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Abstrakt 

 

Disertační práce se věnuje etickým aspektům literární produkce českého disentu. Literatura 

je zde vnímána především jako legitimizační, respektive delegitimizační prostředek. Na 

příkladu Českého snáře Ludvíka Vaculíka ukazuje, jak je možné prostřednictvím psaného 

slova (de)legitimizovat a (de)mytizovat sama sebe i druhé a jaké etické otázky takové 

jednání přináší. Pracujeme zde s konceptem proliferačního efektu fikce, autorovy pověsti 

jako symbolického kapitálu, postulátem autenticity literární výpovědi, teorií kolektivního 

autorství. Dále se zaměřujeme na popis procesu umlčování, posledního slovníku a 

solidarity založené na revizi tohoto slovníku. Představením (de)legitimizačních tenzí 

v samizdatové literatuře a literatuře o disentu se snažíme přispět k novému pohledu na 

disent a narušit tak obecně sdílenou homogenizaci tohoto mnohovrstevnatého fenoménu. 
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Abstract 

 

Dissertation thesis focuses on the ethical aspects of literary production of the Czech 

dissidents. Literature is viewed primarily as a means to legitimation; it works as a 

legitimizing or delegitimizing agent. A good example is the Czech dream-book by Ludvik 

Vaculik which shows how it is possible through the written word to (de)legitimize and to 

(de)mythologize themselves and others and what ethical issues such behavior brings. It 

works with concepts of the proliferative effect of fiction and the author's reputation as 

symbolic capital; postulation of the authenticity of the literary testimony; the theory of 

collective authorship; describing the process of silencing; and the concept of the last 

dictionary and the solidarity based on a revision of this dictionary. It seeks to contribute to 

a new approach to dissent by showing the (de)legitimizing efforts in the samizdat's 

literature and the literature about the dissent and thus to undermine the mainstream 

homogenization of this multifaceted phenomenon. 
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Úvod 

 

Tato práce se věnuje legitimizačnímu efektu literatury jako zásadnímu etickému apelu. 

Legitimita je pojem související mnohem více s mocí, než s právem
1
. Jestliže legitimitu 

můžeme chápat jako stav (nejen) politického systému, legitimizace je definována jako 

proces vedoucí k tomuto stavu a opačný proces se nazývá delegitimizací (Balík, Kubát, 

2004: 66). Legitimizační prostředky se přitom nevyskytují jen v demokraciích – Balík a 

Kubát zmiňují například vedoucí úlohu strany, preventivní cenzuru, agitaci a propagandu 

či tzv. demokratický centralismus. V širším smyslu se pak legitimizačním, respektive 

delegitimizačním prostředkem ve společnosti stává také literatura.
2
  

 Podle Václava Bělohradského slovo legitimita odkazuje také na „vládnoucí ideje“, 

na „veřejné podoby rozumu, které se ustavují ve střetech o správu společného světa ve 

veřejném prostoru“ (Bělohradský, 2014). Tyto střety a spory spojují podle Bělohradského 

společnost dialogující a soutěžící (Immanuel Kant hovořil o „nedružné družnosti“) 

společenství, v němž klíčovou roli hrají humanitní vědy. Vládnoucí ideje nastolovaly 

v národních státech diskursivní homogenii, již Bělohradský definuje jako „většinově 

sdílený režim řeči“. „Proto vládly i vládnoucí třídě. Ta je nemohla beztrestně obcházet či 

popírat, mohla zůstat elitou národa, jen pokud reprezentovala vládnoucí ideje.“ 

(Bělohradský, 2014) 

Dodejme, že klíčovou roli v uvedeném procesu hraje také literatura, jež může být 

využita jak k sebelegitimizaci, tak k delegitimizaci někoho či něčeho jiného. Literární dílo 

tedy může být společenským činitelem, jehož dopady na bližší či širší okolí autora mohou 

být značné, což s sebou logicky nese určité etické nároky. 

 Hovoří-li se o vztahu literatury a společnosti, obvykle se podle Welleka 

s Warrenem začíná frází, podle níž „literatura je výrazem společnosti“ (Wellek, Warren, 

1996: 131). Tato teze je nejčastěji spojována s Platónovým konceptem mimésis, tedy 

představou literatury jako zobrazování skutečnosti.
3
 „Kdo chce přesně a konkrétně 

                                                           
1
 „Přestože výraz legitimita pochází z latinského legitimus, což znamená v souladu s právem, není legitimita 

totožná s legalismem, ale je pojmem širším.“ (Balík, Kubát, 2004: 66) 
2
 Literaturu, zejména tu v národním jazyce, pojímá jako nástroj legitimizace moci například Pierre Lepape 

(Lepape, 2006: 68−78, 80−87). 
3
 Podle mimetické teorie fikční svět napodobuje více či méně přesně a dokonale svět aktuální, poutá 

pozornost ke vztahům fikčních světů k aktuálnímu světu, přičemž dovoluje fikční svět poměřovat světem 

aktuálním a vztahovat na fikční svět pravdivostní soudy a podmínky aktuálního světa. Je založena na 

opomíjení, resp. nedocenění faktu, že fikční svět je ontologicky fikční. Od antiky hrála v estetickém a 

literárně-teoretickém uvažování ústřední roli, jakkoli někdy mělo umění odrážet „vnější svět“, jindy věčné 

ideje, a stále více pak různí rysy „umělcova ducha“. S postupně sílícím důrazem jí konkuruje teorie mnohých 
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popisovat objekt, který se neustále mění, musí přesně a konkrétně popisovat jeho proměny; 

musí předmět popsat v co možno největším množství experimentálních situací, tak jak jej 

v každé z nich zastihne, a jenom tak může doufat, že se mu podaří stanovit okruh možných 

proměn a nakonec dospět k celkovému obrazu.“ (Auerbach, 1998: 245). Také Taine 

(Taine, 1978) považuje za předmět uměleckého díla napodobení, nikoli však ve smyslu 

kopie, tedy napodobení přesné, někdy jde podle něj naopak o nápodobu záměrně 

nepřesnou: „Je třeba tedy na věci napodobit velmi zblízka něco, ale ne všechno. Zbývá 

rozpoznat ten podíl, o nějž má napodobení usilovat.“ (Taine, 1978: 157) 

 Je tedy literatura obrazem společnosti, v níž vznikla? „Spisovatel nutně vyjadřuje 

svoji zkušenost a celkovou koncepci života; bylo by však zjevně nepravdivé, kdybychom 

tvrdili, že vyjadřuje celek života – nebo snad celý život dané doby – zcela a 

vyčerpávajícím způsobem.“ (Wellek, Warren: 131–132) Přesto Wellek a Warren 

přiznávají literatuře na jedné straně určitou informační hodnotu: „Nelze pochybovat o tom, 

že je možné z literatury vyabstrahovat určitý obraz společnosti. (…) Použijeme-li literaturu 

jako sociální dokument, můžeme z ní poznat hrubý odraz dějin společnosti.“ (Welle, 

Warren, 1998: 143) a na straně druhé také nemalý vliv na sociální dění.
4
 Metaforicky, 

avšak přesto velmi výstižně to popsala Virginia Woolf: „…literatura je jak pavoučí vlákno, 

přichycené možná jemně, ale vždy ve všech čtyřech rozích k životu.“ (Woolf, 1998: 38) 

Rozvineme-li tuto metaforu, můžeme říci, že ono pavoučí vlákno nejen spojuje literaturu 

se životem, tedy soudobou společností, ale také svazuje autora či autorku se sociálními 

důsledky jeho literární činnosti. Zmíněné pavoučí vlákno pak některé z nich doslova 

spoutá, jiní se na něm dokáží vyšplhat či přemístit, kam chtějí a další je využijí k vlastním 

cílům, aby se na něm nakonec oběsili… 

 Většina z nás je si dnes již vědoma toho, že „pravda se spíše vytváří, než objevuje“, 

jak napsal Richard Rorty (Rorty, 1996: 3). A je tu ještě další aspekt: literatura může 

„vytvářet“ nejen pravdu, ale zároveň inscenovat specifický smysl života či v něm 

replikovat literární gesta – lidé mohou jednat podle svých literárních vzorů či formulovat 

                                                                                                                                                                                
světů G. W. Leibnize – zatímco jeden svět se mohl jen napodobovat, možné světy lze „tvořit“. Teorie 

možných světů zároveň radikálně přehodnocuje i vztah reality a fikce: umělecké dílo je vždy fikce, neboť 

zobrazuje ontologicky odlišný jev (tj. fikční svět), a nemůže být tedy pojímáno jako „lživé“ (vymyká se 

binárnímu epistemologickému hodnocení pravda – nepravda). Mnohost světů, ústřední myšlenka teorie 

fikčních světů, tak znamená odstranění jediného referenčního rámce, jímž je svět aktuální (Müller, Šidák, 

2012: 316˗317). 
4
 „Nejenže je spisovatel ovlivňován společností: on sám ji ovlivňuje. Lidé mohou utvářet svůj život podle 

modelů, které jim skýtají literární hrdinové či hrdinky. Milovali se podle knih, páchali podle nich zločiny a 

sebevraždy jako v případě Goethova Utrpení mladého Werthera nebo Dumasových Mušketýrů.“ (Tamtéž: 

141–142) 
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své myšlenky jako literární monology. V tomto smyslu jednoznačně platí oboustrannost 

vzájemného utváření. Otázka vztahu literatury a aktuálního světa by se tak pro tuto práci 

mohla jevit jako zcela zásadní, přesto zde ani zdaleka nezaujímá ústřední místo. Hlavním 

tématem je zde sice zobrazování reálných osob a dějů v literárním díle, avšak pokračující 

spor o to, zda literatura je či není zcela autonomním světem pro sebe sama, ponechává 

spíše stranou. Těžištěm práce tedy není posuzování toho, zda v konkrétních případech 

autor zobrazil skutečnost takovou, jaká byla, neboť ověřit můžeme konkrétní reálie, nikoli 

však jejich v literatuře předkládaný smysl, ani „obhajoba“ plné autonomie konkrétních děl. 

Jde spíše o otázky spojené s (de)legitimizačním efektem literatury, jeho praktické důsledky 

a vždy se objevující etické souvislosti. 

 V průběhu 20. století se část literární teorie snažila upozornit na to, že fikčnímu 

světu románu nelze rozumět jako přesnému obrazu světa, jako reprezentaci (mimésis) světa 

aktuálního, totiž reality, ve které žije reálný autor textu a jeho reální čtenáři. Podle této 

koncepce opírající se o názory ruských formalistů, českých a francouzských strukturalistů, 

je fikční svět plně autonomní entita, která nenapodobuje (neimituje) reálný svět, ale 

představuje zcela samostatné univerzum. I když mimetická funkce literatury byla takto 

zásadním způsobem zpochybněna, neznamenalo to, že otázka vztahu literatury a 

skutečnosti byla s konečnou platností vyřešena. Objevily se nové teorie akcentující 

evokační sílu a moc literatury (například efekt reálného Rolanda Barthese
5
, kondicionální 

fikčnost Gérarda Genetta
6
 atd.) a spolu s nimi také nové problémy a nové otázky (Sládek in 

Fořt, Kudrnáč & Kyloušek, 2012: 150). Jestliže například Thomas G. Pavel (Pavel, 2012: 

31) tvrdí, že neexistuje žádné univerzum diskursu vně reálného světa, jako jasnou odpověď 

bychom mohli vnímat Rortyho teorii metaslovníku (Rorty, 1996). 

 V tomto smyslu tedy tato práce odpovídá spíše aktuálnímu „příměří“, jež 

charakterizuje postupné znovuuvedení skutečnosti do literatury, což podle Compagnona 

znamená vymanit se z binární, násilné, neblahé a rozdělující logiky, do níž se uzavírají 

literáti (buď literatura vypovídá o světě
7
, nebo vypovídá o literatuře), a vrátit se ke stavu 

                                                           
5
 R. Barthes. Efekt reálného. Aluze X, č. 3, s. 78−81. 

6
 G. Genette. (2007). Fikce a vyprávění. Brno – Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 

7
 Podle mimetické teorie fikční svět napodobuje více či méně přesně a dokonale svět aktuální, poutá 

pozornost ke vztahům fikčních světů k aktuálnímu světu, přičemž dovoluje fikční svět poměřovat světem 

aktuálním a vztahovat na fikční svět pravdivostní soudy a podmínky aktuálního světa. Je založena na 

opomíjení, resp. nedocenění faktu, že fikční svět je ontologicky fikční. Od antiky hrála v estetickém a 

literárně-teoretickém uvažování ústřední roli, jakkoli někdy mělo umění odrážet „vnější svět“, jindy věčné 

ideje, a stále více pak různí rysy „umělcova ducha“. S postupně sílícím důrazem jí konkuruje teorie mnohých 

světů G. W. Leibnize – zatímco jeden svět se mohl jen napodobovat, možné světy lze „tvořit“. Teorie 

možných světů zároveň radikálně přehodnocuje i vztah reality a fikce: umělecké dílo je vždy fikce, neboť 

zobrazuje ontologicky odlišný jev (tj. fikční svět), a nemůže být tedy pojímáno jako „lživé“ (vymyká se 
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„více či méně“, ke stavu rovnováhy, přibližnosti. Skutečnost, že literatura vypovídá o 

literatuře, jí přece nebrání, aby vypovídala také o světě a pokud se u lidí vyvinula 

schopnost řeči, bylo to zřejmě také kvůli tomu, aby si povídali o věcech, jež se řeči přímo 

netýkají (Compagnon, 2009: 132). 

 Část debat nad etickými aspekty samizdatového vydání Českého snáře (Vaculík, 

1981/1992)
8
, jenž je základním materiálem této analýzy, se soustředila okolo základního 

sporu o to, zda Vaculík napsal román (a tudíž jej nelze obviňovat ze zkreslování 

disidentské reality), nebo jakousi sdílenou autobiografii disentu (a proto jej lze činit 

odpovědným za reálné důsledky v aktuálním světě). Tyto diskuse je možné z určitého úhlu 

pohledu považovat za bezpředmětné. „Budeme-li zkoumat psaní v praxi, musíme připustit, 

že s čistou fikcí, ani s psaním dějin tak přísným, že by se vzdalovalo veškerého ,vytváření 

zápletky´ i veškerých románových postupů, se nesetkáme. Musíme rovněž uznat, že tyto 

dva režimy vyprávění nejsou od sebe příliš vzdálené, a dále to, že ani jeden, ani druhý 

nejsou tak homogenní, jak bychom mohli původně předpokládat.“ (Genette, 2007: 66) 

 Na druhou stranu je zřejmé, že otázka, jakým způsobem Vaculíkův deníkový román 

ovlivnil osoby, které se v něm objevily jako literární postavy, je na místě, zvláště pokud 

jde o období tzv. normalizace v socialistickém Československu. Mezi prvními čtenáři 

Českého snáře byli sice i takoví, kteří deník četli jako fikci – například Sergej Machonin 

(Machonin, 1981/1991 in Vaculík, 1981/1991: 19). K takovému přístupu k silně 

autobiograficky laděné próze, která využívá řadu prvků z aktuálního světa, je však třeba 

značného interpretačního úsilí. 

Čeští spisovatelé plnili tradičně již od 19. století také neliterární úkoly – brali na 

sebe národně osvětové poslání. „Bylo jim ukládáno, aby namísto politiků vyslovovali na 

veřejnosti časové ideje.“ (Holý, 1998: 872) V letech 1967 – 1969 toto poslání spisovatele-

mluvčího národa ožilo, avšak zejména autoři generace šedesátých let (autoři publikace 

Česká literatura od počátků k dnešku uvádějí jmenovitě Brouska, Grušu, Sidona či J. 

Kratochvíla) cítili potřebu se od něj distancovat. Spisovatel se podle nich může a má 

angažovat ve věcech veřejných jakožto občan, avšak jeho dílo musí zůstat literaturou 

(Holý, 1998: 872). Také otázka angažovanosti literárních tvůrců ve věcech veřejných, 

                                                                                                                                                                                
binárnímu epistemologickému hodnocení pravda – nepravda). Mnohost světů, ústřední myšlenka teorie 

fikčních světů, tak znamená odstranění jediného referenčního rámce, jímž je svět aktuální (Müller, Šidák, 

2012: 316−317). 
8
 Zejména jde o názory shromážděné Ludvíkem Vaculíkem v Hlasech nad rukopisem Vaculíkova Českého 

snáře (Vaculík, 1981/1991), jež jsou citovány níže. 
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v tomto případě zejména s literárními autory spojenými s československým disentem 

přelomu 70. a 80. let dvacátého století tedy patří k tématům této práce. 

 V souvislosti s disentem, jehož (de)mytizaci a (de)legitimizaci se tato práce věnuje, 

je třeba přiznat, že pojem disent se v českém a slovenském prostředí používá – zejména ve 

srovnání s polskou a německou historickou literaturou – mnohem častěji. Podle Blažka 

(Blažek, 2005: 20) je tomu tak zejména v důsledku přelomu v podobě masivních čistek 

v československé komunistické straně na počátku sedmdesátých let, který v okolních 

státech socialistického bloku nenastal. Na vzniku nových opozičních uskupení tak 

v českých zemích participovala zejména marginalizovaná intelektuální vrstva, tvořená 

převážně bývalými členy a představiteli oficiálních kulturních, politických a společenských 

organizací, kteří se od druhé poloviny padesátých let postupně přikláněli k reformním 

postojům. Z tohoto pohledu považuje Blažek používání termínu disent (slovo disidence 

znamená doslova odštěpení od státu či hnutí) za v podstatě oprávněné (Blažek, 2005: 20).
9
 

Bolton uvádí, že Pavel Kohout podle svého vyjádření poprvé slovo disent slyšel 

v roce 1973 nebo 1974 od návštěvníka z Německa, avšak v českých textech se před rokem 

1977 vyskytuje pouze zřídka. Ve skutečnosti se podle Boltona usadilo v českém diskursu 

ve stejné době jako Charta 77 – režim ve svých vnitřních dokumentech začal tohoto slova 

používat skoro přes noc – nikoli bez jistého trpkého uspokojení, že už má, podobně jako 

velký bratr Sovětský svaz, také své vlastní disidenty. Sami chartisté sice uznali existenci 

pojmu, ale snažili se odrazovat od jeho užívání, a to především kvůli obavě, že pojem 

„disidenti“ byl omezen na intelektuály a reformní komunisty z roku 1968, proto také 

Prohlášení Charty 77 zdůrazňuje, že k Chartě patří i dělníci a lidé, kteří prostě cítili potřebu 

promluvit (Bolton, 2015: 286). Přesto určité znepokojení nad podílem někdejších 

prominentů režimu v československém disentu přetrvávalo delší dobu.
10

 V současné době 

slovo disent již nenese zmíněné konotace a je v české společnosti přijímáno jako 

bezpříznakové označení pro opoziční seskupení v socialistickém Československu 70. a 80. 

