k ní přímo předurčen. 
Je-li někdo skromný a netouží-li po moci, nejenže není nezpůsobilý věnovat se politice, ale naopak do ní patří... Není 
pravda, že člověk zásadový se do politiky nehodí. Stačí, když jeho zásadovost je doplněna trpělivostí, rozmyslem, 
smyslem pro míru a porozuměním pro druhého. Není pravda, že v politice obstojí jen bezcitný cynik, náfuka, drzoun a 
hulvát. Ty všechny politika, pravda, přitahuje. Nakonec v ní ale přece jen váží víc zdvořilost a vychovanost.** /Letní 
přemítání, s. 103/

       Nebylo divu, že taková slova pronášel i po listopadu 1989. Jako autorita mezi obyčejnými lidmi i mnohými politiky 
si uvědomoval svoji odpovědnost i za "morální" charakter sametové revoluce, pro kterou celý svůj život vedl boj a 
snažil se jít tak příkladem. Mnozí jeho pravdivá slova neunesli, jak by se na politiky slušelo.
       Příkladů problémových situací ve společnosti nebylo málo. A demokracie je právě od toho, aby se zveřejňovaly 
problémy. Aby se mohly napravit. Ututlávání problémů je přežitkem morální devastace z období komunistického 
režimu. 
       Když Havlovi někdo připomínal jeho "idealismus", nepochopil, že jeho PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT 
NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ je jakousi "metou", ke které se společnost má blížit, i když jí nedosáhne, jak by chtěl. Ale 
vzdávat boj za tuto pravdu je nebezpečné. V lidech se snadno může lhostejnost a nenávist kdykoli projevit a je třeba s ní 
neustále bojovat. To je poselství demokracii, jak o něm hovořil i americký prezident THOMAS JEFFERSON. Nejde jen 
o materiální cíle, ale především duchovní, blízké srdci člověka. Nebýt jen technokratem. 
       Ostatně projevy nenávisti jsou tak závažné, jako jsou závažné příčiny nenávisti. V srpnu (28. 8.) roku 1990 se v 
norském Oslo konala KONFERENCE O NENÁVISTI, na které hovořil i Václav Havel (celý text uveden v příloze). 
Snad jen úryvek:

       **Nenávist je jen jedna ... kdo nenávidí jednotlivce, je téměř vždy schopen podléhat nenávisti skupinové nebo ji i 
šířit. Řekl bych dokonce, že nenávist skupinová - ať už religiózní, ideologicko-doktrinální, sociální, nacionální či 
jakákoliv jiná - je jakýmsi trychtýřem, který do sebe posléze vsaje všechny, kdo jsou disponováni k nenávisti 
individuální... Ale nejen to: kolektivní nenávist, sdílená, šířená a prohlubovaná lidmi schopnými nenávidět, má zvláštní 
magnetickou přitažlivost ... i pro bezpočet dalších lidí, kteří se původně nezdáli být nadáni schopností nenávidět. Jsou to 
jen lidé morálně malí a slabí, sobečtí, lidé líného ducha, neschopní samostatného myšlení, a náchylní proto podlehnout 
sugestivnímu vlivu nenávidějících... Kolektivní nenávist zbavuje lidi samoty, opuštěnosti, pocitu slabosti, bezmoci a 
přehlíženosti, čímž samozřejmě pomáhá čelit jejich komplexu nedocenění a neúspěchu...**

       A Václav HAVEL nebyl sám, kdo cítil určité problémy v myslích lidí, v projevech a jednání politiků či obyčejných 
lidí. Mnozí umělci bojují ve své tvorbě s lidskými problémy, nebo na ně poukazují. Demokratická společnost je živá, 
ale živě by se proto mělo vždy reagovat na netoleranci, bezpráví, násilí a jiné zločiny. Pranýřovat předsudky, být proti 
nim činný, chápat druhého člověka.

       Uvedu jen příklad umělce, který se necítil moc dobře v naší zemi, když se po dvaceti letech vracel z emigrace. 
Karel KRYL (1944-1994), folkový písničkář, básník a publicista. V roce 1969 odešel do emigrace a byl činný v NSR 
(Západní Německo) v rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Ještě před odchodem nahrál LP desku s názvem 
BRATŘÍČKU, ZAVÍREJ VRÁTKA. V písničkách tvrdě kritizoval okupaci a začínající husákovský režim v ČSSR, 
který se podbízel komunistickým politikům Sovětského svazu. Když se po listopadu 1989 vracel domů, měl jako citlivý 
člověk smíšené pocity. Především u nás dlouho nebyl. Přesto byl na svých koncertech po listopadu 1989 brán jako 
velká hvězda, měl respekt, i když si dojem někdy kazil tvrdou kritikou některých politiků. Někdy měl pravdu. Také se 
však mýlil (v případě Václava HAVLA), nebyl dokonalý, jako není nikdo. Měl pravdu v kritice lidské hlouposti a 
bezohlednosti některých nových "rychlokvašek", kterým nešlo o lidi, ale o "koryta". Také těžce nesl rozdělení 
republiky. Když pak náhle v 50 letech svého života zemřel, národ mu vystrojil krásný pohřeb, kterého se zúčastnilo 
velké množství lidí.
      
       KRYLOVI se například nelíbily některé manýry českých lidí, jak uvádí v rozhovoru s redaktorem deníku LIDOVÁ 
DEMOKRACIE ze dne 18. března 1993, rok před svou smrtí:
       
       **Před časem jsem reagoval na článek tehdejšího místopředsedy vlády pana Macka, který se vyjádřil v 
Moravskoslezském dni o tom, za jakých podmínek bude možné nabýt české občanství. Podle něho bych neměl nárok, 
zatímco každý sovětský okupant by měl, protože zde poslední dobou žil potřebný počet let. Na mou reakci se posléze 
ozval pan Mečiar a nabídl mi občanství slovenské. Odpověděl jsem, že toho využiji, a když už nemůžu mít občanství 
československé, chci mít české i slovenské. Teď vyčkám, jak vše legislativně dopadne. Zatím mám pas federální, 
socialistický, v němž už odpovídá skutečnosti jen má výška.**

       Určitá necitlivost ke člověku, který byl dvacet let mimo svou vlast a chtěl se konečně vrátit domů, to bylo občas k 
vidění nejen v případě Kryla. I jiní, méně známí emigranti se setkávali s takovými praktikami - snad to byly pozůstatky 
chování běžného za totality, kdy mínění lidí vůči emigrantům ovlivňoval tisk nebo televize svým tvrzením o "zradě 



země" a podobně. 
       
       Karel KRYL uvádí i další svou patálii, naštěstí s humorem jemu vlastním, ohledně (ne)udělení českého občanství:
       **... pokusil jsem se přeci jen o získání občanského průkazu. Padl na to týden a známosti, občanku nemám, úřad 
zvítězil, vyhrál bitvu o papíry. Je na Martinovi, jestli vyhraje blbství na úřadech i tu válku. ... Momentálně mi sdělili: že 
nemám platný pas - a ten, co mám, je podvodný (proč mě tedy pouštějí přes hranice?). Že občanku můžu dostat jen se 
stálým bydlištěm. Na stálé bydliště ale potřebuji bezpodmínečně občanku. Že nesmím vůz pro Česko převézt s 
německými značkami, udělám-li to ale, ušetřím úřadům práci a sobě čas. A že nesmí auto jezdit s českou značkou, 
nemám-li občanku - na to já - mám tu už dva vozy, které jezdí s československým číslem - na to oni - ti, kdo vám to 
číslo dali, budou povoláni k odpovědnosti. Na otázku, kdy dostanu občanku, řekli, až dokážu, že jsem byl - či nebyl - 
zbaven českého občanství. Na otázku, kde to dostanu, řekli - na Praze 4. Na Praze 4 mě poslali zpět, že mi musí vystavit 
potvrzení, že mám zažádáno o stálé bydliště - a že stejně na Praze 4 mě nemají, nýbrž na centrální kartotéce. Kromě 
toho, kdeže mám vojenskou knížku. Já na to - byla řádně odevzdána před mým odjezdem do zahraničí, 8. 9. 1969 - na 
Praze 4 - na vojenské správě. Zpráva další, kdeže prý to mají hledat. Návrh ministerstva vnitra - zda raději nenapsat, že 
jsem nevoják... Teď už jen ze vzteku: chci české občanství. Mezitím si požádám, respektive vyzvednu německé - a pak 
jim to všechno hoděj Němci na hlavu. Následuje udělení občanství slovenského.** 
(z dopisu přítelkyni Jarce Szabóové z druhé poloviny roku 1993)
 /cit. in Čermák, 1997, s. 99/

       Jiný slavný emigrant, Josef ŠKVORECKÝ, uváděl na správnou míru Pluhařovo heslo knihy z doby totality 
"Opustíš-li mne, zahyneš" - opravil ho na "Opustíš-li mne, nezahyneš". Vyjádřil tak s nadhledem hloupost totalitní 
praxe. Na hloupost minulosti poukázal v rozhovoru s novinářem Františkem CINGEREM, když hovořil o reakci na 
vydání jeho románu ZBABĚLCI v roce 1958:

       **Byla to reakce zcela neliterární, protože román neodpovídal tehdejším normám. Ukazoval třeba Rudou armádu 
takovou, jaká byla ... Vypravěčem románu byl navíc člověk, kterého tehdejší režim považoval za páska. On nebyl ani 
tak pásek, jako jazzista, jazzový saxofonista, což režim padesátých let neměl moc rád... To všechno způsobilo, že můj 
román nebyl kritizován, ale přímo napaden. Táhlo se to čtrnáct dní...
Policisté chodili zabavovat po knihkupcích výtisky a přišli také k jednomu ..., který dodával knihy do pražských 
mlékáren na výroční slavnost, kde odměňovali nejlepší pracovníky. Dostal patnáct ZBABĚLCŮ, na záložce si přečetl, 
že je to román o buržoazní zbabělosti, tak si řekl, to bude nějaká volovina, a dal to do mlékáren. Tam do nich dali 
partajní razítka, podpisy a věnovali je patnácti lidem. Když policisté došli do mlékáren, tak všech těch patnáct 
poctěných řeklo, že knihy ztratili. Takových příběhů bylo hodně, kdy lidé reagovali jinak, než byste čekal.** /cit. in 
Cinger, 2011, s. 58-59/