                                                           
9
 Vaněk nazývá disentem „jednotlivce, kteří se individuálně nebo v rámci nezávislé občanské iniciativy, 

skupiny či hnutí v celostátním, regionálním či místním měřítku veřejně přihlásili k opozici vůči panujícímu 

režimu a stabilně nebo opětovně, nikoli pouze jednorázově, dávali v tom okruhu veřejnosti, jenž byl reálně 

v jejich dosahu, najevo svůj nesouhlas s komunistickým režimem a zároveň navrhovali určité politické nebo 

režimem ,zpolitizované´ společenské změny a angažovali se navzdory perzekuci nebo její hrozbě za jejich 

uskutečnění“ (Vaněk, 2005: 14). 
10

 Novinář Pavel Šafr například v roce 2014 v komentáři k pětiletému výročí úmrtí Emanuela Mandlera 

uvedl: „Emanuela Mandlera jsem poznal před listopadem 1989 na schůzkách opoziční Demokratické 

iniciativy. Líbilo se mi, že toto společenství je opoziční jak vůči komunistickému režimu, tak i vůči snobské a 

věčně moralistní mentalitě Charty 77. Jako syn katolických a perzekvovaných rodičů jsem nemohl pochopit, 

proč se Václav Havel v tak výrazné míře obklopuje reformními komunisty a proč právě oni mají plnou pusu 

morálky.“ Šafr (2014). [online] In Reflex.cz. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z WWW: < 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/54072/pavel-safr-chybi-nam-tady-mandler.html.>. 
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let, zejména v období vzniku Charty 77 a následujících letech. V tomto smyslu je 

používáno i v této práci. 

 K obrazu disentu, jenž zůstává i více než čtvrtstoletí po změně režimu prakticky 

neměnný, lze přistupovat více způsoby, než je ten v českém diskursu dosud dominantní. 

„Dostupné úvahy většinou braly disent jako uzavřený, a tudíž přehledný celek, nehybný, 

nerozvíjející se, jako dobře vymezenou skupinu lidí a idejí.“ (Bolton, 2015: 12) Tyto 

výklady, jež Bolton nazývá „narativy“, se ustálily a zavedly do takové míry, že už 

zakrývají ostatní možné pohledy. Proto bereme jako samozřejmost, co bychom teprve měli 

teprve vyargumentovat, vyzdvihujeme určité otázky, což nám zabraňuje klást jiné – 

„narativ“ je tedy v tomto smyslu vyprávění, které nejen vypravuje, ale i vylučuje (Bolton, 

2015: 12). Postupně se zde ustálil konkrétní symbolický horizont, který překryl vzpomínky 

na rozmanitou minulost – předložené vyprávění pak odvedlo pozornost od toho, co se 

skutečně stalo, k literatuře. 

 Podle Boltona je stále obtížnější zapracovat disent do novějšího a komplexnějšího 

příběhu o každodenním životě za komunismu, neboť se disidenti dostali do metodiky 

„časové smyčky“ a začínají být stále více pociťováni jako anachronismus. „Učencům i 

laikům se ,disidentská kontra-elita´ jeví stále méně významná, dokonce trochu otravná – 

malé privilegované mikrospolečenství profesionálních nespokojenců. Jistěže byli odvážní, 

ale byli také pohrouženi do vlastní morální nadřazenosti a beznadějně izolováni od 

obyčejných lidí, kteří se snažili si vydělat na živobytí a postarat se o rodinu – a ne požádat 

politické ohňostroje.“ (Bolton, 2015: 43) 

 Právě Český snář Ludvíka Vaculíka z tohoto proudu vybočil, čímž Boltonem 

definovaný, víceméně jednotný obraz disentu zpochybnil. Analýza tohoto veřejně 

intimního literárního deníku by tedy mohla narušit Boltonem zmiňovaný „narrative“ a 

přispět tak k novému pohledu na toto stěžejní Vaculíkovo dílo, respektive na disent sám. 

„V Českém snáři se podařilo zobrazit zkušenost disentu způsobem, kterého ještě žádný 

autor nebyl schopen; živá debata, kterou kniha vyprovokovala mezi chartisty (mnozí z nich 

v knize vystupovali jako postavy), byla znamením, že kniha trefila do černého.“ (Bolton, 

2015: 36) 

 Bolton, jenž disent nahlíží nejen jako politický postoj či politickou teorii, nýbrž 

jako svět, jako určitý druh zážitků a chování, považuje za důležitou součást tohoto světa 

právě psaní, v tomto případě významně často v první osobě. „Vytváření své vlastní 

,vyprávěčské osobnosti´ bylo důležitou součástí disentu, stejně jako vytváření příběhů a 

legend, které často rozmývaly hranici mezi skutečnými lidmi a jejich vypravěčskými alter 
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ego.“ (Bolton, 2015: 30) Příběhy disentu a legendy a mýty o něm se vyznačují nejen 

sdílenými či podobně pociťovanými zážitky, ale také sdíleným slovníkem. Tato práce 

proto využívá myšlenku Rortym (Rorty, 1996) definovaných tzv. posledních slovníků 

různých lidí, případně lidských skupin, jež se v této interpretaci mohou stát průsečíkem 

etických otazníků nad (de)legitimizačním efektem psaného slova.  

 V první části disertační práce věnuji pozornost Vaculíkovu Českému snáři coby 

(literárnímu) prostředku k vybočení z (v rámci disentu) mainstreamového obrazu disidenta 

– hrdiny bez každodenního obyčejného života, tedy prostředku zásadní delegitimizace 

disentu jakožto souboru výjimečných osobností praktikujících „život v pravdě“. Právě 

„život v pravdě“, Havlova teze z Moci bezmocných (1978/1990) je následně nahlížena 

především jako legitimizační prostředek, na jedné straně sloužící disentu ke konstrukci 

vlastní identity, na druhé straně však zapříčiňující výrazně menší úspěch opozičního hnutí 

v socialistickém Československu (ve srovnání s disidentskými skupinami v jiných zemích 

socialistického bloku, především pak s polskou Solidaritou). Příkladem může být epizoda 

z Českého snáře, v níž Madla Vaculíkova vyjadřuje své zklamání z mizivého ohlasu 

procesu s disidenty v říjnu 1979.
11

 

 Další část se věnuje proliferačnímu efektu literatury (Češka, 2013), autorově 

pověsti jako symbolickému kapitálu (Steiner, 2012) a legitimizačním uměleckým 

prostředkům souvisejícím s obrazem undergroundu – zejména pak mytizaci procesu 

s undergroundovými umělci známému jako „proces s The Plastic People of the Universe“ a 

neméně zmytologizované smrti Jana Patočky (Bolton, 2015). Společenský dopad literatury 

je rozebírán s ohledem na požadavek autenticity literární výpovědi, Taylorovy koncepce 

etiky autenticity (Taylor, 2001), Foucaultovy teorie kolektivního autorství (Foucault, 1994) 

a Butler popsaného procesu umlčování (Butler, 2012). V závěrečné kapitole nahlížíme na 

literární žánry na pomezí fikce a autobiografie (jako například literární deník) prizmatem 

Rortyho konceptu posledního slovníku a solidarity založené na revizi tohoto slovníku a 

jeho rozšiřování směrem k těm, které dosud považujeme nikoli za „nás“, nýbrž za „je“ 

(Rorty, 1996). 

 

 

                                                           
11

 „Madla počítá zmínky lidu o té události a zdá se jí, že lid to ani tak nezajímá. A já cítím, že je proto na lid 

mrzutá, ale zároveň dává vinu za neúspěch odsouzeným, jelikož nejsou ti praví, komu by lid mohl a chtěl 

dávat podporu. Jsou to samí vyšinutci – novináři, spisovatelé, psycholozi, reformátoři. Jejich výlučnost je od 

lidí dělí. Lidé cítí, že byli odsouzeni především pro svou neústupnost, nikoli pro svou pravdu. Pravda? Tu 

není třeba hledat, ta je každému zřejmá! Když se z miliónu lidí, kteří pravdu znají, nechá šest pro ni odsoudit, 

což to není hlavně exhibicionismus, pýcha nebo politická kalkulace?“ (Vaculík, 1978/1991: 376) 
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Obyčejný život versus hrdinství 

 

Jestliže literární dílo může mít pro recipienty a ještě více pro osoby v něm zpodobněné 

závažné reálné důsledky, vystupuje tento fakt zvláště do popředí v situaci, kdy autor 

literárního díla stojí proti vládnoucímu systému. V takové konstelaci se na konci 

sedmdesátých let dvacátého století ocitl v socialistickém Československu spisovatel 

Ludvík Vaculík. Deníkové záznamy Českého snáře začíná Vaculík odkazem k diskusi 

vedené v disentu nad jeho Poznámkami o statečnosti (Vaculík, 1978/1990). V nich 

reagoval na „povzdechy, že už to není tak pěkné“ (Vaculík, 1978/1990: 55), jako těsně po 

zveřejnění Charty 77, a vymezil se proti představě hrdinství jako otevřeného odporu vůči 

režimu. Reflektoval přitom změnu společenské situace: zatímco v padesátých letech 

s revoluční krutostí i nezištným nadšením byly určité skupiny obyvatelstva postiženy 

zásadním způsobem, na sklonku let sedmdesátých explicitní krutosti víceméně zmizely, 

stejně jako zmíněné nadšení.
12

 

Represe se rozprostřely do všech skupin obyvatel, takže přestalo záležet na tom, ke 

které skupině člověk aktuálně patří. Tento posun definuje Vaculík jako „útok na sám 

pojem normálního života“, jejž považuje za nebezpečnější než krutosti padesátých let 

(nespecifikuje však proč). Za těchto okolností má podle Vaculíka cenu hrdinského skutku 

„každý kousek poctivě udělané práce, každý projev neúplatnosti, každé gesto dobré vůle, 

vybočení z chladné rutiny nebo krok a pohled bez masky“. (Vaculík, 1978/1990: 55) 

Otázkou je, co vlastně Vaculík myslel oním „normálním“ životem a zda jeho výzva 

k pohledu bez masky může vůbec nalézt reálnou odezvu, a to nejen u ostatních, ale také u 

něj samotného. 

Ve Snáři účel Poznámek o statečnosti zpřesňuje: chce vykročit z kruhu disidentů, 

dostat se k lidem, kteří přijali společenské poměry jako realitu, která se jim sice nelíbí, 

avšak z různých důvodů se vůči ní navenek nevymezují (Vaculík, 1981/1992: 25). Vaculík 

reflektuje propast mezi disidentským hnutím a ostatními lidmi a zároveň si uvědomuje 

marnost disidentského snažení bez širší podpory. Zde pravděpodobně naráží na určitou 

izolovanost disidentů ve vztahu k ostatní společnosti. Krom toho zaznamenává i změněnou 

                                                           
12

 „Přeme se někdy, je-li to dnes horší než v padesátých letech, či lepší. Pro oba názory najdeme dost důvodů. 

Pravdivé zhodnocení závisí na tom, co ze své nynější situace dovedeme udělat pro budoucnost. K padesátým 

létům patřila revoluční krutost i nezištné nadšení. Určité skupiny obyvatel byly postiženy velice bolestně. 

Dnes o nadšení není řeči a zvláštní krutost se až na výstřelky neděje. Skupiny obyvatel jsou presovány 

mírněji, s větší odpovědností za výsledek. Přestalo také záležet na tom, ke které skupině kdo patří. Násilí se 

zhumanizovalo. Totální dozor nad obyvatelstvem se měkčeji rozprostřel po všech a po všem, není v něm 

nenávistných křečí.“ (Vaculík, 1978/1990: 56) 
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taktiku režimu, který se přestal soustředit na represi zaměřenou proti aktivním odpůrcům a 

soustředil se na rozptýlené, o to však účinnější působení na všechny: „Řekl bych dokonce, 

že hrdinům se dostává jen odměřené dávky represí, jíž je režim sám sobě povinen, a nedělá 

to rád! Jelikož nechce žádné hrdiny potvrzovat.“ (Vaculík, 1981/1990: 54) 

Tradiční polemický postoj, v němž státní moc stojí proti disentu a shora jej 

potlačuje
13

, vyjadřuje víru v to, že právě zásahy shora jsou to jediné, co disidentům brání 

v rozvoji lepší společnosti, a slouží tedy v tomto případě především k vlastní legitimizaci. 

Vaculíkův postoj koresponduje s pojetím cenzury v teorii new censorship, jež výklad 

mocenských zásahů jako jednosměrných a ostře ohraničených aktů značně problematizuje, 

naopak postavení a schopnosti disentu zásadním způsobem delegitimizuje. „Autoři hlásící 

se k ,nové cenzuře´ (new censorship) již nesdílejí optimistický pohled moderny, 

předpokládající neustálý pokrok lidského ducha, jemuž pouze jevy jako válka či cenzura 

brání v rozletu.“ (Wögerbauer in Pavlíček, Píša, Wögerbauer, 2012: 8) 

Zejména Bourdieu a Butler se ve své nové formulaci cenzury (Bourdieu, 2012: 

51−82, Butler, 2012: 83−102) velmi vzdalují identifikaci cenzury s určitou institucí 

řízenou státem (případně církví). Oba přitom navazují na Heideggerovo das Man, které je 

určujícím prvkem, co se v dané společnosti bude dít. Ruší tak jednoznačný vztah mezi 

potlačeným a cenzurujícím subjektem s tím, že cenzuru všichni spoluvytvářejí a zároveň jí 

všichni trpí. Analogicky socialistické zřízení určovalo prostřednictvím ono se, co bude ve 

společnosti žádoucí a co nikoli
14

. Bourdieu zasadil tuto neviditelnou cenzuru do své teorie 

sociálních polí, podle jejichž pravidel musí hrát každý, kdo se chce dění v tom kterém poli 

zúčastnit. Což ovšem v případě situace v socialistickém Československu platí nejen o 

oficiální kultuře, ale stejně tak o dění v disentu. 

Ještě předtím, než v prosinci 1978 Vaculík u příležitosti padesátin Karla Pecky 

Poznámky o statečnosti napsal, zabýval se z jiného úhlu pohledu možnostmi 

„bezmocných“ disidentů Václav Havel ve stati Moc bezmocných (Havel, 1978/1990). Tuto 

úvahu uvedl otázkou, zda disidenti vůbec mohou nějak působit na společnost a něco v ní 

měnit, jestliže jsou lidmi žijícími vně veškerých mocenských struktur. Použil v ní také 

                                                           
13

 Od osvícenství až do současnosti nacházíme narativ: literární dějiny jsou tvořeny událostmi, které 

lidskému duchu v rozvoji pomáhaly, a také těmi, které mu překážely – cenzura patří jednoznačně k těm 

druhým. (Wögerbauer in Pavlíček, Píša, Wögerbauer, 2012: 8). 
14

 Esencí takového ono se prolínajícího se celou západní společností je kupříkladu vztah k dětem, na což 

Vaculík upozornil v Morčatech: „Mít rád děti je požadovaný rys důvěryhodného člověka. Svědčí o jeho 

citovosti, dobrotě nebo aspoň o dobrém vychování. Nemít rád děti může se považovat až za nebezpečné. Ale 

mám podezření, že většina lidí ani neví, mají-li děti vlastně rádi, děti vůbec. Máte rád rovinu? Máte ráda 

Brahmse? To jsou otázky, na něž se dá odpovědět svobodně. Máte rádi Němce? To už je vážnější. A máte rád 

děti? Hm, proč se ptáte? Záporná odpověď neprojde nikomu bez povšimnutí.“ (Vaculík, 1970/1991: 82) 
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později mnohokrát citovaný příklad zelináře, jenž umístil do výlohy mezi cibuli a mrkev 

heslo Proletáři všech zemí, spojte se!, o němž však vůbec nepřemýšlel, natož aby snad toto 

heslo vyjadřovalo jeho světový názor.
15

 

Havel píše, že zelinář umístěním hesla do výlohy přijal předepsaný rituál, přistoupil 

na pravidla hry, sám vstoupil do hry, stal se hráčem a umožnil, aby se hra hrála dál (Havel, 

1990: 11). Tento vstup do hry lze interpretovat také jako účast v sociálním poli podle 

Bourdieua (Bourdieu, 2012: 52). Jestliže podle Bourdieua musí každý, kdo se chce účastnit 

dění v daném sociálním poli, respektovat pravidla tohoto sociálního pole, pak také 

v socialistickém Československu musel každý, kdo se chtěl účastnit veřejného dění, 

respektovat režimem nastavená pravidla. Platí to ovšem nejen o oficiální československé 

kultuře, ale také o dění v disentu. Nejde tedy pouze o pole socialistické společnosti, v níž 

zelinář hraje hru na socialismus, když pomocí hesla sděluje ostatním v daném poli, že ví, 

kde je jeho místo a co má dělat. Tatáž pravidla platí pro sociální pole disentu. 

Podle Havla by celá mocenská struktura nemohla existovat, kdyby tu nebyl řád, 

který všechny její články váže dohromady, propojuje a podřizuje jednotnému způsobu 

„sebevykazování“, který dává do chodu pravidla hry. Podobný řád však funguje nejen 

v totalitních, nýbrž i v (relativně) svobodných společnostech, jen není tolik na očích, avšak 

právě proto je ještě daleko účinnější, jak o tom hovoří Bourdieu: „Potřeba cenzurovat 

pomocí explicitních zákazů, jež by si vynucovala a sankcionovala určitá 

institucionalizovaná autorita, se projevuje tím méně, čím lépe ony mechanismy, jejichž 

existence je zastřena právě v důsledku jejich vlastní účinnosti a jež zajišťují distribuci 

činitelů do různých pozic, jsou schopny zajistit, aby tyto pozice obsadili činitelé způsobilí 

a naklonění udržovat diskurz (či mlčení) shodující se s objektivním vymezením dané 

pozice.“ (Bourdieu, 2012: 52). Koneckonců, i Havel přiznává, že na určitém stupni svého 

rozvoje se ani disidentská hnutí neobejdou bez určitých prvků organizace a 

institucionalizace (Havel, 1990: 50), byť zde má na mysli především organizaci a 

institucionalizaci zjevnou. 

Mezi těmito dvěma způsoby vládnutí – explicitním a implicitním – existuje škála 

mnoha stupňů, v nichž se oba módy vzájemně stýkají, překrývají, kombinují a doplňují. 

V případě disidentské subkultury bychom mohli hovořit o zrcadlení totalitní společnosti 
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 Zajímavé srovnání Havlovy Moci bezmocných a Hrabalových Totálních strachů nabízí Jakub Češka: 

„Hrabal vidí své selhání v pohledu číšníka (pasuje-li Hrabal do role arbitra morálky číšníka, lze v tom vidět 

ironii), zatímco Havel odsuzuje zelináře z jeho konformního postoje. Oba autoři se navíc trefují do klíčových 

postav socialismu (číšníci a zelináři jako ekonomická mocnost). Na postavě číšníka a zelináře můžeme také 

vidět rozhraní delegitimizačního diskursu (pohled číšníka Hrabala obviňuje) oproti diskursu legitimizačnímu 

(Havlův pohled viní zelináře).“ (Češka, 2015) 
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doplněné skrytou cenzurou včetně technik vytěsnění určitých druhů výpovědí či 

umlčování, o nichž hovoří Butler. Jazyk je podle Butler (Butler, 2012: 83) prostředkem, 

v němž se prostřednictvím ustálených formulí neviditelná, avšak všudypřítomná cenzura 

zhmotňuje, a to tím, že určité věci říci umožňuje, zatímco jiné z jazyka vytěsní, protože „se 

to neříká“, případně to říci jednoduše nelze, protože to prostě není postižitelné slovy. Podle 

Butler je to právě tato skrytá forma cenzury, jež – sama nerozpoznána – teprve ono zjevné, 

v jistém smyslu deklarované provádění cenzury vůbec umožňuje. Právě nejvíce prchavé a 

skryté formy cenzury jsou totiž svým matoucím působením politicky nejúčinnější (Butler, 

2012: 83). 

Neměl tedy Vaculík nakonec ve svých Poznámkách o statečnosti pravdu, když 

tvrdil, že jednotlivé akty odporu, který disent průběžně vyvíjel, ve výsledku působily na 

ostatní společnost spíše kontraproduktivně? S odstupem lze skutečně říci, že disidentské 

hnutí nenalezlo ve společnosti zásadní oporu, zůstalo ve svém snažení izolováno, a tudíž 

pro režim nepředstavovalo zásadní ohrožení. Význam disentu pro společnost spočíval 

hlavně v tom, že „odhaloval podstatu totalitního režimu a prokázal, že se komunistům 

nepodařilo úplně zlomit odpor proti ,normalizačnímu´ režimu“ (Otáhal, 2005: 40). 

Důležité ovšem je, že tato izolace nevznikla náhodou, nýbrž kontinuálním a 

dlouhodobým vytvářením obrazu disentu jako společenství mravně „čistých“, a tudíž nad 

masy vyčnívajících osob, k nimž se mohou přiblížit pouze ti, kdo beze zbytku sdílejí 

proklamované přesvědčení o jediné možné podobě „života v pravdě“. Ke slovu zde 

přicházejí Boltonovy „narativy“ – postupně ustálená vyprávění, která zastiňují rozmanitost 

disentu i jednotlivých událostí a nabízejí pouze určitý úhel pohledu. Charta 77 se přitom 

navenek neprofilovala jako exkluzivní skupina konkrétních dispozic – naopak hlásala, že je 

vítán každý podpis a signatáři obvykle nebyli nijak prověřován. Binární opozice život 

v pravdě nebo život ve lži ale na jednu stranu konstruoval disent jako společenství „mravně 

čistých“ lidí, kteří jedině žijí autenticky, a zároveň legitimizoval jejich jednání, na druhou 

stranu odcizoval disidenty ostatní společnosti, kterou tímto vyostřeným názorem buď 

zastrašil, nebo prostě neoslovil natolik, aby byla ochotna riskovat střet s režimem. 
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Moc všeobecného názoru 

 

Jednou z Vaculíkových tezí, které způsobily mezi disidenty pozdvižení, byla ta, podle níž 

jednotlivé akty odporu působí na ostatní společnost spíš kontraproduktivně. Především 

podle Vaculíka tato strategie obě skupiny od sebe stále více odděluje
16

, přičemž je třeba 

navíc vzít v úvahu obrovský nepoměr v jejich velikosti. Sebeprezentace disentu jako 

souboru lidí – nedosažitelných vzorů podle Vaculíka zhoršuje depresi těch druhých. 

„Miliónům lidí měl by někdo dát rozhřešení: za to, že se neupálili jak Palach, pak že 

nestávkovali, že šli k volbám, že nepodepsali Chartu 77 a že by nevydrželi různá násilí.“ 

(Vaculík, 1981/1990: 24) 

Vaculíkovu názoru v této souvislosti nahrává mimo jiné i fakt, že Prohlášení 

Charty 77 podrobně analyzuje stav dodržování mezinárodních paktů o občanských a 

politických právech
17

, ale vůbec nevěnuje pozornost hospodářským a sociálním právům, 

která se dotýkala obyvatelstva bezprostředněji. Také proto – nikoli, co se týče Snáře, ale 

v rámci určité ideové opozice vůči Chartě 77 – nezůstal Vaculík v rámci neoficiální 

společnosti zcela osamocen. Hned od ledna 1977 se vůči Chartě ideově vymezili někteří 

nekomunističtí intelektuálové, především společenští vědci, například politolog Rudolf 

Kučera, filosofové Zdeněk Neubauer, Aleš Havlíček a Petr Rezek, a zejména část bývalých 

redaktorů časopisu Tvář. Jejich hlavní námitky zformuloval Emanuel Mandler, podle nějž 

chartistický elitářský program „rozděloval národ na masu nemorálních zelinářů a 

morálních intelektuálů. Tito opoziční intelektuálové, disidenti mají nás všechny vyprostit 

ze života ve lži. Havlovi nepostačoval demokratický režim, chtěl existenciální revoluci, 

jinak neviděl možnost, jak přeměnit zelináře, kteří souhlasili s režimem, v kloudné 
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 „K čemu je dobré, když na jedné straně bude se třpytit skupinka nezlomných bojovníků, zatímco na druhé 

straně celá společnost spadne do úplného rozkladu.“ (Vaculík, 1981/1990: 24) 
17

 Prohlášení Charty 77 výslovně uvádí, že zcela iluzorním je v Československu právo na svobodu projevu. 

Dále se v něm píše, že desítkám tisíc občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají 

názory odlišné od názorů oficiálních, a statisícům dalších je odpírána „svoboda od strachu“, protože jsou 

nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí pracovní a jiné možnosti. Nesčetnému 

množství mladých lidí je podle Prohlášení bráněno ve studiu pro jejich názory nebo dokonce pro názory 

jejich rodičů, uplatnění práva „vyhledávat, přijímat, rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu“ je stíháno 

nejen mimosoudně, ale i soudně, svoboda veřejného projevu je potlačena centrálním řízením všech 

sdělovacích prostředků i publikačních a kulturních zařízení, svoboda náboženského vyznání je systematicky 

omezována oklešťováním činnosti duchovních, potlačováním výuky náboženství i existenčním či jiným 

postihem osob, které své náboženské vyznání projevují. Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady 

občanských práv je systém faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám 

aparátu vládnoucí strany, další občanská práva, včetně výslovného zákazu „svévolného zasahování do 

soukromého života rodiny, domova nebo korespondence“, jsou narušována také tím, že ministerstvo vnitra 

nejrůznějšími způsoby kontroluje život občanů, porušováno je také právo svobodně opustit svou zemi. Po 

tomto (podrobněji rozpracovaném) výčtu následuje již informace o vzniku a poslání Charty 77. 
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občany“ (Mandler in Vaněk, 2005: 482). Dalším vážným nedostatkem Charty 77 byl fakt, 

že nevyvolala odezvu na Slovensku. Podle historika Milana Otáhala to bylo tím, že si 

nevšímala specifických problémů Slováků, a proto byla chápána jako česká záležitost. 

Navíc slovenská opozice byla většinou spojena s církevními kruhy, které k Chartě 

zachovávaly odstup (Otáhal in Blažek, 2005: 33). 

Podle Václava Černého byl odpor členů disidentského hnutí vůči Vaculíkovým 

Poznámkám o statečnosti víceméně jednotný: „Kdekdo tehdy protestoval: Havel, Otka 

Bednářová, Jiří Gruša, Battěk, všeobecný názor byl ten, že Vaculík troubí k ústupu a 

podkopává morálku Charty chválou střízlivého, normálního a řekněme rovnou, 

průměrného – poctivě pracujícího – neangažujícího se člověka, jenž se nikam netlačí, 

především ne do výjimečné podoby a pózy národního hrdiny, a rozhodl se jednou provždy 

setrvat ve své občanské slušnosti a tím zlepšovat poměry a zvyšovat svým příkladem 

národní morálku, bez hluku a třesku.“ (Černý, 1994: 180) 

„Všeobecný názor“ se podle Černého nesl zejména v duchu pohoršení nad tím, že 

Vaculík se místo k lidem „výjimečné podoby“ obracel k těm „průměrným“. Na Černého 

eseji jsou pozoruhodné dva aspekty: v první řadě zaštítění se oním „všeobecným 

názorem“, který nápadně připomíná Heideggerovo das Man. V tomto konkrétním případě 

se Černý dopouští desinterpretace. Vaculík ve Snáři uvádí, že výtky k Poznámkám o 

statečnosti zaznamenal od Bednářové a Gruši, naopak uvádí odsouhlasení textu (ještě před 

jeho zveřejněním v samizdatu) Karlem Peckou, Alexandrem Klimentem, Madlou 

Vaculíkovou, Helenou Klimentovou či Karlem Kosíkem (Vaculík, 1981/1992: 12). 

Druhým nápadným bodem je intenzita, s níž Černý odmítá Vaculíkovu představu o 

srovnatelnosti hodnoty životů disidentů s životy těch „průměrných“, která jej vede až do 

osobních invektiv: „…všichni naletěli Vaculíkovu líbivému Nechci být hrdinou, které 

neobsahuje špetku porozumění hrdinskosti, nemá ani zdání, jak hrdina vzniká, a je zase jen 

dokladem Vaculíkovy psychologické a mravní nerozhodnosti, neanalytičnosti a nedbalosti, 

jeho imperativní impulsívnosti a osobního justamentu.“ (Černý, 1994: 180−181)
18

  

Také Václav Havel atakoval zejména Vaculíkův protest proti konstrukci obrazu 

disidenta jako hrdiny. V Polemice s Vaculíkovým fejetonem „Poznámky o statečnosti“ 
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 A dále: „Vaculíkovo Nechci být hrdinou zní neobyčejně falešně a neuvěřitelně naivně: Ať je kliden, nikdo 

mu tak ještě neřekl!“ (Černý, 1994: 181) či: „Vnitřně nepříliš bohat, Vaculík nicméně ví, co je vnitřní 

bohatství a touží po něm mocně, prozatím však marně, nemůže se vypatlat z chudoby malosti.“ (Černý, 1994: 

182) Podobně invektivní kritiku Jiřího Gruši zmiňuje Vaculík: „Řekl jsem, že si velice přeju, aby se přesto 

pokusil své námitky sepsat. Jen kdyby ale dokázal vynechat urážlivé formulace, které by zkazily náš vztah, 

udělaly radost estébákům a vyvolaly špatné duchy. Já tak škaredě nemluvím nikdy ani o estébácích!“ 

(Vaculík, 1981/1992: 13−14) 
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(Havel, 1978/1990: 56) Havel uvádí, že Vaculíkův text v konečném výsledku říká, že 

slušný člověk nedělá hrdinu a necpe se do vězení. De facto tak obrací naruby své vlastní 

vyjádření o sídlištním, konzumním člověku, jenž ve vězení většinou nekončívá. Paradoxně 

je to ale právě Havel, který se zde ptá, proč by měli být lidé, kteří se do vězení dostali, 

oddělováni od těch, které to nepotkalo. Přitom toto rozdělení učinil základem svého 

konceptu „života v pravdě“, jenž odděluje lidi vystupující proti režimu od ostatních ještě 

mnohem ostřeji (viz níže).  

Zdůrazňování vlastního pobytu ve vězení Václavem Havlem komentoval Petr 

Rezek: „Je mi totiž již déle nápadné, jak často se Václav Havel zmiňuje o svém věznění. Je 

mi to nápadné jako člověku, který ve vězení nebyl. Táži se: nejsem proto vyloučen 

z uvažování, které by chtělo tuto skutečnost blíže uchopit? Abych s tím mohl vůbec začít, 

musel jsem najít ještě nějaký další důvod k úvaze, než je jakási Havlova neskromnost, tedy 

skutečnost, že jiní byli ve vězení déle a nezdůrazňují to, ba nemluví o tom vůbec.“ (Rezek, 

1991: 94) 

Havel přitom vůči Vaculíkovi reaguje přitom podobně zesměšňujícím a 

dehonestujícím tónem jako Václav Černý: „Protože být hrdinou je cosi nesociabilního; 

není to ta správná poctivá práce, kterou mají slušní lidé rádi a která udržuje společnost 

v chodu; je to cosi, co lidi odpuzuje a čeho se děsí. Hrdinové jsou navíc nebezpeční tím, že 

jen zhoršují poměry. Vždyť ti fízlové jsou celkem slušní, když se s nimi slušně jedná. Nač 

je tedy provokovat nějakými romány, nějakou hudbou, nějakým posíláním knih do ciziny! 

Vždyť tím člověk ty dobráky přímo nutí k tomu, aby tloukli ženské a tahali kamarády do 

temných lesů a tam je kopali do břicha!“ (Havel, 1978/1990: 56−57) Z obhajování „fízlů“ 

zde mimochodem Vaculíka obviňuje ten samý disident, který jen pár let předtím jednoho 

obzvlášť mrazivého dne „nevydržel pohled na své kerbery mrznoucí venku v autě a přinesl 

jim k autu grog“, k čemuž jej podle Pavla Kosatíka „zřejmě vedla sympatie k dalším 

hercům společného dramatu“ a za což si mimo jiné vysloužilo prudkou reakci Havlovy 

manželky Olgy: „Chápeš to? Já se klepu v kuchyni vztekem, je mi nanic od žaludku, a on 

je obskakuje!“ (Kosatík, 1997: 111) 

Vaculík tyto výtky ve Snáři ironicky komentoval: „Já už tolika lidem dlužím být 

zavřený! A pořád se k tomu nemám!“ (Vaculík, 1981/1992: 42)
19

 Nabízí se tedy otázka, 

zda také věznění nefunguje v tomto ohledu jako jeden ze způsobů legitimizace vlastní 

osoby či vlastního jednání: mohl by Vaculík napsat Snář v jeho samizdatové podobě bez 
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 Nebo také: „Ale už jsem si všiml: jsou lidé, kteří jiným lidem i to zavření potřebují závidět, proto mu 

dávají tendenční výklad.“ (Vaculík, 1981/1992: 109) 
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podobných kritik, či byl by tento jeho román lépe přijímán, pokud by předtím absolvoval 

pobyt ve vězení? Podle Boltona bylo na Vaculíkově vyjádření provokativní zejména to, že 

se „odvážil naznačit, že někteří chartisté šli do vězení za věci, které za to nestály“. Za jeho 

argumentem můžeme podle Boltona vycítit odmítnutí Patočkovy formulace, že jsou věci, 

pro které stojí za to trpět. „Za některé věci ne, jako by říkal Vaculík.“ (Bolton, 2015: 304) 

Zdá se, jako by Vaculík odmítal možnost, že uvěznění v disentu legitimuje daný 

protirežimní skutek, který by možná za jiných okolností nebyl vnímán jako tak významný, 

a činí z něj uvědomovaný protest. Vaculík se zde vymezuje proti tomu, aby byla hodnota 

disidentského činu – například k režimu kritické publicistické tvorby – odvozována od 

následků, jež daný čin svému původci způsobil. 

Havel ovšem ve svém striktně odmítavém postoji – alespoň podle Vaculíkova 

svědectví – nesetrval. Ve Snáři je v zápisu z 22. března 1979 zmínka o tom, že se od Havla 

obklíčeného ve vlastním bytě
20

 k Vaculíkovi dostal dopis s omluvou „pro případ, že se mě 

jeho reakce na můj fejeton dotkla, a oznamuje, že otázky, jež jsem měl na mysli, nejsou mu 

cizí.“  Havel zde podle Vaculíka napsal, že také on je „v trvalé depresi z toho, že pro 

většinu občanů jsem v podstatě exkluzivita“ a naznačil, že jeho prudká reakce souvisela 

s tím, že sám neví, jak příkop mezi disentem a zbytkem společnosti přemostit (Vaculík, 

1981/1992: 111). Tento dopis ale, na rozdíl od výše zmíněné Polemiky, Havel podle 

Vaculíkova záznamu ve Snáři pro ostatní disidenty nezveřejnil, resp. poslal jej soukromě 

pouze Vaculíkovi, nikoli častějším způsobem, tedy v mnoha kopiích všem, kdo jej mohli 

chtít číst a následně šířit dál. 

Jestliže většina písemných záznamů názorů, diskusí či dějů a dalších textů v disentu 

kolovala v několika opisech a často byla psána s vědomím, že bude šířena – což se zhusta 

týkalo i soukromé korespondence, viz minimálně část Havlových Dopisů Olze (Havel, 

1983/1990) či korespondence manželů Bendových (Benda, Bendová, 2007) – je v případě 

zmíněného Havlova omluvného listu Vaculíkovi zřejmé, že tento dopis měl naopak zůstat 

ryze privátní. Může to souviset s pojetím hrdinství, v němž se zjevně Havel s Vaculíkem 

neshodl, a jež zřejmě pro Havla znamenalo neuralgický bod. 

Pro většinu české společnosti pravděpodobně hrdinství za každou cenu nebylo a 

není nejvyšší hodnotou – podle Serapionové zde hraje roli specifičnost české mentality: 

„Snad díky racionalismu, praktičnosti, poměrně vysoké úrovni vzdělání nebylo hrdinství za 

každou cenu v české společnosti nikdy vítané a nestalo se předmětem národní hrdosti. 
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 Od listopadu 1978 do dubna 1979 byl Havel v „domácím vězení“ pod nepřetržitým dohledem Státní 

bezpečnosti. 
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Vždy se kladla otázka po ceně hrdinství. Důležité bylo nejen vykonat hrdinský skutek, ale 

zároveň přežít a splnit úkol, kvůli němuž měl být hrdinský skutek vykonán.“ (Serapionova, 

2008: 41) V podobném duchu hovoří Vaculík, Havlův postoj naopak i zde koresponduje 

s potřebou vyčnívání. 

Někteří disidenti se přiklonili na Vaculíkovu stranu – a pokud se tak nestalo 

v obecných souvislostech či v konkrétních případech Poznámek o statečnosti nebo 

Českého snáře, došlo k tomu v určitých osobních životních situacích, které často pohled na 

věc těmto lidem zásadně proměnily. Jednou z těchto osob byla i Olga Havlová, která při 

návštěvě svého muže na přelomu srpna a září 1980 zpochybnila smysl jeho pobytu ve 

vězení – položila mu totiž otázku, zda „to stojí za to“. Havel se proti tomu vymezil 

v dopise číslo 45 z 6. září 1980: „Tys najednou celou věc (byť jen na chvíli) 

zproblematizovala a připustila jsi otázku, kterou si já zde nepřipouštím a připouštět ani 

dost dobře nemohu, mám-li to vůbec vydržet a obstát, totiž otázku, zda to stojí za to. No a 

tímhle jsi mě právě zaskočila: bezděky se mi od Tebe dostalo pravého opaku toho, co jsem 

očekával a potřeboval.“ (Kosatík, 1997: 141). 