       Tito dva předcházející umělci to neměli za totality snadné, proto odešli tvořit za hranice. U nás by nevytvořili už asi 
nic pro veřejnost. 
       Příkladem, jak vydržet totalitní praktiky u nás, byl a je ředitel SEMAFORU Jiří SUCHÝ. Neodešel ze své země, 
neodvolal svůj podpis pod prohlášením DVA TISÍCE SLOV (za což si získal úctu národa), v osmdesátých letech pak 
prohlášení NĚKOLIK VĚT a PETICI ZA PROPUŠTĚNÍ VÁCLAVA HAVLA z vězení. Byl neustále šikanován 
režimem. Protože však přinášel státní pokladně peníze (lidé vždy zaplnili jeho divadlo do posledního místa), nemohli ho 
zastavit. Přestože divadlo nedělal politické, lidé mezi řádky často nacházeli dvojsmysly, a bavili se tak na účet 
přihlouplých cenzorů, kteří chtěli zasahovat do jeho práce. Často ho "volali na kobereček" do Bartolomějské ulice, kde 
měl odpovídat na některé otázky týkající se prý "nevhodné činnosti" při představeních. Jiří SUCHÝ na to vzpomíná se 
suchým humorem, když odpovídá na otázku, zda tam byl vyslýchán:

       **Několikrát. Prvně to bylo kvůli tomu, že mi řekli, že jsem v KYTICI zesměšňoval Veřejnou bezpečnost. Já jsem 
se divil: 'V KYTICI? To není možný.' Neuvědomoval jsem si jediný moment, kdy bych něco takového udělal. Až 
teprve potom jsem zjistil, co měli na mysli. Já jsem se v KYTICI, když na scénu vstoupila Polednice, ptal: 'Vy jste 
Polednice? Ukažte mi občanský průkaz.' Chvíli jsem v něm listoval a pak jsem řekl: 'V pořádku.' A podal jsem jí ho tím 
policajtským gestem. To bylo celé. Oni mi tenkrát pohrozili, že jestli budu takhle pokračovat, mají pro mě 
vystěhovalecký pas a za dva dny můžu vypadnout. Bylo to nepříjemné. Tak to šlo pořád.** /Suchý-Hettnerová, 2005, s. 
181/

       Dál SUCHÝ hovoří o praktikách estébáků /tamtéž, s. 182/:
       **Dokonce se stal jeden případ, tuším na Smíchově, kde si počkali, až z bytu odejdou rodiče-disidenti. Doma byly 
jenom děti a oni jim tam přinesli dvě rakve. Řekli jim, že je to pro rodiče. Děti z toho byly, chudáci, celé šokované. 
Takovéhle věci dělali. Nebo Václav Havel nám vyprávěl, co dělali jemu. Před dveře jejich bytu si estébáci postavili 
stolek a židle a nechtěli jeho ani paní Havlovou pustit ven. Oni je upozorňovali, že si potřebují jít ven nakoupit, že už 
nemají nic k jídlu, ale estébáci jim na to jen odsekli: 'To nás nezajímá.' A seděli tam dál. Takže nakonec musel Václav 
Havel svázat prostěradla a po tomto provaze se z druhé strany, z okna, spustit dolů. Došel na nákup a pak se dveřmi 
vracel domů. Ti estébáci koukali, kde se tam vzal. Nebo na ně každou chvíli zvonili - vždycky vstali od toho stolku a 
zazvonili jim na zvonek. Jen tak - to byl jejich humor..." 



                                                                                +++

       Dějiny demokratické ČESKÉ REPUBLIKY začínají rokem 1993, kdy došlo k rozdělení Československé republiky 
na dva státy: Českou republiku a Slovenskou republiku. Obě demokratické republiky jsou v současné době součástí 
Evropské unie. Vztahy obou bratrských národů se dostaly po dlouhé době na excelentní úroveň. Rozdělení umožnilo 
oběma uvědomit si svoji důstojnost a hrdost na to, že tímto velkorysým aktem klidného rozdělení mohli jít světu 
příkladem v tom, jak lze realizovat právo na sebeurčení. Nebylo jen prázdnou frází, která se v textech ústav mnohých 
zemí světa vyskytuje. Dokázali jsme světu, že demokratický rozchod znamená také úctu k druhému partnerovi, 
respektování jeho přání, tužby. 
       I v tom lze spatřovat setrvačný vliv různých prohlášení nebo výzev prezidenta Václava HAVLA. Výzev k lidskosti 
ve vzájemných vztazích:

       **Lidská práva jsou univerzální a nedělitelná. Nedělitelná je i lidská svoboda: je-li upírána komukoli na světě, je 
tím upírána člověku jako takovému, a tudíž nepřímo všem lidem. Proto nelze mlčet k žádnému zlu či násilí, mlčení k 
nim je jejich podporou... Respekt k univerzalitě lidských a občanských práv, jejich nezadatelnosti a nedělitelnosti, je 
možný ovšem jen tehdy, chápe-li člověk, že je - aspoň ve filozofickém smyslu - "odpovědný za celý svět" a že se musí 
chovat tak, jak by se měli chovat všichni, a to bez ohledu na to, že se tak všichni nechovají. Tento druh odpovědnosti 
vyrůstá ze zážitku určitých mravních imperativů, nutících člověka, aby překračoval horizont svého osobního zájmu a 
byl připraven kdykoli hájit obecně dobré věci, případně pro ně i trpět.** /Havel: Letní přemítání, s. 74/

       ÚSTAVA České republiky tak ve srovnání se "socialistickou ústavou" má odlišný obsah i pojetí. Především již v 
PREAMBULI je uvedena podstata nové ústavy: nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti, svoboda, zodpovědnost, úcta 
k lidským právům, občanská společnost, součást světových demokracií.
       
       V hlavě první, v základních ustanoveních, je řečeno:
- LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD je součástí ústavního pořádku (čl. 3)
- politický systém je dobrovolná demokratická soutěž politických stran (čl. 5)
- smlouvy o lidských právech a svobodách mají přednost před zákonem (čl. 10)
- nikdo nemůže být proti své vůli zbaven občanství (čl. 12)

       Právě v těchto zásadních bodech se nová ústava liší od totalitní, kde se o lidských právech a povinnostech píše ve 
smyslu "respektování socialistického pořádku", než ve smyslu hodnoty člověka jako takového, jeho osobní a politické 
svobody, jeho lidských práv, protože lidská práva se porušovala velice často a trestán za ně nebyl téměř nikdo - zvláště 
dopustil-li se porušování práv člověka mocenský orgán (bezpečnost, soudy) či politik jediné vládnoucí strany. Zneužití 
pravomoci veřejného činitele se velice nerado připouštělo, pokud se raději neututlávalo.

        Charakter nové ústavy komentuje přední odborník na ústavní právo prof. Vladimír KLOKOČKA v předmluvě 
publikace ÚSTAVNÍ ZÁKONY A DALŠÍ ÚSTAVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY - ohledně čl. 1-9 ÚSTAVY /s. X/:

       **... předně se v naší Ústavě formuluje oblast tzv. nadpozitivního práva, tzn. sféra určitých principů a zásadních 
úprav, u nichž není změna přípustná ani normální procedurou změny ústavních zákonů a s jejichž zachováním, resp. 
odstraněním stojí a padá celý systém ústavního státu jako takový... základní hodnoty ... jsou neměnným východiskem a 
měřítkem pozitivně právní úpravy.**

       O "socialistické ústavě" pak říká /tamtéž, s. XI/:
       **... povýšila na měřítko hodnot a míru věcí vedoucí úlohu strany... ve svých důsledcích znamenala zavedení jakési 
superústavy, protože stanovení hodnot a jejich pořadí, určení toho, co je a co není v zájmu lidu, se stalo předmětem 
interpretační dispozice rozhodovacích center komunistické strany... neexistovala kritéria, jež by umožňovala ověřovat, 
do jaké míry interpretace těchto rozhodovacích center je odůvodněná nebo neodůvodněná... není možné státy založené 
na takových ústavách řadit do kategorie ústavních států.**

       A do třetice KLOKOČKA hovoří o příklonu k angloamerické koncepci /tamtéž, s. XIII/:
       **... v níž je ústavní stát realizovatelný pouze na základě občanské společnosti, založené na rovnosti občanů a na 
primátu jednotlivce před státem.**

       Svobodné a demokratické volby jsou základem určení reprezentace vůle lidu. Občan ve svobodné společnosti má 
právo volit, není však k němu nucen, tak jak tomu bylo za období tzv. socialismu, kdy registry voličů sloužily i k tomu, 
zda lidé "volí" členy stran Národní fronty (jiné politické subjekty nebyly přípustné!), a tak "podporují socialismus". Kdo 
nešel k volbám, byl registrován na "příslušných místech" (i když o tom nevěděl) a bylo mu to občas "připomenuto" v 
nejméně vhodnou dobu (povolený výjezd do zahraničí na Západ, nebo dobré pracovní zařazení, případně pomluvy)...

       Ten občan, který nevolí při demokratických a svobodných volbách, nesmí být nějak postihován (trestní sazby). 



Umožňuje však svou "nevolbou" to, že jeho hlas pak v konečném součtu hlasů chybí. A strany, které mají své "skalní" 
voliče, pak jsou ve výhodě. Volič je totiž i tvor přemýšlivý, zvažuje z mnoha hledisek, koho bude volit, a tak "skalní" se 
pak mohou radovat - ti by totiž byli nejraději, kdyby nikdo jiný, než oni, nevolil...

       Volby do Parlamentu České republiky určují početní stav poslanců jednotlivých stran, které ve volbách prošly 
pětiprocentním sítem. Pokud má některá strana výraznou převahu, má velkou výhodu. Nejen že může sestavit vládu, 
která bude většinou trvale podpořena při parlamentním hlasování, prosadí tedy své volební programy. Dá se vlastně 
tedy říci, že vláda se cítí silná, má tendenci se příliš neexponovat před Poslaneckou sněmovnou. Může za to být i 
právem kritizována. 
       V našich poměrech k tomu došlo v prvním období, za vlády premiéra Václava KLAUSE, jak o tom píše Jan 
WINTR, když dělí volební období:

**
První volební období (1992-1996): Převaha vlády
Druhé volební období (1996-1998): Nestabilní rovnováha
Třetí volební období (1998-2002): Dohoda mocných
Čtvrté volební období (2002- 2006): Nejtěsnější většina
Páté volební období (2006-2010): Období zmatků
**
 /Wintr: Česká parlamentní kultura, 2010, s. 3/
       
       Jan WINTR se zabývá ve své práci českou parlamentní kulturou, která se po listopadu 1989 teprve utvářela a 
přinášela spoustu zajímavých příkladů poslanecké činnosti. Už z jeho rozdělení volebních období ve dvouslovné 
charakteristice je patrné, jak byly početně vyrovnané řady poslanců jednotlivých stran. Stran, které se buď vlády 
účastnily, nebo byly v opozici. Často pak stačilo při projednávání i závažných vládních návrhů zákonů nebo jejich 
schválení, aby jeden či dva poslanci ve Sněmovně chyběli, a zákon se buď schválil, nebo ne. Pokud byli poslanci slušní, 
občas se ze solidarity "vynulovali" (odešli z místnosti, kde se hlasovalo). Někdy k tomu nedošlo. Záleželo na 
"gentlemanství" dotyčných poslanců... U velmi závažných zákonů však doslova přiváželi do Poslanecké sněmovny 
nemocné nebo zraněné poslance pomalu až do volební místnosti, aby poslanec nechyběl při hlasování.
Záleželo tedy i na závažnosti zákona.