Olga Havlová konzultovala možnost emigrace s Kamilou Bendovou, která se 

předtím ocitla v podobné situaci. Bendová namítala, že Havlův odchod by zbylé disidenty 

demoralizoval a zničil by kredit, který Havel v disentu měl. V případě manželů Bendových 

byla situace paradoxně opačná – Václav Benda poslal manželce z vězení dopis (Benda, 

Bendová, 2007: 51−53), v němž vážil oba krajní důsledky, jaké by odchod do exilu měl: na 

jedné straně demoralizace přátel, na druhé relativně útěšné poznání, že to nejhorší, co se 

koneckonců člověku v Chartě může stát, není ani smrt, ani dlouholeté vězení, ale nabídka 

vystěhovaleckého pasu. Bendová tehdy podle Kosatíka reagovala velmi ostře – odpověděla 

mu zcela jednoznačně: 1) krysy opouštějí loď první, kapitán poslední
21

, 2) právě tím, že 
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 V dopise 7 ze 17. června 1979 Kamila Bendová píše: „Jinak Ti chci připomenout známou zásadu, že myši 

opouštějí potápějící se loď první a kapitán poslední, což má být odpověď na Tvůj dotaz, ale dělej a rozhoduj 

se podle sebe.“ (Benda, Bendová, 2007: 19) K tématu se vrací v dopise 13 z 9. července 1979 poté, co byla 

kontaktována s tím, že tehdejší rakouský kancléř Bruno Kreisky nabízí rodinám stíhaných chartistů možnost 

vystěhování: „Objevily se znovu problémy v souvislosti s otázkou, kterou jsi mi položil v prvním dopise a na 

kterou jsem odpověděla hrdým úslovím, které se ovšem mnohem lépe říká mně než Tobě. Stále za ním 

stojím, dokonce více než dříve, ale vzhledem k výše napsané úvaze existuje vždycky ocamcaď až pocamcaď 

a to vidí samozřejmě každý skrze své vlastní síly a možnosti.“ (Benda, Bendová, 2007: 42) Benda 

v následujícím dopise 8 ze 17. července 1979 jejich situaci rozebral, nejprve vyložil argumenty pro: 

předpokládal trest ve výši šesti až sedmi let (nakonec dostal čtyři roky), nepočítal s předčasným propuštěním, 

v úvahu vzal také dobrý zdravotní stav všech členů rodiny a statečnost a věrnost své ženy. Následovaly 

argumenty proti: složitá situace pro pět dětí manželů Bendových a především nejzávažnější argument proti 

odchodu, jenž „je dán významem pevného postoje pro celé široké okolí“ (Benda, Bendová, 2007: 52). Sám se 

nakonec k žádnému řešení nepřiklonil, navrhl nezaujímat a priori negativní stanovisko a nečinit žádné 

rozhodnutí bez osobní promluvy, ale také své ženě napsal, že pokud by se v budoucnu rozhodla o 

vystěhování požádat, jejímu rozhodnutí se podrobí (Benda, Bendová, 2007: 53). 
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jsou všichni ve vězení, konají možná pro Chartu největší kus práce, 3) a především, vzdá-li 

muž uprostřed důležitý zápas, do něhož se pustil, má to zpravidla nebezpečné následky 

v celém jeho dalším životě (Kosatík, 1997: 142). V této souvislosti je zajímavé, že 

Bendová „kolísání“ v postojích Olgy Havlové neviděla, podle ní to totiž v otázce nabídky 

konkrétního divadelního angažmá Václava Havla v USA byla „právě ona, kdo nabízený 

plán odmítl“ (Bendová, 2005: 63). 

Podobně striktně podle Kosatíka Havel o rok dříve (v srpnu 1979, kdy byl ve 

vyšetřovací vazbě) odmítl nabídku stipendia v USA, kterou dostal ve vězení a rovněž se 

vymezil proti otázce Havlové, zda by návrh přece jen nestál za úvahu (Kosatík, 1997: 142). 

Ve skutečnosti je Kosatíkova verze události zřejmě do značné míry zkreslená. Žantovský 

z korespondence Havlových, respektive z Havlových Dopisů Olze (neboť Olžina psaní 

Havlovi se nezachovala), usuzuje, že tím, kdo o možnosti přijetí nabídky dlouze uvažoval, 

byl právě Havel. Teprve poté, co jeho úvahy na toto téma jasně odmítla
22

, podle 

Žantovského „přechází do protiútoku“ (Žantovský, 2014: 225), když jí připomíná, že 

během předchozí návštěvy to byla ona, kdo se tázal, zda by ona nabídka přece jen nestála 

za úvahu. „Když si Havel na tuto epizodu později vzpomínal, stal se možná obětí vlastního 

heroického mýtu. Z kontextu je zřejmé, že o nabídce odjet do Ameriky nejen vážně 

uvažoval, ale nějakou dobu neuvažoval o ničem jiném.“ (Žantovský, 2014: 225)  

Havel musel řešit platonskou otázku, jak se má pravý filosof chovat k zákonům své 

obce, stejně jako Sokrates, jenž ve vězení čekal na svou smrt, když jej přišel navštívit 

Kriton a nabídl mu útěk (Platon, 1942). Sokrates Kritonovi představuje hypotetickou 

situaci: těsně předtím, než se dá Sokrates na útěk, přijdou zákony a obec a zeptají se, zda 

svým plánovaným útěkem nezamýšlí obec a její zákony zničit. „Či se domníváš, že je 

možno, aby ta obec ještě trvala a nebyla vyvrácena, v které vynesené rozsudky nemají 

žádné moci, nýbrž působením soukromých jednotlivců se stávají neplatnými a jsou 

rušeny?“ (Platon, 1942: 108) 

 Kriton navrhuje, aby Sokrates v takovém případě argumentoval nespravedlností a 

nesprávností rozsudku, ale Sokrates je toho názoru, že je třeba „dělat, cokoli poroučí obec 

a vlast, anebo působit na změnu jejího mínění tak, jak je spravedlivo“ (Platon, 1942: 110). 

Jestliže neodešel v době, kdy nebyl s obcí a zákony ve sporu, ale měl k tomu příležitost, 
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 V dopise č. 10 Havel lituje, že byl možná v přístupu k nabídce stipendia ve Spojených státech „přemrštěně 

opatrný“ a „udělal chybu“. Z následujícího Havlova dopisu Žantovský vyvozuje, že Olze neudělalo moc 

velkou radost, že se Václav „zase“ zaplétá do „nepatřičných spekulací“ – Havel píše, že mu v předchozím 

dopise udělala „kázání“. Výraz „zase“ může podle Žantovského znamenat jen to, že o té možnosti skutečně 

vážně přemýšlel (Žantovský, 2014: 225). 
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nemá právo utíkat, když se má rozsudku vynesenému obcí podrobit (Platon, 1942: 112). 

Podle Platona se filosof ve své svobodě nemůže stavět mimo stát a popřít zákony jakožto 

základy občanského soužití. Sokrates si je vědom, že byl odsouzen nespravedlivě, ale 

nesouhlasí s tím, že se proto může výkonu rozsudku vyhnout: „Jestliže nyní odejdeš ze 

života, odejdeš zakusiv bezpráví, ale ne od nás zákonů, nýbrž od lidí.“ (Platon, 1942: 114) 

Rozsudek Sokrates vnímá jako výkon zákonné moci obce a jednotlivec se podle něj nesmí 

zákonům rovnat, protože zákony stojí vysoko nad pravdami a omyly denního života. 

 Vaculík tuto myšlenku rozvinul i ve Snáři: „První právo člověka je žít svobodně 

doma, nikoli svobodně utéct. V co se mění země, z níž neslučitelní lidé odejdou? Jací tam 

zůstávají a co se od nich dá čekat? Hlavně tedy: co v té zemi, proboha, chystají?“ (Vaculík, 

1981/19292: 190). Cituje také rozhovor s Jaroslavem Hutkou v Hlasu Ameriky, v němž 

Hutka uvedl, že „když poznal, že už by to nebyl on, kdyby tu dále musel žít, odešel. Kým 

ale, když odejde jeden, druhý, tisící, stávám se tu já?“ (Vaculík, 1981/1992: 191) Kritizuje 

zde rovněž prosazování vlastního postoje za každou cenu. „Mám sklon nadřízení a 

vedoucí, dokonce i vládu, respektovat, zvlášť když uvážím, jací jsou lidi a jak zoufalý úkol 

je dobře je vést. Teprv špatná zkušenost staví mě do odporu, který jsem ochoten opustit při 

každém zlepšení shora.“ (Vaculík, 1981/1992: 332) Na jiném místě píše, že zcela negovat 

systém, v němž žije, je kontraproduktivní: „Jedna věc je soud o poměrech, a druhá, jak si 

v nich počínat. To je látka na přemýšlení, zatímco absolutní negace nenechává 

k přemýšlení už nic, vychází z ní rezignace nebo útěk.“ (Vaculík, 1981/1992: 230) 

V Havlově případě však pravděpodobně nešlo o dilema podřízení se výkonu moci, 

nýbrž o pocit vlastního selhání. Podle Žantovského by tváří v tvář mnoha letům ve vězení 

„jen tupec neuvažoval o přijatelnější alternativě“, proto považuje za záhadu, proč Havel, 

který podle něj byl k sobě při mnoha příležitostech „brutálně upřímný, v tomto případě 

mlží. Zřejmým vysvětlením byla jeho obava – blížící se panice −, že by mohl být opět 

přistižen ve slabé chvíli, tak jako v dubnu 1977“ (Žantovský, 2014: 225), tedy o dva roky 

dříve. Tehdy se Havel dostal poprvé do vazby za činnost související s Chartou 77 – ve 

vězení strávil období od ledna do května a nakonec byl v říjnu odsouzen za poškozování 

zájmů republiky v cizině k odnětí svobody na čtrnáct měsíců podmíněně. 

 Podmínky ve vazbě i samotný fakt uvěznění Havla zaskočily. V březnu se 

dozvěděl o smrti Jana Patočky a v této době byl přesvědčen, že ve vězení stráví několik let. 

„Jak se perspektiva brzkého návratu na svobodu vzdalovala kvůli opakovanému 

prodlužování vyšetřovací vazby, začal, možná zprvu nevědomky, vyjednávat se svými 

žalářníky o podmínkách propuštění.“ (Žantovský, 2014: 196) Následně 6. dubna adresoval 
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„ve slabé chvilce“ prokurátorovi žádost, v níž přiznával, že jeho „dobře myšlená iniciativa“ 

mohla být úmyslně zkreslena zahraničními sdělovacími prostředky, a v případě propuštění 

sliboval, že se „zdrží politické činnosti“ a soustředí se výhradně na své umělecké aktivity 

(Žantovský, 2014: 196). Posléze 22. dubna své sliby zopakoval a přidal závazek, že se 

nedále nehodlá „podílet na nějaké organizační činnosti, inspirovat nebo organizovat 

kolektivní akce nebo veřejná vystoupení či vystupovat jménem jiných osob (např. jako 

mluvčí Charty 77)“ (Žantovský, 2014: 196). 

ČTK a Rudé právo následně Havlovy žádosti spojily v jeden celek a uveřejnily jej 

pod názvem „Havlův dopis generální prokuratuře“. Havel se podle Žantovského stal obětí 

deprivačního šoku, jejž prožívá mnoho lidí, kteří se poprvé ocitnou ve vězení, 

kombinovaného s obratným postupem vyšetřovatele.
23

 Ten vycítil nejistotu svého vězně, a 

spíš než aby se snažil naléhat a vyhrožovat, dal jí čas a prostor, aby rozkvetla (Žantovský, 

2014: 197). Tato taktika slavila úspěch – Havel nemohl spát, ztratil chuť k jídlu a začal 

hubnout. Žantovský vyvozuje, že psychiatr by zřejmě v tomto období u Havla 

diagnostikoval začátek akutní deprese, zvlášť pokud by četl „plačtivý poslední odstavec 

Havlovy žádosti prokurátorovi o propuštění“ – Havel podle Žantovského „tehdy ani 

později nechápal, že to, co zažil, bylo stejně tak nervové zhroucení jako selhání odvahy či 

morální prohřešek“ (Žantovský, 2014: 198).
24

 

Dopis prokurátorovi nakonec prohloubil Havlovy depresivní pocity, když mu 

otevřel cestu k propuštění a „Havel si uvědomil, co udělal“ (Žantovský, 2014: 198). 

Následně se pokusil svoje sliby v dalších vzkazech prokurátorovi zúžit, nemohl však 

odvolat, co předtím nabídl – mimo jiné slíbil, že se vzdá funkce mluvčího Charty 77, což 

také udělal. Žantovský považuje za nejlepší důkaz, že k Havlovu „ochabnutí vůle“ došlo 
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 Existují i ale opačné případy: bývalý studentský vůdce a signatář Charty 77 Jiří Müller byl uvězněn na pět 

a půl roku za podvracení republiky. „Pro mě jedna z největších katastrof byla, když mně rodiče psali, že 

požádají o mé podmínečné propuštění po polovině trestu, to mě naprosto zničilo. Já jsem napsal tak 

rozhořčený dopis, že rodiče okamžitě stopli své aktivity. (…) To je můj osobní postoj, nebo možná spíš 

povaha než postoj. Abych já mohl přežít ve vězení, tak jsem potřeboval mít jistoty, bezvýhradnost. Nějaké 

žádosti, prosit tu druhou stranu, proti které jsem bojoval ze všech sil a chtěl jsem dál bojovat, to nepřipadalo 

v úvahu.“ (Müller in Vaněk, 2005: 589) Velký nadhled měl nad svým vězněním také Jan Šimsa: „Věznění, to 

byl takový odpočinek, doba oddechu.“ (Šimsa in Vaněk, 2005: 949) Nebo dále: „Hejdánek je autorem teorie, 

že věznění je dobré v tom, že se člověk nemusí bát, že ho zavřou. Dále nemusí mít pocit, že není na místě, 

kam nepatří, poněvadž tam patří. A konečně má čas na sebe.“ (Šimsa in Vaněk, 2005: 951) 
24

 Havel na konci žádosti o propuštění napsal: „V případě, že byste – ať už z jakýchkoli důvodů – rozhodl, že 

mám být i nadále ve vazbě, pak vás tímto žádám alespoň o jednu věc, kterou povolit je nepochybně ve Vaší 

kompetenci; aby mi směla má žena dodat do vazby učebnice cizích jazyků, slovníky a nějaké cizojazyčné 

knihy. Jsem zvyklý duševně pracovat a nečinnost, ke které jsem ve vazbě odsouzen, mi způsobuje vážné 

duševní deprese… Mělo by to pro mne nesmírný význam nejen proto, že by mi to umožnilo rozšířit svůj 

obzor, ale i proto, že by to mému životu ve věznici dalo tvořivou náplň, která by mi pomohla čelit 

depresivním stavům a pocitům beznaděje a bezcílnosti, kterým ve vazbě podléhám a kterým se mi zatím 

k mé hanbě nedaří čelit jinak, než pomocí léků…“ (Žantovský, 2014: 198) 
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následkem indukované deprese spíše než morálního selhání, v jeho činnosti po propuštění. 

Přestože byl nadále obviněn a očekával proces, který mu mohl vynést několik let vězení, 

okamžitě obnovil svoji opoziční činnost, „neohlížeje se na jakékoli své předchozí sliby“ 

(Žantovský, 2014: 199). 

Tato epizodu Chartu nerozklížila – 26. května Jiří Hájek zveřejnil její prohlášení, 

v němž vyjadřovala pochopení pro Havlovo rozhodnutí vzdát se funkce mluvčího a 

označila informace oficiálních sdělovacích prostředků za „tendenční pokus pošpinit pověst 

čestného člověka“ (Žantovský, 2014: 200). Jak Žantovský poznamenal, režimní kampaň 

přinesla jen omezené výsledky: „Ty, kteří viděli Havlovu rezignaci jako čin vězně 

vynucený pod nátlakem, nepřesvědčila, zatímco ti, kteří považovali Havla za ďábelské 

vtělení, přesvědčit nepotřebovali.“ (Žantovský, 2014: 200) 

Nejvíce pozornosti tomu, co se stalo, věnoval sám Havel.
25

 Přestože se podle 

Žantovského „tehdy i později všichni pozorovatelé shodovali, že Havel neudělal nic, co by 

uškodilo jiným lidem či Chartě samotné“ (Žantovský, 2014: 201), Havel nakonec zjistil, že 

„svůj morální prohřešek může odčinit jedině tak, že potvrdí svou identitu a obnoví pocit 

života v souladu s vlastními názory a hodnotami“ a v dopise Olze č. 138 výslovně napsal, 

že se bude skvrnu na své pověsti „snažit zamazat několika roky ve vězení“ (Žantovský, 

2014: 202). Když na podzim dostal čtrnáct měsíců podmíněně, „nepříliš vysoký trestík“ 

mu vlastně přišel vhod: „Trochu mi to zlepší reputaci.“ (Žantovský, 2014: 203) 
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 „Konečně zde bylo též něco, co příliš často v příbězích o hrdinství chybí, totiž pochopení vlastních mezí. 

Havel odešel z vězení nejen ponížený, ale také – co bylo možní důležitější – pokorný. Uvědomil si, že přes 

všechno své odhodlání bránit zlu není žádný superman, ale jen křehký člověk stojící proti silám, jimž 

odolávat může být nad jeho síly.“ (Žantovský, 2014: 202) 



26 
 

Homogenizace disentu 

 

Rovnice disident = hrdina byla postupně natolik vehementně uvedena v život a následně 

v kolektivním vědomí dlouhodobě obhajována a upevňována, že přežila i pád totalitního 

režimu a s ním také následný svobodný přístup ke všem informacím nejen o potírání 

protivníků socialistického zřízení, nýbrž rovněž o disentu a jeho jednotlivých členech. 

V roce 2014 tak vzbudil velký rozruch filmový dokument Libuše Rudinské o 

východočeském disidentovi Pavlu Wonkovi.
26

 Autorka podle svého vyjádření původně 

zamýšlela – v souladu se stále převládajícím vnímáním disentu v současné společnosti – 

natočit dokument o hrdinovi protikomunistického odboje, nakonec ale při tříletém pátrání 

v archivech i rozhovorech s Wonkovými současníky narazila na řadu výpovědí o 

nejednoznačnosti Wonkova charakteru, takže film ve výsledku vyznívá velmi kontroverzně 

– přesně tak, jako samotná Wonkova osobnost. A právě nejednoznačné vyznění portrétu 

disidenta se setkalo s velmi ostrou reakcí chartistů.
27

 

Postavení disidentů v československé společnosti bylo výjimečné už tím, co dělali a 

jak se chovali. Vedle toho ale disent postavil svoji identitu a legitimitu svého snažení také 

na určité osobnostní výjimečnosti svých členů, kteří jako jedni z mála pochopili nutnost 

odporu, jejž považují za své mravní poslání. Zkonstruoval tak nejen sebe sama, ale zároveň 

vytvořil obraz všech ostatních, do disentu nezapojených osob jako mravně závadných či 

přinejmenším méně hodnotných. Funguje zde proces projekce, jaký popisuje Gerlinda 

Šmausová v případě konstrukce ras (Šmausová, 1999). 
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 První rovinou diskuse po uvedení filmu se stal spor o to, zda Wonka spolupracoval se Státní bezpečností. 