       Činnost Parlamentu České republiky je upravena určitými pravidly. Prameny parlamentního práva jsou:
- Ústava České republiky
- Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a Zákon o jednacím řádu Senátu
- podrobnější pravidla jednání (autonomní usnesení obou komor)
- ustálená praxe parlamentní komory

       Jednání parlamentu jsou v drtivé většině přístupná veřejnosti při podmínkách plnění bezpečnostních nařízení.

ZÁVĚR

       Dvacáté století se projevilo jako období dvou totalitních experimentů, které skončily smrtí miliónů lidí: fašismus v 
podobě německého nacionálního socialismu (nacismu) a komunismus v podobě sovětského stalinismu. Je velkým 
vítězstvím lidského ducha, že obě totality skončily. Lidé se z nich hodně poučili. Především, že lidská bída stála u 
kořene těchto zločinných režimů. Také lidská zloba a nenávist jedněch lidí vůči druhým. Nenávist, která vedla až ke 
zločinnému spiknutí jejich vůdců proti ostatním lidem, kteří jim stáli v cestě. Zneužili státu jako nástroje likvidace 
svých protivníků a našli "vědecké" odůvodnění pro tyto své zločiny. Byla překroucena filozofie lidí, kteří v používání 
rozumu spatřovali pokrok a postavili ho nad ostatní složky lidského života - nad cit, nad ducha moudrosti, lidských 
mravních hodnot, které činí člověka plného, neokleštěného. Podařilo se těmto zločincům lidstva degradovat jedince na 
číslo, rasu, třídu a podobně. Zbavili ho lidskosti a ponížili ho. V tom spatřovali své vítězství a nadřazenost nad 
ostatními. Zneužili k tomu média, lidské slabosti, bídy, prostě všech slabin, které člověk může v sobě mít. Prováděli 
masovou selekci obyvatel podle svých vlastních nesmyslných a nevědeckých kritérií - a říkali tomu vědecké hodnocení. 
Všechny zrůdné a nízké lidské vlastnosti povýšili na velikost. Dogmatismem a propagandou "převálcovali" člověka tak, 
aby podle nich "podřadní" lidé sami "uznali" sebe za lidi bez perspektivy, podle zákona sociálního darwinismu. Zneužili 
tak i těch kladných vlastností člověka, jako je pokora, poctivost k sobě, nevyvyšování se nad ostatní. To je pak 
diskreditovalo v očích těch "správných a perspektivních"...
           
                                                                +++       

       Porovnáme-li si jen atmosféru v revolučním Rusku, popsanou ruským humanistou Borisem PASTERNAKEM, a na 
druhé straně německým příznivcem nacismu - ve světě neznámém - Friedrichem HUSSONGEM, v mnohém je podoba, 



i když napsaná jinými slovy.

       BORIS PASTERNAK:
       **Všude se konaly nové volby: v správě domů a obchodních středisek, v průmyslových závodech, v městských 
stravovacích zařízeních i v údržbářských dílnách. Každý podnik dostal komisaře: byli to muži v černých kožeňácích s 
neomezenou mocí a železnou vůlí, vyzbrojení revolvery a jinými zastrašujícími prostředky; holili se málo a spali ještě 
méně. Znali vyděšené měšťáky, kteří většinou vlastnili levné vládní akcie, a nakládali s nimi naprosto nemilosrdně a s 
mefistofelským úsměvem, jako by přistihli drobného zlodějíčka při krádeži. Byli to lidé, kteří všechno reorganizovali 
podle plánu a bolševizovali podnik za podnikem, závod za závodem...** /Doctor Zhivago. Londýn 1961, s. 194/
       **A tehdy přišla nepravda na ruskou zem. Hlavní bídou, jádrem budoucího zla byla ztráta víry v cenu vlastního 
názoru. Lidé si namlouvali, že doba, kdy se zachovávaly příkazy vlastního mravního cítění, už minula, a že teď je třeba 
zpívat kolektivním hlasem a žít z cizích představ, vnucených všem shora. Rozmohlo se panování fráze, zpočátku 
monarchistické, pak revoluční. Toto poblouznění společnosti bylo nakažlivé a zachvacovalo všechny. Jeho vlivu se 
nebránilo nic. Této zhoubnosti nedokázala čelit ani naše domácnost. Objevily se trhliny. Namísto spontánní živosti, 
která u nás vždy panovala, pronikla do našich hovorů část toho hloupého deklamování, jakési předstírané, povinné 
chytračení na povinná světová témata...
A tady se dopustil osudné chyby, která předem o všem rozhodla. Znamení doby, společenské zlo začal pokládat za 
obvyklý jev. Nepřirozený tón, banální oficiálnost všech našich úsudků vztáhl na sebe, připsal ji tomu, že on sám je 
suchar, průměr, člověk ve futrálu...** /Světová literatura 3/88, s. 26/

       FRIEDRICH HUSSONG:
       **Stal se zázrak. Už tady nejsou... Tvrdili, že představují německého ducha, německou kulturu, německou 
přítomnost i budoucnost. Zastupovali Německo před světem, mluvili jeho jménem... Všechno bylo špatné, méněcenné, 
trapný kýč, nechutné šosáctví... Seděli vždycky v přední řadě. Rozdávali metály ducha a evropanství. Co nepovolili, 
neexistovalo... "Udělali" sebe i druhé. Kdo jim sloužil, měl určitě úspěch: na divadle, v časopisech. Inzerovali ho po 
celém světě. Doporučovali jeho zboží, ať to byl sýr nebo relativita, pudr nebo ZEITTHEATER, zázračné léky nebo 
lidská práva, demokracie nebo bolševismus, propaganda ve prospěch potratů nebo proti právnímu řádu, úpadková 
černošská hudba nebo nahý tanec. Zkrátka: nikdy neexistovala diktatura hanebnější než ta, kterou hlásala demokratická 
inteligence a literáti civilizace.**
 /Laqueur, 1974, s. 81/

       V obou případech atmosféra netolerantnosti, až nenávisti třídní nebo rasové (u Pasternaka obraz násilí revolučních 
výborů, snižování hodnoty člověka - pokles na průměr, člověk "ve futrálu". Hussong se raduje z nepřítomnosti 
mnohých Židů, kteří pod nátlakem opouštěli, ještě pokud mohli, Německo, ačkoli prakticky stáli v čele kultury 
předválečného Německa. Nefalšovaná radost autora z "očisty" společnosti...).

                                                              +++

      Demokratické státy se poučily z nechutné politiky nevměšování se (appassement) a po válce se snažily vytvořit 
záruky mezinárodní bezpečnosti a spolupráce prostřednictvím mírových smluv, plánů hospodářské pomoci zemím při 
poválečné obnově (Marshallův plán aj.), vytvoření OSN, politicko-ekonomických sdružení zemí (EHS, Montánní unie, 
ES, BENELUX, EU) jako záruku hospodářské, a tím i politické spolupráce jako prevence před agresí. Německo se stalo 
demokratickým státem. Vojenská spolupráce se realizovala v uskupení NATO (Severoatlantická aliance).

       Demokratické země postupně zdokonalovaly své zákony na ochranu práv občanů, jejich sociálních práv. Jsou 
ústavními státy, kde primárně jedinec-občan stojí nad státem. Stát je garantem jeho práv, ale i povinností. Výchova a 
vzdělání v demokratických zemích slouží k rozvoji tělesného i duševního zdraví, k rozvoji ducha národa, země. K 
rozvíjení lidských hodnot, včetně morálních. I když má demokracie občas problémy, je zatím ze všech společenských 
systémů, které kdy byly člověkem uskutečněny, nejlepším systémem. Je zárukou svobody člověka v rámci svobody 
všech občanů země. 
       Poselství Nelsona MANDELY, jihoafrického bojovníka za svobodu černošského obyvatelstva a demokracii v 
Jihoafrické republice, je analogické s poselstvím Abrahama LINCOLNA, prezidenta Spojených států v letech 1860-
1865:

       **Bylo mi naprosto jasné, že utlačovatele je třeba osvobodit stejně jako utlačovaného. Člověk, který bere druhému 
člověku svobodu, je otrokem nenávisti, vězněm předsudků a omezenosti. Nemůžete být doopravdy svobodní, berete-li 
svobodu někomu jinému, stejně jako nemůžete být svobodní, když vám někdo bere tu vaši. Utlačovaný a utlačovatel 
jsou oba stejně nesvobodní.** /Mandela, 2010, s. 581/

       Solidarita je nezbytnou podmínkou fungování demokracie. Nezneužívá se, jako tomu bylo nebo je v režimech 
totalitních.

       Česká republika je po roce 1989 demokratickým státem. Zbavila se totalitní minulosti demokratickým 



zákonodárstvím i způsobem fungování ekonomiky, sociálně tržní ekonomiky. Svoboda podnikání podněcuje svobodnou 
vůli lidí. Člověk má možnost vybrat si práci jako zaměstnanec nebo jako živnostník, podnikatel. V případě 
nezaměstnanosti stát ochrání člověka, který přišel o práci, nebo nemůže sehnat práci, v podobě podpory v 
nezaměstnanosti nebo sociální podpory. I ta motivuje člověka práci si najít. Vzdělání v demokratické společnosti nabízí 
široké spektrum studijních oborů podle vlastní úvahy, přání. Nevnucuje "státní potřebu", motivuje studujícího k 
samostatnému výběru a k perspektivě budoucího pracovního zařazení nebo podnikání.
       Demokratická společnost motivuje člověka k samostatnosti, dobrému uplatnění se. Chrání sociálně nebo zdravotně 
potřebné. Motivuje k solidaritě lidí.