Rudinská použila ve filmu kopii závazku Pavla Wonky a svědectví dvou bývalých příslušníků StB, nechala 

také prověřit pravost Wonkova podpisu na závazku Kriminalistickým ústavem, podle jejího vyjádření ústav 

autenticitu podpisu potvrdil. Historik Pavel Blažek v rozhovoru pro Christnet.cz uvedl, že Wonka nikdy 

nebyl veden v kategorii tajného spolupracovníka a „kromě jednoho závazku a kopií o převzetí finanční 

odměny nemáme k dispozici jediný autentický dobový papír, který by dokládal jeho faktickou spolupráci“. 

Druhou rovinou diskuse pak bylo pojetí dokumentu: právě Blažek kritizoval podíl negativních informací o 

Wonkově charakteru a informací o jeho hrdinských činech, například o kandidatuře Wonky a jeho bratra do 

Federálního shromáždění coby kandidátů mimo oficiální Národní frontu: „O jejich odvážném kroku se divák 

dozví ve filmu minimum informací, naopak se dlouhé minuty spekuluje o charakteru Pavla Wonky.“ Blažek 

(2014). [online] In Christnet.cz. [cit. 2015-12-31]. Dostupné z WWW: 

<http://www.christnet.cz/clanky/5403/o_aktivni_spolupraci_pavla_wonky_s_stb_nemame_doklady.url.>. 
27

 Viz např. rozhovor s Rudinskou v Mladé frontě Dnes z 22. října 2014: „Zpočátku to pro mě byl člověk, 

jehož zabil režim, ale který je z nějakého nepochopitelného důvodu opomíjený. Vždycky mě zaráželo, že 

když se o něm mluvilo, zdůrazňovalo se, že zemřel za dosud nevyjasněných okolností. Ve výsledku jsem 

získala odpověď, proč jsou okolo Pavla Wonky takové rozpaky a mlčení. Protože byl hodně komplikovaný 

člověk. Jeho odkaz nesnese následování a nemá pro současného člověka moc co nabídnout. Nevím ani, zda je 

nějaký důvod si ho jako osobnost připomínat. (…) Jedna kamarádka chartistka mi řekla: ,Ty nás chceš 

pošpinit.´ Oni mají pocit, že ať byl Wonka jakýkoli, režim je ten, který ho zabil.“ 

http://www.christnet.cz/clanky/5403/o_aktivni_spolupraci_pavla_wonky_s_stb_nemame_doklady.url
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Pomocí této snahy o sebeprezentaci se vytváří trvalejší představa o vlastní identitě – 

každý člověk hledá odrazovou plochu, která by mu „odrážela“ jeho identitu včetně její 

hodnoty, úctyhodnosti či výjimečnosti. Většina průměrných lidí má ale jen málo možností 

zpředmětnit si svůj význam například prostřednictvím společenského postavení
28

, proto se 

nejjednodušším prostředkem konstrukce vlastní „pozitivní“ identity stává právě 

psychoanalytický proces projekce (Šmausová, 1999: 439). V rámci uvedeného procesu 

dochází k odštěpení nežádoucích vlastností od vlastní osobnosti a k jejich projekci do 

druhých. „,Druzí´ jsou vnímáni jako zcela odlišní, a čím více se nám ve skutečnosti 

podobají, tím vzniká větší potřeba podobnost negovat a postulovat hlavně rozdíly.“ 

(Šmausová, 1999: 439) 

V případě rasismu vůči lidem jiné pleti se otevřeně hlásá, že „oni“ nejsou slušní 

lidé, jsou špinaví, nepořádní, divoce se rozmnožují a kradou, což na obrácené straně mince 

představuje latentní ujištění, že „my“ jsme pravý opak: jsme slušní, čistotní, pořádní, 

krotíme své sexuální pudy a nekrademe. Analogicky v případě disentu (respektive zejména 

v případě Havlova konceptu „života v pravdě“) vznikla silná potřeba odlišit „nás“, kteří 

žijeme mravně, tedy pravdivě, od „nich“, kteří žijí ve lži, a tudíž nemravně. Čím víc 

podléhají „oni“ životu ve lži, tím pravdivější je náš vlastní život. 

Mechanismus této projekce přitom podle Šmausové zabraňuje bližšímu zkoumání, 

které by velmi pravděpodobně ukázalo, že „my“ ani zdaleka postulované ctnosti nemáme. 

Binární protiklady by se totiž při podrobném zkoumání vytratily a celá klasifikace by se 

zredukovala na skupiny nevýznamných rozdílů. S funkcí projekce je navíc spojena i 

narcistická projekce zodpovědnosti za vlastní neúspěchy: tak jako zchudlé vrstvy 

obyvatelstva zpravidla připisují vinu za svoji relativní deprivaci „cizím“ skupinám 

(Šmausová, 1999: 439), tak řada disidentů připisovala jednotlivé neúspěchy vlastního 

snažení masám, které je nepochopily, případně bojkotovaly jejich úsilí. Šmausová přitom 

ve svém textu výslovně uvádí, že v uvedeném smyslu působí rasismus stejně jako jiné 

projekce, ve kterých se vytvářejí kategorie „cizích“ a jmenuje vedle etnických, 

národnostních a náboženských rovněž politické projekce. 

V tomto světle lze vnímat Vaculíkovo psaní o podrobnostech vlastního obyčejného 

života jako cílený pokus o přiblížení se ostatním lidem. Typickým příkladem mohou být 

opakované zápisy o koupi a pečení kuřete, které takřka rytmicky zaznívají v každé stovce 
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 Jde zde o vnitřní, sebou samým pociťovanou identitu, nikoli identitu vnější, u níž je možné zpředmětnit 

svůj význam například majetkem, způsobem mluvy či oblečením. 
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stran Snáře.
29

 Když Vaculík svým fejetonem (a později ještě více Českým snářem) tuto 

ostrou hranici narušil a naznačil možnou fluiditu a nejednoznačnost takového rozdělování 

na „my“ a „oni“, jehož se disent dopouštěl, část zúčastněných logicky pochopila jeho 

vyjádření jako podrývání jednoty disidentského hnutí a v konečném důsledku také jeho 

delegitimizaci. Diskuse nad tímto pojetím aktuálního života v socialistickém 

Československu se proto v rámci disentu de facto nesla v duchu obrany proti (domnělému 

či osobně pociťovanému) Vaculíkově útoku na legitimitu společného a skupinovou identitu 

konstruujícího pocitu výjimečnosti aktivních odpůrců režimu. „Mně víc vadilo, že Vaculík, 

když odhlédnu od soukromých částí knihy, ve snaze smést význam a činnost disentu na 

zem, ho malinko znevážil.“ (Kantůrková, 2012: 149) 

Havel tvrdí, že společnost je tím snadněji ovladatelná, čím méně je stratifikována a 

čím jsou její vnitřní mechanismy složitější: „Čím menší má nějaká diktatura pole 

působnosti a čím méně je v něm společnost civilizačně stratifikována, tím se může 

diktátorova vůle uskutečňovat bezprostředněji: totiž pomocí ,nahé´ disciplíny, tedy bez 

složitého ,vztahování se k světu´ a ,sebezdůvodňování´. Čím jsou však mocenské 

mechanismy složitější, čím větší a stratifikovanější společenství obepínají a čím déle 

historicky působí, tím více jedinců ,zvenčí´ musí do sebe zapojovat a tím větší význam 

dostává v prostoru jejich působnosti ideologické ,alibi´ jako jakýsi ,most´ mezi mocí a 

člověkem, po němž moc přistupuje k člověku a člověk přichází k moci.“ (Havel, 

1978/1990: 11) 

 Jako by přitom zároveň mluvil nejen o státě s totalitním systémem vlády, ale také o 

československém disentu přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Také zde fungovaly 

komplikovaně strukturované, avšak ve výsledku poměrně jednoduše působící mechanismy, 

které ovlivňovaly postoje jednotlivých účastníků v duchu das Man v rámci daného 

sociálního pole, jež určovalo každému konkrétní sociální roli. Například byly poměrně 

jednoznačně tradičně rozděleny role mužů a žen v domácnostech i disentu jako takovém: 

podle Boltona měly disidentské páry často vypracované jasné rozdělení práce, v němž byl 

jeden člen rodiny politicky činným, zatímco druhý si držel zaměstnání, aby podporoval 

rodinu finančně a často se také staral o děti. 

Obvykle se přitom „veřejné“ role chopil manžel.
30

 „Nacházíme zde nepochybnou 

genderovou dynamiku. Disidentští teoretici a myslitelé, kteří vystupují v západních 
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 Konkrétně na stranách 70, 104, 135, 290 a 311 (Vaculík, 1981/1992). 
30

 Výjimku tvořili například Eva a Jiří Kantůrkovi – Eva Kantůrková Chartu 77 podepsala, zatímco její 

manžel Jiří nepodepsal. 
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výkladech, jsou skoro výlučně muži, a čím blíž se dostáváme k tomu, abychom disent 

viděli jako mezinárodní dialog o lidských právech a občanské společnosti, tím víc žen se 

zdá být z obrazu vymazáno.“ (Bolton 2015: 67−68) Bolton uvádí výmluvnou citaci 

aktivisty a politického vězně Jiřího Müllera, který výslovně zastával koncept dvojice jako 

jednoho signatáře a některým mluvčím Charty rozmlouval zveřejnění podpisu manželky. 

Müller tehdy uvedl: „Manželka dvakrát podepsala Chartu, ale nikde nebyla zveřejněná. A 

vadilo jí to. Mně to nevadilo, poněvadž já jsem měl intenzivní pocit, že někdo by se o ty 

děti postarat měl. Ale jí to vadilo.“ (Bolton 2015: 227) 

Vaculík přitom na odporu proti homogenizaci disentu trval mimo jiné právě i ze 

strategických důvodů. Stratifikaci disidentského hnutí totiž vnímal jako jeden z prvků, 

které mohou jeho úspěchu výrazně napomoci: „Není správné ukazovat, v čem se všichni 

shodujeme a jak jsme stejní – Kohout, Havel, Vaculík…, když nejsme. Jsem s nimi, ale 

jsem i trochu zvlášť, každý má být. Budeme-li pořád předvádět svou shodu, lidé se snadno 

vymluví, že takové partě se přeci muselo stát, co se jí stalo. Nikoli, panstvo! Toto neštěstí 

si přímo vybírá ty, kdo jsou nejrozličnější!“ (Vaculík, 1981/1992: 420) Podobně 

homogenizující byl pohled Václava Havla na underground, který rovněž ani zdaleka nebyl 

homogenní skupinou, pro Havlovy politické záměry však bylo příhodnější zobrazovat jak 

disent, tak underground zmíněným homogenizujícím způsobem (podrobněji níže). 

S Havlovou kritikou Poznámek o statečnosti se Vaculík vyrovnal jednoduše: zapsal 

hlavní Havlovy výtky do Snáře, vyzdvihl jeho odsouzení údajné Vaculíkovy smířlivosti 

vůči současnému režimu a zápis zakončil citací majora z StB, který Vaculíkovi při 

obvyklém „úředním jednání“ vyčetl: „Tak my jsme podle vás vrazi a u nás se střílí do 

lidí?“ (Vaculík, 1981/1992: 19). Pokud to dosud vypadalo, že na kritice Vaculíka ze strany 

dalších disidentů, podle níž podrývá morálku chartistů, něco je, tento zápis vše staví do 

jiného světla. Pro režim je Vaculík stále nebezpečným rozvracečem. Navíc zmínkou o 

dalším výslechu Vaculík připomněl své vlastní ohrožení a legitimizoval tak své právo na 

vlastní názor. 

Právě schopnost a možnost vlastního názoru se Vaculíkovi stala alfou a omegou 

uvedeného sporu. V prvé řadě Vaculík ve Snáři prezentuje svou snahu za všech okolností 

spoléhat sám na sebe, což bylo v disentu, který stál a padal s kolektivní činností i identitou, 

vnímáno negativně. „Není jiné míry správnosti věci než člověkův pocit, svědomitá 

zkušenost a trochu odhadu o možnostech. Zvlášť špatnou mírou jsou programy, stanovy, 

ideologické poučky a morální předpisy. Už nikdy nebudu – jestli dožiju – v žádné straně!“ 

(Vaculík, 1992: 332) Vaculíkovo vyjádření na jednu stranu atakuje „stádnost“ kolektivního 
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postoje, jež jako by kopírovala neustále proklamovanou jednotu komunistů. Také Bolton 

v této souvislosti podotýká, že disent „ve své dogmatické oddanosti vlastní pravdě může 

dokonce zrcadlit ideologii, proti níž se stavěl“ (Bolton, 2015: 43). Na druhou stranu je však 

– vzhledem ke své vypjatosti a jednostrannosti – analogií stranického postoje, avšak 

v nestranickém hávu. Nestranickost je zde glorifikována jako jediný správný postoj, navíc 

zveřejněním tohoto vlastního rozhodnutí, jež rozhodně není nutné, z něj Vaculík činí de 

facto rovněž „politický“ program. 

Za druhé dokáže – a tato schopnost se ve srovnání s ostatními členy disentu jeví 

jako spíše výjimečná
31

 – nahlédnout disidentské snažení očima většinové společnosti, jako 

v komentáři o nezájmu lidí o proces s Havlem a dalšími v říjnu 1979 (Vaculík, 1981/1992: 

376). Možná právě proto se Českým snářem prolíná neustálá potřeba zpochybnit vlastní 

příslušnost k disentu, právě k těmto lidem, kteří jsou vyloučeni či se sami opakovaně 

vylučují ze společnosti: „Pořád se nemůžu vžít do toho, že já byl bych ten navrhovaný 

státní nepřítel, vždyť nic z toho, co o sobě vím, tomu nenasvědčuje.“ (Vaculík, 1981/1992: 

373) 

Zakázaný spisovatel, který je nucen tvořit mimo oficiální sféru a nemůže počítat 

s vydáváním svých děl mimo samizdat či exilové edice, je jaksi automaticky postaven do 

role disidenta, tedy někoho, kdo je definován tím, jak se odchyluje od oficiální ideologie. 

Vaculík se s tímto faktem vyrovnává právě v Českém snáři. Výsledek tohoto vyrovnávání 

trefně shrnul Jiří Pechar: „Vaculík není první z českých spisovatelů, který tuto roli odmítá, 

ale dosud nikdo necharakterizoval tak ostře iluze spjaté s takto vnucenou rolí.“ (Pechar, 

1996: 94) 

Žantovský v otázce snahy nebýt „světlonošem opozice“ srovnává Vaculíka 

s Havlem. Také Havel podle něj „opakovaně, leč marně projevoval touhu stáhnout se ze 

záře reflektorů, omezit svoji veřejnou činnost a věnovat se psaní, které považoval za svoje 

skutečné povolání“ (Žantovský, 2014: 274). Když Havel psal předmluvu k zahraničnímu 

vydání Českého snáře, poznamenal: „Je až roztomilé a dojemné, jak se celou knihou táhne 

Vaculíkův úmysl vyzout se z role disidenta a jak se mu to zároveň nedaří: pořád sbírá na 

něco podpisy a pořád dělá vlastně to, co je rozhodnut nedělat. Zdá se, že člověk si svou roli 
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 Podobný tón najdeme ve Vaculíkově interpretaci povídky Drahomíry Pithartové, v níž prostřednictvím 

postavy manželky významného disidenta Anny nahlíží disent zevnitř. „Všichni ti bojovníci za lidská práva 

nejsou ve svých kuchyních, obývácích a postelích o nic lepší, než jsou asi ti, co je pronásledují. Anny – toť 

jediný veliký údiv nad tím. Ani v hnízdě chartistů, kde mají být dle všech nadějí vyseděna vejce lepší 

budoucnosti, nedaří se ženám ležet se správnými muži.“ (Vaculík, 1981/1992: 385) Vaculík zde ovšem 

směšuje sféru politickou či (v rámci disentu) veřejnou, se sférou výsostně privátní – nakonec tak opět 

odkazuje k určité společné biologické podstatě všech lidí, jež činí disidenty nikoli výjimečnými, nýbrž spíše 

zcela srovnatelnými s ostatními členy společnosti. 
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nevolí tak docela sám, ale že si ona volí i jeho, resp. že spíš než by si ji člověk volil, prostě 

do ní padá.“ (Žantovský, 2014: 274) 

Svou touhu nebýt disidentem, rozhodně ne za každou cenu, vyjádřil Vaculík 

v Českém snáři mimo jiné anekdotickým sněním o změně poměrů, která mu konečně 

umožní nestarat se o věci veřejné.
32

 Po skutečné změně poměrů se pak opravdu věnoval 

výhradně literární činnosti, zatímco „Havel zůstal ve své roli uvězněn nejen po zbytek 

komunistického období, ale i dlouho poté“ (Žantovský, 2014: 274). Otázkou je, zda byl ve 

své polistopadové roli skutečně „uvězněn“, nebo si ji zvolil, případně šlo o kombinaci 

obého – Vaculíkův příklad ale ukazuje, že vyvléci se z ní šlo. 
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 „Šel jsem po Příkopech a přemýšlel, kdyby náhle došlo k významné dobré změně poměrů, jak bych se o 

tom asi dověděl: přišel by mi to říct Ivan Klíma. ,Hned se obleč a pojď! Ty ale zase nic nevíš, viď? Tak 

máme obnovit Literárky, svazové nakladatelství přebírá Zdeněk Pochop, zítra přiletí z Vídně Pavel a 

Kostroun se vrací na partaj a říká, abychom si připravili návrhy, protože jinak hrozí, že všecko bude tak, jak 

si to v eropláně vymyslí Pavel. Sašovi jsem už poslal telegram, Karol shání tiskárnu a Vaška pustili z basy, 

teďka spí, ale máme ho cestou vzbudit. Tak dělej dělej!´,Ani mě nehne!´ řekl jsem hlasitě a silně, až se po 

mně lidé otočili. ,Že se zlepšily poměry? Výborně, tak konečně mi do nich nic není.´“ (Vaculík, 1981/1992: 

347) 
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Život v pravdě 

 

Podle Havla je základní rovinou práce disidentských hnutí „služba pravdě“, která nutně 

přerůstá v obranu člověka a jeho práva na svobodný a pravdivý život (Havel, 1987/1990: 

49).  Havlovu formulaci „života v pravdě“ jako života autentického podrobil kritice kromě 

jiných Petr Rezek (Rezek, 1991), jenž identifikoval trojí pochybnost: za prvé nevidí jako 

předem jisté, že každý disident je bytostí autentickou, což odvozuje z Havlovy věty, že 

disident je ten občan sovětského bloku, který se rozhodl „žít v pravdě“. 