       Cesta člověka a lidstva jako celek ke svobodě a humanitě trvala staletí. Během této historie se lidé potýkali s 
nástrahami ze strany přírody, ale bohužel, hlavně ze strany těch lidí, kteří nevládli pro zájmy společnosti, ale kvůli 
sobeckým zájmům byli ochotni druhé fyzicky nebo psychicky likvidovat. Jednotlivě, nebo v masovém měřítku. S 
obdobím lidského osvícení rozumem je spojen pokrok lidstva. Revoluce ve společnosti byly odrazem neutěšených 
poměrů, bídy, ponižování lidské důstojnosti nebo provádění násilí. Pokrok lidstva vždy znamenal duchovní rozvoj a 
zlidšťování společenských poměrů. Zneužití rozumu k selektivnímu výběru skupin lidí na úkor jiných bylo podstatou 
zločinů totalitních režimů, které se snažily ovládat tyto lidi ve všech sférách jejich života. Zasahovaly tak i do 
nejintimnějších duchovních a duševních stránek člověka. Cílem bylo ovlivnit jejich myšlení tak, aby byli lidé povolní 
vykonávat činnosti, které si totalitní režim přál, a tak ho naprogramovat. Důsledky se projevily v morální a duchovní 
degradaci dříve svobodného a nezávislého myšlení, v jeho ponížení. "Vymývání mozků" bylo téměř každodenním 
pravidlem těch, kteří stáli v čele politiky, školství, kultury i jiných sfér společenského života. Po pádu totalitních režimů 
v Evropě ještě dlouho přežívaly setrvačností morální vady z dob totality. 
       Takzvaný socialismus s lidskou tváří v Československu v roce 1968 dal lidem naději, že může dobře alternovat 
demokraciím západního typu. Agrese mnohonásobně silnějšího protivníka tuto možnost zlikvidovala, aniž se historie 
mohla přesvědčit, že demokratický socialismus, tzv. třetí cesta, je možný a trvaleji fungující systém společnosti. Byl 
řízen slušnými lidmi, nezaručoval však jeho znetvoření lidmi, kteří by nastoupili do vedení státu po nich a kteří by 
slušnými lidmi nebyli. Fungující demokratický systém předpokládá takové "páky", které zabraňují zneužití moci - a to 
socialistický systém řízený jedinou privilegovanou politickou stranou nezaručoval. Závisel jen na charakteru lidí. A to 
je málo. Lidé jsou i sobečtí, a právě kvůli tomu demokratický systém byl vytvořen prozíravými a moudrými lidmi, jako 
byli například Otcové-zakladatelé americké ústavy, která vycházela z přirozených práv (i povinností) člověka.

       Náboženství jako součást lidské kultury může přinést lidstvu mnoho podnětných názorů, myšlenek a návodů k 
hodnotné lidské činnosti a morálnímu životu, pokud vychází ze základní premisy, kvůli které náboženství vlastně 
vzniklo: kvůli ochraně lidského života, k duchovnímu rozvoji, k lidské solidaritě, vzájemné pomoci v obtížích, toleranci 
jednoho ke druhému člověku, pochopení a soucítění s druhým. Zneužití náboženství k nelidským zásahům se rovná 
důsledkům, které se objevily v totalitních režimech - růstu netolerantnosti, nekončícího násilí a duchovního úpadku. 
Terorismus v jakékoli podobě se neslučuje s pojetím vyzrálého člověka nebo společnosti 21. století. Je přízrakem 
minulosti.

                                                                              +++

      < Moudří náboženští představitelé mohou v mnohém inspirovat:
 
       **Demokracie bez hodnot se může snadno zvrátit v otevřený nebo nepřesvědčivě maskovaný totalismus.** /Jan 
Pavel II., viz Weigel, s. 609/
   
       **Když se lidská inteligence využije společně s lidskou dobrotou a náklonností, stanou se všechny lidské činy 
konstruktivními. Když spojíme vřelé srdce se znalostmi a vzděláním, můžeme se naučit respektovat práva a stanoviska 
druhých. To se stane základem pro sklon k usmíření, který se může využít k překonání agrese a vyřešení našich 
konfliktů.** /Dalajlama, 1999, s. 57/
     
       **Život nenajdeme, když se ho zmocníme, nýbrž když jej budeme rozdávat. Láska znamená dávat sám sebe...** 
/Na minutu s Benediktem XVI. , s. 105 - Homilie při mši na Květnou neděli, 9. dubna 2006/>

                                                                              +++

RESUMÉ (ABSTRACT)

       The twentieth century brought with it two periods of totalitarian experimentation that together resulted in the death 
of millions of people: Fascism in the form of German National Sozialism (Nazism) and Communism in the form of 
Soviet Stalinism. It was a great victory for the human spirit when both these totalitarian periods ended. People did learn 
a lot from them. Firstly, that human destitution was at the root of both these criminal regimes and in addition human 
malice together with the hatred of certain groups against others. It was this hatred that led to the criminal conspiracy of 



their leaders against other individuals who stood in their way. They misused the state as an instrument for the disposal 
of their opponents and found a "scientific" justification for their crimes. The philosophy of people who viewed progress 
as nothing more than using reason and who placed this above the other constituents of human life - above emotions, 
above the spirit of wisdom and the human moral values that make us complete unfettered - was twisted. These criminals 
against humanity were able to degrade an individual into a number, a race, a class, and suchlike categories. They 
deprived individuals of their humanity and humiliated them. This they viewed as representing their victory and their 
superiority over others. For this purpose they misused the media, human weakness, poverty, any other demerits that a 
person might have. They carried out a mass selection of the population in accordance with their own absurd and 
unscientific criteria - and called this a scientific evaluation. They promoted all the perverse and contemptible human 
characteristics as some form of grandeur. They "overwhelmed" individuals with their dogmatism and propaganda in 
order that, according to them, "inferior" people would "recognise" themselves as people without any perspective, in 
accordance with the laws of Social Darwinism. Thereby they also abused the positive qualities of individuals, such as 
humility, self-honesty, not acting in a superior manner to others. This then discredited them in the eyes of those with 
"the right perspective"...

       The democratic nations did learn something from the shameful policy of appeasement and after the war they 
attempted to lock-down issues of international security and cooperation through peace agreements, plans for economic 
assistance to countries undergoing post-war reconstruction (e.g. through the Marshall Plan), the creation of the United 
Nations, international political and economic associations (the EEC, the ECSC, the EC, BENELUX, the EU) as a 
guarantee of economic, and thereby also political, cooperation as a precaution against future aggression. Germany 
became a democratic state. Military cooperation is implemented by groupings within NATO (North Atlantic Treaty 
Organisation).

       The democratic countries gradually improved their laws to protect the rights of citizens, their social rights. They are 
constitutional states in which the rights of the individual citizen are above those of the state. The state is the guarantorof 
both his/her rights and obligations. Education and training in democratic countries is used for the development of 
individual physical and mental health and of the spirit of a nation or a country and to develop human values, including 
moral ones. Although democracy occasionally experiences problems, of all the systems that have ever been created by 
humankind, it is the best. It is a guarantee of individual freedom as a right of every citizen. The message of Nelson 
MANDELA, South African fighter for freedom of black population and democracy in South Africa, is analogous with 
the message of Abraham Lincoln, President of the United States during the years 1860-1865:

       **I was very clear that the oppressor must be freed as well as oppressed. A man who takes away another man's 
freedom is a prisoner of hatred, he is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I 
am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The 
oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity.** 
/Mandela, page 581/

       Solidarity is essential for a functioning demokracy. It must not be abused as it has been, or still is in totalitarian 
regimes.

       The Czech Republic has been a democratic state since 1989. It got rid of its totalitarian past through democratic 
legislation and the modus operandi of the economy, i.e. as a social market economy. Business freedom of encourages 
the individual free will of the people. The individual can choose a job as an employee or as an independent trader or a 
businessman. In the case of unemployment the State protects those individuals who have lost their jobs or who cannot 
find work, in the manner of providing unemployment benefits or social assistance. Even that motivates a person to find 
a job. Education in a democratic society offers a wide range of fields of study, in accordance with the individual's own 
discretion and wishes. It does not impose any "public need"; rather it motivates the learner towards self-selection and a 
perspective of a future employment status or a business venture.

       A democratic society motivates people towards independence, with good prospects of employment. It protects the 
socially or physically needy. It motivates people towards solidarity.

       The journey of humans, and of humankind as a whole, towards freedom and humanity lasted for centuries. In the 
course of this history, people were faced with natural dangers, but unfortunately, mainly with people who did not rule 
on the basis of the interests of society, but on behalf of their own selfish interests were willing to physically or 
psychologically dispose of others - whether individually or en masse. The age of human enlightenment based on reason 
is linked to the progress of mankind. The revolution in the society was a reflection of the plight, the poverty and the 
degradation of human dignity or of violence. The progress of mankind has always meant the spiritual development and 
the humanisation of social relationships. The misuse of reason by a selective choice of certain groups of people rather 
than others constituted the nature of the crimes of the totalitarian regimes that sought to control their people in every 
sphere of their life. Thereby  they were interfering with the most intimate and spiritual and intellectual aspects of 
individuals. The goal was to influence their thinking so that people would obey by carrying out the activities that the 



totalitarian regime required and to programme them in this manner. The consequences were reflected in both the moral 
and spiritual degradation of formerly free and independent thinking, in its elimination. "Brainwashing" was almost the 
daily norm for those who stood at the forefront of politics, education, culture and of other spheres of social life. After 
the fall of the totalitarian regimes in Europe the moral defects from the time of totality continued to survive inert for a 
long time.

       What was defined as socialism with a human face in Czechoslovakia in 1968 gave people hope that it might well 
provide an alternative to Western-style democracy. Aggression by a much stronger opponent eliminated this 
opportunity without history being able to identify whether democratic socialism, the so-called third way, is a possible 
and a more sustainable functioning system for Society. It was led by decent people, though this was not a guarantee 
against its disfigurement by the people who would take the helm of the leadership of the state after them and who would 
not be decent people. A functioning democratic system presupposes a certain degree of "leverage" to prevent the abuse 
of power, something that the socialist system, controlled by a single privileged political party, did not guarantee. It was 
dependant only on the nature of its people and that is not enough. People are also selfish, and this is actually the reason 
why the democratic system was created by prudent and wise men, such as those were to become the Founding Fathers 
of the U.S. Constitution, which was based on the natural rights (and obligations) of an individual.

       As a feature of human culture religion can bring for mankind many stimulating ideas, thoughts and instructions in 
regard to the value of human activity and of a moral life, provided that it is based on the fundamental premise on which 
religion was actually predicated: to protect human life, spiritual development, human solidarity, to provide mutual help 
in difficulties, tolerance between one person and another and understanding and compassion for others. The misuse of 
religion for inhumane interference is equivalent to the consequences that occurred in totalitarian regimes - the growth of 
intolerance, ceaseless violence and spiritual decline. In the 21st Century terrorism in any form is incompatible with the 
concept of mature humanity or with the wider society. It is a ghost of the past.

    
                                                                              +++
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