Za druhé podle něj není zcela jasné, co to znamená rozhodnout se pro „život 

v pravdě“ neboli pro autenticitu a zda se vůbec lze takto jednoduše pro autenticitu 

rozhodnout. A za třetí, a to je nejdůležitější: považuje za nepřijatelnou tezi, že by všichni, 

kdo nejsou disidenti nebo nejsou zapojeni do nezávislých iniciativ a žijí přitom 

v sovětském bloku, nutně „žili ve lži“. Pokud by to totiž platilo, pak by bylo nutné říci, zda 

v každém anebo jen v nějakém ohledu (Rezek, 1991: 52). 

Jestliže „život v pravdě“ pro Havla znamená autentický život, „lež“ vnímá jako 

stvrzování systému, který popírá bytostné intence života, jež se nacházejí v každém 

člověku. Rezek namítá, že pokud je „život v pravdě“ v tomto pojetí vyhrazen jen některým 

jedincům, pak odpovídá bytostným intencím právě těchto jedinců a není důvodu, proč 

průměrnému člověku nepřiznat také jeho bytostné tendence a proč ho měřit intencemi 

jiných a nepřímo vyhlašovat, že všichni ostatní „žijí ve lži“ (Rezek, 1991: 54). Podobně se 

v Českém snáři vyjadřuje i Vaculík, byť kategorie pravdy a morálky nahlíží poněkud jinak: 

„Kritérium morálky zdá se mi nejméně spolehlivé, protože přiloženo zvenčí může se 

rozcházet s tím, jež uznává posuzovaná osobnost. Podle mě hlavní je úsilí o pravdu a 

soulad s ní, morálka vyjde z toho sama, a nikoli třeba hned.“ (Vaculík, 1981/1992: 154) 

Kromě toho Rezek upozorňuje, že pojetí disidentova života jako „života v pravdě“ 

v Havlově pojetí zdůrazňuje mravní stránku jeho postoje, avšak opomíjí fakt, že řada lidí 

se stala disidenty z nejrůznějších pohnutek, například na základě pouhé náhody. Pak ovšem 

nerozhodovalo předsevzetí „žít v pravdě“, nýbrž ochota žít v konfliktu s politickou mocí, a 

tím pádem nelze tvrdit, že všichni ostatní „žijí ve lži“, maximálně lze tvrdit, že oni ochotu 

žít v konfliktu s politickou mocí nevykazují (Rezek, 1991: 58). Rezek tedy kritizuje Havla 

především za to, že redukuje „život v pravdě“ na otevřený konflikt s mocí. 

A platí to i naopak: není a priori nutné, aby ten, kdo žije v konfliktu s politickou 

mocí kvůli nejvyšším ideálům, byl bytostí svobodnou, na druhou stranu pro veřejnou věc 
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může mnoho vykonat ten, kdo vstupem do disentu řeší své soukromé problémy, anebo 

jednající může naopak svým konfliktním jednáním zároveň řešit své potřeby velikášství, 

dobrodružství či potřebu autentického života (Rezek, 1991: 59−60). 

Rezek zde ilustruje Havlův přístup k lidem mimo disent citací ze sborníků O 

divadle II z roku 1987, kde Havel píše: „Ten běžný, konzumní, sídlištní člověk, který žije 

tak, jak se má, a bezděky ztělesňuje ideál, o který totalitní moci jde, ve vězení nekončívá.“ 

Rezek tento postoj nazývá slepotou k příběhům spoluobčanů v panelácích a fascinací 

vyčníváním, výjimečností a odlišností. Odkazuje zde také na Františka Pavlíčka, který 

Havlovi oponoval s tím, že „u nás je přece dost lidí, kteří sice nijak nepřečnívají, nekončí 

ve vězení, a přece vyhovují základním mravním nárokům“. (Rezek, 1991: 96) 

 Jak podotýká Jakub Češka, Havlův esej je postaven na řadě binarit
33

, z nichž přední 

pozici zaujímá „život v pravdě“ postavený do ostrého protikladu se „životem ve lži“. 

„Odhalím-li zelináře jako toho, kdo žije ve lži, tiše se předpokládá, že to mohu udělat 

právě jako ten, kdo žije v pravdě. Tudíž k tomu, abych mohl získat stanoviště, z něhož 

mohu říkat pravdu, musím nejprve někoho obvinit ze lži. Lež druhých činí moji promluvu 

pravdivou, a to čistě na základě opozice (pravda–lež). Jak jinak bych mohl někoho obvinit 

ze lži, ne-li tak, že nutně musím mluvit pravdu.“ (Češka, 2016) 

Právě koncepce „života v pravdě“ byla podle historika Milana Otáhala příčinou, 

proč Charta 77
34

 vyvolala v Československu jen malý ohlas: do listopadu 1989 se k ní 

připojily necelé dva tisíce občanů. A to navzdory tomu, že společenství Charty své členy 

nijak nevybíralo. „Charta se prohlásila za volné, neformální a otevřené společenství, 

nebyla organizací se stanovami a organizační strukturou. Patřil k ní každý, kdo souhlasil 

s Prohlášením, podílel se na její práci a podporoval ji. Svých cílů chtěla dosáhnout 

dialogem s mocí, při čemž nepomýšlela na budování masového hnutí, které jediné mohlo 

komunistické vedení k dialogu donutit.“ (Otáhal, 2005: 33). Podle Otáhala byla důvodem 
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 Vedle „života v pravdě“ a „života ve lži“ uvádí Češka také binaritu Východ/Západ či binaritu intence 

života vůči intenci systému. 
34

 Pro sjednocení opozice byl podle Otáhala důležitým předpokladem program, na kterém by se jednotlivé 

skupiny (intelektuálové postižení normalizačním režimem, opoziční skupiny fungující na profesním základě 

– spisovatelé, ekonomové, sociologové, historikové, intelektuálové, kteří nebyli exkomunisty v čele 

s Havlem, underground) shodly. V roce 1975 proběhla helsinská konference, která přijala Závěrečný akt, 

jehož součástí byl tzv. třetí koš, který zaručoval občanská a lidská práva občanům všech států, které jej 

podepsaly. V roce 1976 Československo ratifikovalo mezinárodní pakty o občanských a politických, 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, a právě tato práva se místo socialismu stala společným 

programem, s nímž vystoupila opozice veřejně v lednu 1977, kdy vydala Prohlášení Charty 77. I když tento 

požadavek byl součástí programů opozice v Polsku, SSSR a později v NDR, představuje Charta 77 v jistém 

smyslu jedinečný jev ve střední Evropě. „Byla reakcí na specifické poměry v Československu, kde po roce 

1968 vznikla v důsledku čistek velká skupina nerovnoprávných občanů, ale nevzniklo masové opoziční 

hnutí, a kde základem a vůdčí silou opozice byli intelektuálové, kteří vnášeli do společenského života své 

vlastní představy, jež pokládali za odpovídající skutečnosti a potřebám společnosti.“ (Otáhal, 2005: 32–33) 
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malé účasti jednak perzekuce signatářů, jimž hrozil existenční postih, ale také sama její 

koncepce, která stavěla signatáře před hotovou věc, jako by kromě vyhroceného dilematu 

neexistoval jiný způsob života. „Stavěla před občany neřešitelné dilema: buď žít v pravdě, 

a tím ohrozit nejen sebe, vzít na sebe i riziko případného zatčení, nýbrž i svou rodinu; nebo 

žít ve lži a podílet se na ,úspěších socialismu´.“ (Otáhal, 2005: 34) 

Postavení opozičních skupin se v různých zemích socialistického bloku lišilo. Na 

jednom pólu můžeme vidět disent v Sovětském svazu, který se sice nikdy nestal tak 

masovým jevem jako opoziční hnutí v Polsku, přesto velmi rozšířenou představu o absenci 

disentu v SSSR nelze přijmout (Iwanow, 2013: 8). Rozmanitost opozičního hnutí 

v Sovětském svazu nemá podle Iwanowa obdobu, už proto, že sovětské impérium pohltilo 

více než 150 národů a takřka každý z nich měl nevyřízené účty se sovětskou vládou 

(Iwanow, 2013: 8)) a jeho menší rozsah a ohlas je dán především tím, že nezávislé 

odborové hnutí zde mohlo působit jedině ve zcela nelegálních podmínkách a brutalita a 

masovost represí ze strany režimu neznala mezí. Přesto s disidentským hnutím v SSSR 

museli představitelé moci počítat (Iwanow, 2013: 17). 

Také v NDR nelze – zejména hovoříme-li o šedesátých až osmdesátých letech 

dvacátého století − mluvit o tom, že by se opozice stala masovou záležitostí, což lze podle 

Vilímka (Vilímek, 2013: 29), který odkazuje na německé historiky, přičíst příklonu většiny 

Němců k postoji tzv. systémově imanentnímu, pro který bylo charakteristické úsilí o 

reformu stávajícího systému. Po stavbě berlínské zdi řada lidí uzavřela s ulbrichtovským 

režimem jistý modus vivendi. Je tu ale jeden rozdíl: od roku 1987 rostl počet opozičních 

seskupení geometrickou řadou a s nimi se rozšiřovalo i množství akcí veřejného odporu 

proti režimu35 (Vilímek, 2013: 44). Podobný průběh mělo disidentské snažení v Maďarsku, 

poznamenané událostmi v roce 1956. Zejména v posledních dvou „socialistických“ letech 

vzrostl počet opozičních seskupení a od poloviny roku 1987 se atmosféra v maďarské 

společnosti výrazně změnila
36

. Období let 1988 – 1989 bylo v Maďarsku zcela specifické: 

„Ve srovnání s nehybnou strnulostí, která panovala například v sousedním 

Československu, nabyly události na rychlosti a od začátku roku 1989 se řítily v nevídaném 

tempu.“ (Irmanová, 2013: 99). 
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 V září 1987 demonstrovalo ve východním Berlíně bezmála tisíc lidí a po rozsáhlém zatýkání v lednu 1988 

vyjadřovaly solidaritu se stovkou zatčených stovky lidí. V září 1989 bylo založeno Nové fórum, které poté, 

co zpěvák populární skupiny City Toni Krahle sezval 50 známých umělců, aby podpořili prohlášení nového 

opozičního uskupení, podepsalo během následujících měsíců dvě stě tisíc lidí. 
36

 „Politická nehybnost a lhostejnost přešla do doposud nevídané činorodosti. Vznikalo množství nových 

časopisů a deníků, alternativních organizací, spolků, ekologických iniciativ, podpisových akcí, demonstrací.“ 

(Irmanová, 2013: 90) 
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Ve srovnání s Maďarskem a NDR tedy československá opozice zaznamenala až do 

listopadu 1989 v širším měřítku pouze minimální ohlas. Už vůbec pak nelze postavení 

československého disentu srovnávat s tím, jakého ohlasu dosáhlo polské opoziční hnutí, a 

to přes jeho opakované nekompromisní potlačování (Kamiński, 2013: 61−66). Polské 

opoziční hnutí bychom tak mohli zařadit na druhý pól na ose vztahů mezi státy a opozicí. 

Masové protesty byly polským specifikem již od roku 1956, kdy nejprve vyšli do ulic 

dělníci v Poznani, posléze se k nim přidali ostatní poznaňští obyvatelé a následně zasáhla 

vlna demonstrací celé Polsko. 

V březnu 1968 došlo k otevřené vzpouře studentů podporovaných učni a mladými 

dělníky, která byla opět ukončena masovými represemi. V prosinci 1970 demonstrovali a 

stávkovali dělníci ze severního pobřeží, při brutálním potlačení jejich protestu zemřelo 45 

lidí. V červnu 1976, po oznámení radikálního zvýšení cen, propukly stávky v celé zemi, 

opět s následnými rozsáhlými represemi. Jejich rozsah vyvolal vlnu solidarity 

s postiženými, pro něž vznikla řada finančních sbírek. Od roku 1975 se navíc neustále 

zhoršovala hospodářská situace a lidem chyběly základní produkty, kvůli čemuž docházelo 

k masovým stávkám po celé zemi. V roce 1980 se pak jednotlivé stávkové výbory 

sjednotily v centrálním odborovém svazu Solidarita (Kamiński, 2013: 60–69). 

Vznik Solidarity podle Kamińskeho vyvolal aktivitu téměř všech sociálních skupin: 

„Své organizace toužili založit učňové, studenti, rolníci, řemeslníci a dokonce i 

milicionáři.“ (Kamiński, 2013: 70) V září 1981 tak na prvním celostátním sjezdu několik 

set delegátů reprezentovalo téměř deset milionů členů svazu Solidarita, přičemž delegáti 

byli vybráni ve svobodných volbách (Kamiński: 73). Ačkoli v říjnu 1982 postavil Sejm 

Solidaritu mimo zákon, „podzemí“ fungovalo dál ve velkém:  „Zahrnovalo nejen 

odborovou, mládežnickou a politickou konspirační činnost, ale také široké hnutí nezávislé 

kultury. Vycházely stovky titulů podzemního tisku, každoročně vycházely v konspiraci 

stovky knih a kazety s nahrávkami. Rozvíjelo se nezávislé divadelní hnutí, pořádaly se 

výstavy či koncerty atd.“ Pohřbu kněze Jerzyho Popiełuszky, uneseného a zavražděného 

v říjnu 1984 Státní bezpečností, se zúčastnilo půl milionu lidí. (Kamiński, 2013: 80) 

Všeobecná podpora Solidarity vyvrcholila v roce 1989 rozhovory u kulatého stolu a 

následujícími volbami v červnu téhož roku, kdy byli všeobecně voleni kandidáti Solidarity 

a škrtáni všichni kandidáti vládního tábora, a přestože tyto volby režim neohrozily, neboť 

svobodně se na základě dohod volilo pouze 35% míst v Sejmu, výsledek voleb znamenal 

zásadní symbolickou porážku moci a předznamenal konec režimu. Na obrovském ohlasu 

Solidarity v polské společnosti se tak zřejmě podílela především absence jakékoli 
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nadřazenosti či projevů výlučnosti a naopak schopnost reprezentovat skutečnou vůli lidí 

(viz stávková vlna kvůli zásadnímu zdražení potravin nebo jejich akutnímu nedostatku). 

Kromě toho měl na úspěchu Solidarity podíl také vstřícnější postup polské socialistické 

vlády. „Vztahy mezi státem a opozicí v Československu na konci sedmdesátých a počátku 

osmdesátých let lze zařadit někam mezi polské a sovětské extrémy.“ (Thomas, 2007: 223) 

Podle Thomase československý režim vsadil na strategii selektivní represe, jejímž cílem 

bylo ochromit domácí opozici a zároveň minimalizovat škodlivé následky pro vztahy 

Československa se Západem, a proto místo toho, aby vůdce Charty 77 uvěznil, rozhodl se 

hnutí izolovat od širší společnosti pomocí zatýkání, šikanování a brutálního zacházené 

s méně známými stoupenci a těmi, kteří se pokoušeli k Chartě přidat. „Jinak řečeno, 

neformální pluralita, která se v Polsku začala tvořit na počátku roku 1978, nebyla 

v Československu povolena.“ (Thomas, 2007: 233) 

Chartu 77 po jejím zveřejnění podepsalo pouhých 242 osob a konečný počet 

signatářů představoval asi setinu procenta z patnáctimilionové československé populace. 

Bolton v této souvislosti připomíná, že v prosinci 1989 komunistická strana prosazovala 

přímou volbu prezidenta především proto, že počítala s tím, že širší veřejnosti neznámého 

Václava Havla velmi pravděpodobně porazí jejich kandidát Ladislav Adamec, který mohl 

vystupovat jako reformní komunista a zastánce perestrojky. Stejnou kalkulaci však 

provedli disidenti v čele Občanského fóra, a tak zařídili volbu prezidenta parlamentem, kde 

byly vyhlídky na Havlův úspěch paradoxně mnohem nadějnější (Bolton, 2015: 56). 
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„Narativ“ obyčejných lidí 

 

Historik Miroslav Vaněk, který v souboru Obyčejní lidé…?! (Vaněk, 2009) vedl rozhovory 

s příslušníky dělnických profesí i tzv. pracující inteligence o životě za normalizace, nabídl 

vysvětlení napětí mezi disentem a zbytkem společnosti. „Vaněk si oprávněně stěžuje, že 

starší historie dala disidentům čestné místo a spokojila se s ,mělkou, černobílou a 

především povrchní charakterizací, v níž zobrazovali československé obyvatele jako lidi 

apatické a vystrašené, kteří z bezútěšné reality unikají do dočasných útočišť´, jimiž byly 

víkendové chaty a chalupy. Proti ušlechtilým ideálům a ,idealistickým´ disidentům je často 

postaven tupě mlčící národ, zajímající se výlučně o materiální statky a hmotný prospěch.“ 

(Bolton, 2015: 58) Nejen, že byl dějepis normalizačního Československa ovlivněn 

obrazem disentu, ale ve skutečnosti dějiny podle Boltona přímo napsali disidentští historici 

a zpopularizovali disidentští novináři. Vaněk neidealizuje minulost a odmítá nostalgii po 

starých dobrých časech komunismu, ale vyžaduje, abychom odložili disidentské brýle a 

posuzovali normalizační společnost v jejích vlastních pojmech, nedefinovali ji jen ve 

znamení strachu a zbabělosti (Bolton, 2015: 59). 

V názvu souboru rozhovorů Vaněk ironizuje pojem obyčejní lidé, což podle 

Boltona poukazuje na problematickou představu, že pojem zkušenosti či obyčejnosti může 

badatele nasměrovat k určité skupině lidé. „Jistě, každý, kdo žil za komunismu, s ním měl 

životní zkušenost a všichni vedli obyčejný život, i když různé obyčejné životy mohly 

vypadat velice odlišně – někteří lidí se setkávali s policií skoro každý den, jiní na ni sotva 

kdy narazili.“ (Bolton, 2015: 60) Dovolávání se „životní zkušenosti“ nebo „obyčejného 

života“ pak podle Boltona prostě odkládá otázku, jak si historik vybírá své subjekty, a 

často skrývá nedostatek jasného kritéria pro odlišení jedné součásti společnosti od 

ostatních. Za takovými pojmy je většinou skryt předpoklad, že zkušenosti některých lidí 

jsou „životnější“ než jiné – že některé lidské životy byly prostě typičtější, symboličtější 

nebo důležitější (Bolton, 2015: 60). 

„Hodnotné na příběhu obyčejných lidí je, že odmítá odepsat celé obyvatelstvo jako 

apatické a nemorální. Může dokonce pomoci osvětlit disent tím, že udržuje při životě 

nepříjemné otázky, jimž čelili sami disidenti – zda a jak posuzovat většinu společnosti, 

která se k nim v jejich opozici nepřipojila.“ (Bolton, 2015: 60) Příběh obyčejných lidí 

nastiňuje spektrum způsobů, jak reagovat na režim – od naprosté podpory po naprosté 

odmítnutí, přičemž velká většina lidí se nachází spíše někde mezi těmito extrémy. Přesto je 
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podle Boltona obtížné vést hranici někde v mezích zmíněného spektra a tvrdit, že některý 

soubor zážitků je důležitější (typičtější, poučnější…) než ostatní. A protože neexistuje 

způsob, jak tuto hranici vést, příběh obyčejných lidí jen dědí a recykluje známou 

anachronickou vizi disidentů jako skupinky statečných hrdinů. Ba ještě hůř, vytváří dojem, 

že disidenti žádný vlastní obyčejný život neměli (Bolton, 2015: 61). 

V tomto smyslu je uchování příběhů obyčejných lidí z dob normalizace prospěšné 

především proto, že ozřejmuje příčiny neúspěchu československého disentu v rámci 

společnosti, který se ve srovnání s dalšími zeměmi socialistického bloku jeví jako zvláště 

palčivý. A jelikož pocit neúspěchu mohli mít někteří z disidentů už v době vzniku Charty 

77 a těsně po něm, můžeme jím do určité míry vysvětlit také ostré reakce na Vaculíkův 

Český snář, který zásadním způsobem zproblematizoval Boltonem nastíněnou tezi, že 

obyčejný život není pro ty, kdo „žijí v pravdě“. 

Vaněk v této souvislosti nastolil klíčovou otázku, jež souvisí s poměrně chladným 

přijetím Charty 77 československou společností – proč obyčejní lidé brali komunistický 

režim jako poměrně snesitelný. Podle Vaňka jsou za tím především sociální jistoty 

poskytované režimem
37

, což zobecňuje jako národní rys: „Když potom jdete víc do 

minulosti, vidíte, že české země k sociálním jistotám a k sociálnímu státu tíhly vždy silněji 

než například Maďaři nebo Poláci. A dostáváte se k tomu, proč u nás po roce 1945 dochází 

k jinému vývoji než v okolních státech, proč nám socialismus nikdo moc vnucovat 

nemusel.“ (Vaněk, 2011) 

Kromě toho právě orální historie může v mnoha případech dát odpověď na výše 

uvedenou otázku, neboť pojímá – stejně jako sami lidé – život za socialismu mnohem 

komplexněji, než to dělal disent.
38

 Vaněk upozorňuje, že na pasivitě drtivé většině obyvatel 

v období normalizace, již podle něj nelze brát jako morální selhání, se podílely samy elity, 

například svým selháním v letech 1968 a 1969 (Vaněk, 2011). Nelze přitom přehlédnout, 

že velká část těchto elit se v době normalizace přesunula právě do disentu, což může být 

rovněž příčinou malého ohlasu disidentského snažení v 70. a 80. letech 20. století – u 

zrodu Charty 77 stál například bývalý komunistický ministr školství a zahraničí Jiří Hájek 
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 „Nemůžete nevidět, že sociální jistoty byly pro spoustu z nich zásadní. (…) Při rozhovoru s takovým 

truhlářem nevyhnutelně dojde na porovnávání. A on vám řekne: Všude slyším, jak nebyly banány a toaletní 

papír, jak jsme stáli fronty. Ano, ale dnes je stojíme na pracáku. Ano, jezdili jsme trabantem po východní 

Evropě, dnes můžeme i jinam, ale nemáme na to, tak stejně sedíme doma.“ (Vaněk: 2011) 
38

 „Při rozhovorech čekáte, jaká témata vnesou do svého vyprávění sami zpovídaní. Najednou vidíte, že 

studená válka, Helsinská konference, Charta 77, že to všechno pro ně není podstatné. Že život je mozaikou, 

stavebnicí složenou spíše z narození dítěte, smrti manžela, stavby domu, pořízení auta. Lidé vnímají dějiny 

skrze své radosti a starosti a spoustu jiných věcí pomíjejí.“ (Vaněk, 2011) 
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nebo někdejší tajemník ÚV KSČ Zdeněk Mlynář, jehož členství v KSČ bylo ukončenou 

teprve v roce 1970 vyloučením.  

Tento „přesun elit“ byl zdrojem kritiky Charty 77 již v době jejího vzniku, 

respektive byl dáván do souvislosti s neúspěchem Charty u širší veřejnosti. „Charta měla 

až tvrdě opoziční pohled na vztah občanů k režimu. Toto moralizování bylo snad také 

důsledkem postoje těch zakládajících signatářů Charty, kteří byli reformní komunisté, a 

nenáviděli nové mocipány stejně tak jako oni nenáviděli je. Takže chartisté rádi zapomněli, 

jak reformní Dubčekova garnitura zradila národ a vydala jej všanc normalizátorům. Je 

pochopitelné, že když nakonec dubčekovci v roce 1969 v tísni tvrdili, že Husákův režim je 

ten pravý, připravili tím konsenzus vlády a národa. Jak měli lidé vědět, že proti režimu se 

má bojovat, když nevěděli jak a proč, viděli, že to nejde a navíc je jejich nedávní, tolik 

milovaní představitelé přesvědčovali, že mají s režimem spolupracovat?“ (Mandler in 

Vaněk, 2005: 483) 

Na druhou stranu v případě tohoto konkrétního výsledku činnosti orálních historiků 

může do zpětného hodnocení vlastního života v socialistickém Československu prosakovat 

také zklamání z polistopadového vývoje či nesplněná očekávání. Vyprávění „obyčejných 

lidí“ o životě před čtyřiceti lety tak může nabízet jiný „narativ“, jak o tom mluví Bolton, 

než jaký vytvořil disent, těžko však – stejně jako disidentské „narativy“ postihne 

kompletnost tehdejší reality. 

Otáhal se nevěnoval vymezení pojmu „života v pravdě“, jejž Havel nahlížel pouze 

ze svého úhlu pohledu, aniž by připustil, že „žít v pravdě“ může pro různé osoby znamenat 

různou teorii i praxi. Zabýval se praktickou stránkou věci, která je však neméně důležitá: je 

totiž zřejmé, že první variantu mohla zvolit jen malá skupinka občanů, zatímco většina lidí 

se rozhodla pro druhou možnost. Tito lidé byli na režimu závislí, chtěli, aby jejich děti 

studovaly a chtěli využít výhod, jež režim nabízel. Škála životních osudů se stovkami 

každodenních drobných rozhodnutí týkajících nejen vlastní osoby, ale i blízkých včetně 

dětí, může být jen těžko obsažena v kategoriích buď a nebo. 

V této souvislosti je možné poukázat na příklad herečky Vlasty Chramostové, 

kterou Státní bezpečnost požádala o spolupráci už v roce 1954. Herečka tehdy podle svého 

vyjádření v pamětech nabídku odmítla s tím, že je pracovně vytížená a není v nejlepší 

nervové a zdravotní situaci, takže by nemohla plnit na ni kladené požadavky 

(Chramostová, 1999: 68). O tři roky později již spolupráci s plným vědomím důsledků 



40 
 

podepsala. Ve své apologetice nejprve osvětlila zamýšlenou strategii
39

 a poté v odpovědi 

na otázku, proč na spolupráci přistoupila, přiznala: „Protože jsem chtěla být také slavná, 

chtěla jsem bez překážek uplatnit všechny své schopnosti, které se mi přes velký úspěch 

zdály stále ještě nevyužity, chtěla jsem se někdy dostat do ciziny, cestovat, poznat svět, 

vydělat si nějaké peníze, ne pořád počítat každou korunu, půjčovat si, někoho živit. Chtěla 

jsem být taky jednou šťastná! (…) Chtěla jsem taky někdy něco dostat lacino, jen tak.“ 

(Chramostová, 1999: 86) 

Následná spolupráce se – alespoň podle popisu Chramostové – skutečně vyvinula 

podle jejího záměru
40

, a když otěhotněla, zájem Státní bezpečnosti opadl docela. Přesto 

v roce 1962 vstoupila do KSČ. „Už jsem nebyla tak moc mladá, věděla jsem, že Státní 

bezpečnost jako členka strany nebudu zajímat. To vyšlo. A já nabyla přesvědčení, že 

zevnitř strany se dá pomáhat reformě, o jejíž nadějnosti jsem nebyla přesvědčena jenom já. 

Záhy ze mě byla značně aktivní reformistka.“ (Chramostová, 1999: 93) Teprve v roce 1968 

byla z komunistické strany vyloučena, následně o ní Státní Bezpečnost založila dva svazky 

jako k osobě sledované. Posléze se herečka stala členkou československého disentu a 

signatářkou Charty 77. 

Na příkladu životních peripetií Vlasty Chramostové lze ukázat, že kategorie buď a 

nebo představují v řadě případů pouze velmi omezená pole, do nichž se jen těžko daří 

vměstnat konkrétní jednání různých lidí v různých situacích. Chramostová také vystihla 

naivitu těch, kdo si představovali Chartu 77 jako společenství lidí žijících v jedné 

univerzální „pravdě“. Mnohem pravděpodobněji žili tito lidé v mnoha různých „pravdách“: 

„Hned po prvních porevolučních setkáních signatářů Charty v Paláci kultury jsem 

pochopila, jak velmi různé měli představy o jejích cílech sami chartisté. Poslouchala jsem 

a žasla, jak si někteří pletli Chartu 77 s politickou stranou, jiní s Armádou spásy, s odbory. 

Už dřív jsem poznala, že někteří také s cestovní kanceláří, která jim měla umožnit exil a 

existenční zajištění, když Bruno Kreisky ve Vídni nabídl všem chartistům azyl.“ 
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 „Řekla jsem si, podepíšu jim to, nebudu je mít konečně za zády, ale vlastně po boku, přitom pro ně nikdy 

nic neudělám, a když, tedy tak, aby museli pochopit moji neschopnost pro takovou práci. Nemůže to být 

těžké. Jsem celoživotně jazykově netalentovaná, umím žbleptnout špatně německy, a francouzsky jen pár 

slov. A jestli se jim zdám inteligentní a nadaná, pak musím využít celé své inteligence i hereckého talentu, 

abych je přesvědčila, že pro ně jsem nepoužitelná.“ (Chramostová, 1999: 84) 
40

 „Setkání s nimi a jejich návštěvy mi byly nepříjemné a neskonale obtížné vždycky. Také jsem je 

domlouvala a rušila, odkládala, a když přišli, odbyla jsem je, že nemám čas. A když jsem je přijala, na dotazy 

jsem odpovídala, co jistě nechtěli slyšet; o lidech, jichž jsem si vážila, nebylo těžké říkat jen to nejlepší, co 

jsem o nich věděla a co jsem si opravdu myslela. Během pár měsíců se mi podařilo zredukovat jejich 

návštěvy na nulu. (…) Několik let mě vůbec neobtěžovali.“ (Chramostová, 1999: 87) 
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(Chramostová, 1999: 207) Poslední citovaná věta navíc dokládá, že pohnutky některých 

signatářů navíc nemusely být čistě morální či politické. 

Kromě toho je ale tuto strategii chartistů možné podrobit i kritice s ohledem na 

reálný dopad Charty 77. „Charta se tak stala uzavřeným společenstvím morálně ,čistých´ 

lidí a disent se i vlastní vinou ocitl v ghettu. Mocenskému centru se sice nepodařilo Chartu 

zlomit, ale na druhé straně ji nemuselo respektovat jako partnera, protože nevyvolala 

v život masové společenské hnutí, což byla jediná síla, kterou respektovalo.“ (Otáhal, 

2005: 34) Jestliže tedy hlavním cílem Charty dle jejího Prohlášení bylo dodržování 

občanských a lidských práv, vykopáním příkopu mezi lidmi žijícími „v pravdě“ a „ve lži“ 

se její členové tomuto cíli spíše vzdálili. 

Další fází disidentské „služby pravdě“ je podle Havla to, co Václav Benda 

formuloval jako rozvoj paralelních struktur. V situaci, kdy je těm, kteří se pro „život 

v pravdě“ rozhodli, znemožněn jakýkoli přímý vliv na existující společenské struktury, 

natož uplatnění v jejich rámci, a kdy tito lidé začínají vytvářet „nezávislý život 

společnosti“, začíná se podle Havla nutně tento druhý, nezávislý život sám strukturovat 

(Havel, 1987/1990: 48) 

Havlovo vyjádření o paralelní polis jako další fázi disidentské „služby pravdě“ 

v Moci bezmocných přišlo ale teprve poté, co byla pozice Charty ve společnosti podrobena 

kritice v rámci vlastních řad. Právě Václav Benda totiž na základě více než roční existence 

Charty (přesně 17. května 1978) došel k závěru, že se hnutí ocitlo ve schizofrenní situaci. 

Z Prohlášení podle jeho názoru vyplývalo, že si chartisté uvědomovali skutečnou podstatu 

systému a politické moci, v praxi však jednali opačně, jako kdyby věřili, že je možné 

s režimem o klíčových požadavcích jednat, jako by mohl splnit, k čemu se zavázal. Právě 

proto navrhl cílené vytváření na režimu nezávislých institucí ve všech oblastech života. 

Podle Bendy Charta zaplatila za to, že zahrnula širokou škálu „politických názorů i 

občanských mentalit“ a přitom dokázala zůstat na půdě legality. Tím se totiž dostala do 

schizofrenní situace: na jednu stranu se všichni účastníci shodli na pochmurném hodnocení 

systému, na druhé straně jednali tak, jako by nepochopili, že veškerá tvrzení režimu o 

dobrých úmyslech a údajném omezování vlastní totality jsou pouhou propagandistickou 

zástěrkou. Počáteční řešení v podobě krajního zdůrazňování etických aspektů a preferencí 

mravního postoje vůči politickému podle Bendy selhalo a původní dilema se objevilo 

znovu, s ještě tíživější naléhavostí (Benda, 1978/1990: 43). 

Benda uvádí tři základní důvody selhání vyzdvihování mravního postoje vůči 

politickému: smrt profesora Patočky, který byl podle něj spiritus movens tohoto řešení, 
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dále zmoudření politické moci, která pochopila, že „svou zběsilou kampaní“ dokázala 

přeměnit politický problém na problém morální a tím bezděky přijala zbraně Charty 77 a 

především: zmíněný mravní postoj byl postulován abstraktně, bez vytyčení pozitivní 

náplně a směru působení. „Abstraktní mravní postoj je však jen gestem, které sice může 

být maximálně účinné, jehož působení je však limitováno několika týdny nebo měsíci.“ 

(Benda, 1978/1990: 43−44) Zejména první a třetí bod se citelně dotýká právě Václava 

Havla – vedle profesora Patočky to totiž byl především on, kdo prosazoval linii 

apolitičnosti Charty a byl to rovněž on, kdo se zásadním způsobem podílel na abstrakci 

zvolené mravní linie. 

Na základě této reflexe Benda předložil vlastní návrh příští strategie Charty 77: i 

nadále navrhoval vyjít z mravního závazku a poslání jako jednotícího momentu a „zdroje 

dynamiky“ – zároveň dát této dynamice pole působení a pozitivní perspektivu právě 

prostřednictvím vytváření paralelní polis. Benda – podobně jako Vaculík – de facto odmítl 

hodnocení lidí na základě přijetí či nepřijetí „života v pravdě“: „Občan jistě může 

shledávat mravní závazek v tom, že vstoupí do konfliktu se špatnou politickou mocí a 

usiluje o její zničení. Nicméně za daných okolností je tento závazek natolik sebevražedný, 

že si v žádném rozumném etickém systému nemůže činit nárok na veřejné uznání.“ 

(Benda, 1978/1990: 44−45) 

A stejně jako Vaculík se nespokojil s černobílým viděním života v socialistickém 

Československu: „Obdobně se může občan cítit mravně zavázán k tomu, aby realisticky 

zhodnotil situaci a pokoušel se cestou kompromisu a reforem o dosažení alespoň částečné 

nápravy.“ (Benda, 1978/1990: 45). Proto Benda navrhl třetí cestu – vytváření paralelních 

struktur, jež by byly alespoň v omezené míře schopny suplovat chybějící funkce, případně 

využití stávajících struktur za jejich současné „humanizace“. 

Vyšel z již existujících paralelních struktur – kulturní (především v literatuře, 

populární hudbě a výtvarném umění) a ekonomické, založené na systému okrádání, 

korupce a protekce, která „pod lesklým povrchem oficiální ekonomiky fakticky 

obhospodařuje většinu nejen spotřebitelských, ale i průmyslově obchodních vztahů“ 

(Benda, 1978/1990: 46).
41

 Ve svém plánu přitom jako jeden z hlavních bodů uvedl 

vytvoření půdy pro vznik paralelních politických struktur a napomáhání jejich rozvoji – od 

výchovy k občanskému vědomí a odpovědnosti přes vytváření podmínek pro politickou 
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 Benda uvádí především využívání vágnosti právního systému, jenž připouští liberální interpretace, využití 

druhé kultury jako modelu pro jiné sféry, organizaci paralelního školství, potažmo vědy a obnovení 

funkčního informačního systému, který ve svém počátečním období Charta 77 vytvořila a jejž nechala 

postupně zdegenerovat. 
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diskusi a formulaci teoretických názorů až po podporu konkrétních politických proudů a 

seskupení. 

Podle Boltona je Bendův esej zajímavější jako vlastní diagnóza (a tedy i symptom) 

deziluze mezi chartisty – „nelze se ubránit myšlence, že se intelektuální síla tohoto eseje 

dosud přeceňovala“ (Bolton, 2015: 54). Myšlenka paralelních struktur totiž nebyla tak 

docela originální a čerstvá − viz „druhá kultura“ Ivana Jirouse (Jirous, 1975/1997: 197) −, 

především však Benda „nepodal žádný reálný popis toho, jak by se různé paralelní 

struktury eventuálně spojily nebo proč by vlastně vůbec měly být spřízněny – co má 

například undergroundový koncert společného s tajnou vysokoškolskou přednáškou, natož 

pak s paralelní zahraniční politikou“ (Bolton, 2015: 54). V naději, že osloví radikály i 

reformisty, zůstává Benda také agnostický k zásadní teoretické otázce: jak povede paralelní 

polis ke smysluplné společenské změně – vyvolá kolaps stávajících struktur, anebo je jen 

inspiruje, aby se „užitečně“ zrestaurovaly? „Spíše než teoretickou prací či argumentem je 

Bendova práce pokusem o diskusi a pozvednutí morálky.“ (Bolton, 2015: 54)
42
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 Na druhou stranu existence „paralelních struktur“ nepochybně totalitarismus ohrožuje. „Přinejmenším část 

společnosti a především její mocenská elita považuje panství za ,závazné´, ,platné´, ,vzorové´ a jiné skupiny 

nemají jednotnou vizi panství, které by bylo ,závažnější´, ,platnější´, ,vzorovější´. Početnost elity není tak 

důležitá (může to být úzké vedení strany), spíše záleží na tom, aby kritizující skupiny nedisponovaly vizí 

alternativního řádu. Existence představy alternativního politického uspořádání je pro vládnoucí elitu 

nebezpečnější než nespokojenost, nedůvěra nebo neposlušnost opozice. Ztráta víry v systém samotnou elitou 

je totožná s krizí identity systému a vede k erozi legitimity a jeho pádu.“ (Balík, Kubát, 2004: 75) Poslední 

větu je ale možné vztáhnout rovněž na disidentské struktury, možná proto byla reakce na zpochybnění 

jednoty disentu tak ostrá. 
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Nepřidat se k většině 

 

Havel podle Otáhala podcenil význam politiky jako klíčového nástroje společenských 

změn a řízení společnosti, dokonce odmítal spojovat moc a politiku, kterou chápal jen jako 

nástroj k prosazení pravdy, kritický byl rovněž k parlamentní demokracii a k politickým 

stranám, jež podle něj měly nahradit nové struktury, které měly vznikat ad hoc, zdola jako 

výsledek autentické společenské samoorganizace, jako disidentské skupiny. Toto pojetí 

nepolitické politiky opět nevycházelo z reálné situace, nýbrž bylo pokusem o zobecnění 

zkušeností a postojů části disentu, nikoli řadových občanů (Otáhal, 2005: 35). 

Havlova myšlenka „přečnívání“ podle Rezka ve svých důsledcích snižuje občana, 

který „vyhovuje základním mravním nárokům“, na pouhé kolečko systému a zbavuje ho 

jeho elementární důstojnosti (Rezek, 1991: 97). V odpovědi na Havlův příklad zelináře 

uvádí Rezek příklad nájemníka z období první republiky, který také domovnici neřekne, co 

si myslí, nýbrž ji prostě slušně pozdraví, aby měl klid. Podle Rezka není třeba takového 

člověka považovat za oběť lži. „Žít podle konvencí slušnosti v pretotalitním systému sotva 

nazveme životem ve lži. Bylo by vůbec pro soužití poněkud obtížné, kdybychom proti 

konvenci říkali pravdu za všech okolností,“ dodává Rezek (Rezek, 1991: 98). 

Ve sporu o „život v pravdě“, tedy život výsostně autentický, a život ve lži ve 

smyslu života žitého dle společenských konvencí, případně pravidel vynucených totalitním 

režimem, jde v podstatě o vymezení mravu, práva a etiky, jak je učinil Jan Sokol (Sokol, 

2012). Ten upozorňuje, že pevné rámcové uspořádání a vymezení možných jednání v dané 

společnosti je životně důležité zejména pro slabší členy společnosti. V Sokolově pojetí je 

společenský mrav tradovaný souhlas obvykle nepsaných pravidel toho, co daná společnost 

od člověka očekává, co „se“ v ní dělá a nedělá (das Man). Jeho zjevnou funkcí je podle 

Sokola usnadnit soužití a omezit nebezpečí vzniku konfliktů, dále podporuje sounáležitost 

a bezpečí. 

Mrav je obecný, neosobní, pro cizince těžko přístupný, směřuje k tomu, aby se ve 

společnosti všichni chovali podobně a nikdo nevyčníval z průměru. Vyznačuje se 

nepřítomností pevně určených sankcí a jeho dodržování si společnost sama vymáhá 

různými formami spontánního nátlaku a uznáním těch, kteří jej dodržují (Sokol, 2002: 

188). V tomto smyslu je zdravení nesympatické domovnice za první republiky či 

zelinářovo umístění hesla do výlohy za socialismu nepochybně „mravné“. Opačný postup 

znamená vybočení, jež by mohlo dané osobě přivodit i následky vážnějšího společenského 
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charakteru. Nezdravit domovnici či jí říct od plic, co si o ní myslíme, mohlo mít svým 

způsobem podobné následky, jako neumístit do výlohy postulované heslo. 

To, že se společenské okolnosti v socialistické společnosti oproti společnosti první 

republiky změnily, podle Rezka může vést maximálně k tomu, že analogické chování vůči 

domovnici v totalitní éře můžeme nazvat namísto dodržování konvence snahou zachovat si 

svobodu a život, tedy strachem, nikoli však „životem ve lži“ Dodejme, že chování lidí 

k domovnici se v mnoha případech nijak nezměnilo ani po pádu socialistického režimu – 

okolnosti se opět změnily, vůle lidí žít ve svém klidu a mimo konflikt nikoli. „Právě proto, 

že nejednají naši občané ze strachu, který Havel vidí všude, ale jen z jakési konsolidované 

obavy, nelze od těchto občanů, kteří se naučili vyznat v tlačenici s pokud možno minimální 

ztrátou své identity a důstojnosti, očekávat, že by byli ochotni k nějakému totálnímu 

nasazení svých životů a existence.“ (Rezek, 1991: 99) 

Z mravu se dle Sokola na základě potřeby kodifikace vyděluje oblast přísně 

závazného (trestního) práva. Zvykový mrav tím nemizí, ale omezuje se na věci 

každodenního soužití. Na rozdíl od spontánního mravu, jehož účinnost závisí na tom, do 

jaké míry se s ním lidé ztotožňují, funguje právo jako vnějškový mechanismus, který vinu 

doloží a přičte obviněnému zvenčí, tedy nezávisle na tom, co si myslí on sám. Jakkoli se 

každé právo snaží přiblížit základní představě spravedlnosti, už proto, že je obecné a 

vnější, nemůže tuto představu nikdy zcela naplnit. Na rozdíl od mravu je také čistě 

negativní, neboť vyhledává jen porušení a pouze trestá, tedy nemotivuje a neodměňuje 

(Sokol, 2002: 189). V případě disentu v socialistickém Československu se vztah mravu a 

práva poněkud komplikuje tím, že v řadě případů režim nedodržoval své vlastní zákony, 

což se stalo předmětem hlavní kritiky Charty 77. 

Obě zmíněné vrstvy společenské kontroly – mrav a právo – jsou podle Sokola 

obecné a podporují nezbytnou společenskou konformitu – v lidské společnosti je zkrátka 

třeba dělat, co „se“ má a naopak. Právě proto se vrstva mravu s postupující individualizací 

dostává do vážných konfliktů s mravním vědomím jednotlivých osob, což se v totalitním 

režimu ještě násobí. Sokol charakterizuje individuální mravní postoj biblickým nepřidáš se 

k většině, když páchá ničemnosti, což je ovšem nárok přesně opačný než klade předchozí 

mrav: člověk jako osoba se nemá řídit tím, co dělají všichni, nýbrž je naopak povinen se 

proti tomu postavit, pokud zjistí ničemnost, nebo objeví nějaké jiné „nejlepší“. Jeho 

jednání se tedy má řídit kritériem, které není v rukou společenství a obce čili musí ono 

„nejlepší“ hledat sám a pak za ně sám odpovídat (Sokol, 2002: 190). 



46 
 

Podle Havlova konceptu „života v pravdě“ by měl každý, kdo ze svého mravního 

hlediska vnímá totalitní režim jako nemravný, poslechnout biblický imperativ a nepřidat se 

k většině. To je podle něj také jedinou cestou k autentickému životu a z toho následně 

vyvozuje, že „v pravdě“ žili jen ti občané sovětského bloku, kteří se vůči vládnoucím 

režimům veřejně vymezili. Podle Rezka se Havel dopouští generalizace známé z Příběhu a 

totality: stádo žije ve strachu před svým pánem, a kdo vyčnívá, se nebojí a sleduje základní 

principy života „dobrodružství nového“ (Rezek, 1991: 99). 

Rezek zde naráží na Havlovu proklamovanou touhu po nových situacích a 

událostech
43

, když cituje Havlovo objasnění, proč napsal dopis prezidentu Husákovi: „Už 

mne zkrátka nebavilo pořád jen uvažovat o tom, jak se pohybovat v situaci, do níž mne 

vrhli, a pocítil jsem potřebu sám nějakou novou situaci vytvořit, sám někoho před něco 

nového postavit a přinutit pro změnu zase někoho mimo mne, aby uvažoval, jak se 

vypořádat se situací, kterou jsem vytvořil já.“ (Rezek, 1991: 99−100) V takovém postupu 

vidí Rezek ignorování elementární důstojnosti člověka zapojeného do systému, neboť 

Havel svým pojetím „života v pravdě“ jako autentického bytí de facto vyvozuje, že kromě 

vyčnívajících nikdo neexistuje autenticky (Rezek, 1991: 101). Vedle toho v takovém 

případě nejde ani tak o identifikaci „ničemnosti“ a nepřidání se k většině, jako spíše o 

cílené vytváření situace, v níž je možné vlastní vyčnívání demonstrovat. 

Havlův esej Moc bezmocných a celá koncepce života v pravdě
44

 byla podle Rezka 

v konečném důsledku právě tím, co poskytlo útěchu bezmocným, čímž byla politická 

skutečná i potenciální opozice ve své aktivitě ukolébána, protože přijala iluze o své údajné 

moci. „Výsledkem je dnešní bezmocnost bezmocných. Ona sugerovaná moc byla totiž jen 

mocí ,nepolitickou´, a tedy jen kvazimocí – nicméně zaručovala pocit nadřazenosti neboli 

přečnívání – nad těmi, kteří žijí ve lži.“ (Rezek, 1991: 101)
45
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 „Vykládat takovému člověku o lži a tak v něm probouzet svědomí, proto, aby vznikla ,nějaká nová 

situace´, mi připadá jako zbavování stádního sídlištního konzumenta banalit práva na banální život.“ (Rezek, 

1991: 101) 
44

 Rezkova kritická reflexe Havlova eseje je součástí textu Pohled na Václava Havla zdola, který Rezek 

napsal v září 1989 pro druhé číslo časopisu Most, text byl ale vydán až ve Sborníku Egonu Bondymu 

k šedesátinám v Praze v roce 1990. Pozoruhodné je, že v tomto vydání byl opatřen Rezkovou poznámkou: 

„Poznámka pro všechny redakce: jestliže by již Václav Havel byl prezidentem, až budete uvažovat o otištění 

mého textu, prosím, abyste od publikování upustili. Mám strach.“ K této poznámce pak redakce Bondyho 

sborníku připojila komentář: „Vzhledem k nynějším překotným změnám v politické situaci 

v Československu považuje redakce za nutné prohlásit, že veškerou odpovědnost za publikaci této stati 

přebírá tímto na sebe. Zároveň ovšem vyjadřuje přesvědčení, že obavy autora stati jsou jistě neopodstatněné. 
45

 Rezek připojil ještě komentář k Havlovu odsouzení občanských iniciativ, které vyzývaly k manifestacím, 

zatímco podle Havla by měly raději vypracovat ústavu: „Co když je pro manifestanty právě manifestace 

vzrušující drama, vymknutí se ze stádnosti, zkrátka vyčnívání? Najednou tu jde podle Havla jen o nové stádo, 

tentokrát sice manifestující za nějaké požadavky, ale nakonec stejně monotónní jako stádo sídlištní. Jde přece 

o to nad každý dav a stádo vyčnívat.“ (Rezek, 1991: 102) 
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Při hledání „nejlepšího“ je pro mnoho filosofů v čele s Immanuelem Kantem 

vodítkem všeobecná lidská vzájemnost, jež u něj ústí do kategorického imperativu, čímž se 

ovšem nebezpečně stírá rozdíl mezi dobrým a zákonným: místo hledání „nejlepšího“ by 

pak šlo o novou, tentokrát racionálně zdůvodněnou konformitu, o poslušnost vůči 

obecnému mravnímu „zákonu“. Proto právě Kant varoval, že to, co vyžaduji od sebe, 

nemohu vyžadovat od jiných. Nepřidávání se k většině je u Kanta závislé na rozumu, jenž 

je pro něj stejně kompetentní ve věcech poznání jako ve věci mravního jednání. Mravně 

závazné pravidlo proto podle Kanta nelze získat cestou zobecňování či hromaděním 

zkušeností – jedinou schůdnou cestou je analýza samotných účelů jednání (Kant, 1990: 

51−52). 

Čistý zájem v Kantově duchu
46

 však v realitě prakticky neexistuje – na každé 

myšlence, hodnotovém žebříčku či společenské normě lze nalézt perspektivu toho, kdo ji 

produkuje a z níž svět a vlastní i cizí jednání posuzuje. Kantova představa neempirické 

vůle ztratila postupně na síle, neboť ukotvenost člověka v dané společnosti nelze popřít ani 

zjemnit. Také Vaculík nejednal z „čistého“ zájmu, nýbrž sledoval vlastní účel. Nepřidal se 

tak k většině hned dvakrát: poprvé odmítl heideggerovské das Man ve vztahu 

k socialistické společnosti i za cenu vyloučení na její okraj. Následně nahlédl také 

většinový postoj v disentu týkající se „života v pravdě“ a „přečnívání“ jako odporující 

vlastnímu „nejlepšímu“. Přesně v intencích Sokolova vymezení hledání „nejlepšího“ se 

tedy neřídil tím, co dělali (ať už ve společnosti jako takové, nebo v disentu) všichni, nýbrž 

se proti tomu postavil, neboť objevil jiné „nejlepší“. V daném okamžiku se přestal řídit 

kritérií socialistické společnosti či disentu, to „nejlepší“ hledal výhradně v sobě a sám za 

ně také posléze odpovídal. 
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 „Vůle je způsob kauzality živých bytostí, pokud jsou obdařeny rozumem, a svoboda by pak byla tou 

vlastností kauzality, jež může působit nezávisle na cizích příčinách, které ji určují, tak jako přírodní nutnost 

je vlastností kauzality všech nerozumných bytostí být určován k činnosti působením cizích příčin.“ (Kant, 

1990: 108) 
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Sociální pole disentu 

 

O Vánocích roku 1982 devět žen uvězněných disidentů požádalo prezidenta Gustáva 

Husáka o milost pro své partnery. Havel tehdy tuto možnost odmítal – především proto, že 

v té době už zkrátka nemohl jednat jinak, de facto tedy vlastně nemohl jednat autenticky. 

„Havlovo jednání však v této době už dávno neovlivňovalo jenom jeho vlastní smýšlení; 

jako jedna z vedoucích osob disentu musel brát ohled na to, aby svým chováním nevybočil 

ani z této role.“ (Kosatík, 1997: 160). Vlastně se tedy musel podřídit ideálu, který svými 

postoji předtím vytvořil. 

Kosatík zde poukazuje na to, že Havel byl ve svém jednání do značné míry vtěsnán 

do jasně vytyčených mantinelů das Man a sociálního pole československého disentu. Jako 

každá role také role vedoucí osoby v disentu některé záležitosti usnadňovala, zatímco 

v jiných předepisovala postup možná až příliš striktně: v četných situacích tak Havlovi 

dovolovala zaujmout jen jeden postoj. „Musel se například chovat odvážně i tam, kde cítil 

strach, a zejména se jen těžko mohl s režimem dostat do situace, která by připomínala 

privátní dialog.“ (Kosatík, 1997: 161). Koncept „života v pravdě“ ve smyslu života zcela 

autentického tu dostává závažné trhliny. Podobně naznačoval roli, kterou je třeba hrát a 

dohrát, také Jiří Gruša Vaculíkovi: „Taky mi Jiří pravil, že já přeci už nemůžu svléct před 

lidmi najednou úbor, kroj či plášť, který jsem si kdysi sám dobrovolně navlékl. Nic jsem si 

nenavlékl, a čím si mě kdo přiodívá, ať si to zodpoví sám.“ (Vaculík, 1981/1992: 14) 

V případě Českého snáře, který vzbudil řadu nesouhlasných reakcí právě uvnitř 

disentu, se v následné diskusi objevily v podstatě pouze dvě výtky: první se týkala 

Vaculíkova vztahu k ženám
47

, jeho manželství a paralelních mimomanželských poměrů a 

jeho vyjadřování ke vztahům a ženám obecně. Druhou, častější a šířeji diskutovanou, lze 

shrnout do otázky, zda měl Vaculík právo ve svém literárním deníku zveřejnit řadu 

podrobností ze života disidentů a poskytnout tak režimu informace o lidech, jejich 

vzájemných sympatiích a antipatiích, protistátní činnosti a principech fungování odporu 

                                                           
47

 Viz např. Jiří Kantůrek: „Nechci být soudcem Tvých nejsoukromějších záležitostí, jde mi spíš o způsob, 

který jsi při líčení oné lepší poloviny lidstva zvolil. Dlouho jsem přemýšlel a hledal výraz, který by 

nejpřesněji vyjádřil popis Tvé vlastní ženy Madly, paní Zdeny, paní P. a všech dalších až po tu nebohou 

houslistku, která svým ženstvím ruší Tvůj umělecký zážitek z koncertu – a nevymyslel jsem nic jiného než 

sprosťáctví. Vím, že galantnost k ženám se dnes v jistých kruzích nenosí, že Ty nad mou výhradou mávneš 

rukou, ale přesto asi nebudu sám, kdo tohle v Tvém rukopise nespolkne.“ (Kantůrek in Vaculík, 1981/1991: 

99) 
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proti režimu se všemi reálnými i potenciálními důsledky.
48

 (K oběma výtkám se dostaneme 

níže). 

Přesto lze z řady náznaků ve vyjádření těch, kteří vydání Snáře v samizdatu 

komentovali, vycítit pobouření nejen nad dvěma právě uvedenými výtkami, ale také nad 

způsobem, jakým Vaculík ve svém literárním deníku disent zpodobnil. Vaculíkovo 

vykreslení totiž hrubě neodpovídá představě disentu jako sdružení sice výjimečných 

osobností, povolaných tvořit mravní povědomí lepší části národa, na druhou stranu však 

sdružení víceméně homogenní, s konstantní představou o motivaci, průběhu a 

mechanismech odporu vůči socialistickému režimu. 

K představě disentu jako seskupení výjimečných osobností rozhodnutých „žít 

v pravdě“ přidávají v rámci legitimizačních snah někteří jeho členové ještě obraz 

abnormálně pozitivních mezilidských vztahů, jež podle svého vyjádření v paralelní polis 

pozorují. Rezek cituje třeba Havlův popis vztahů v Chartě 77: „Vím z tisíceré osobní 

zkušenosti, jak pouhá okolnost společného signatářství Charty 77 dokáže mezi lidmi, kteří 

se dosud neznali nebo kteří se znali jen povrchně, okamžitě založit hlubší a otevřenější 

vztah a vyvolat náhlý a silný pocit smysluplné pospolitosti…“ (Rezek, 1991: 97) A 

komentuje jej: „Takové společenství ale líčí i účastníci festivalů mládeže a tvoří i 

nezapomenutelné zážitky účastníků pražských spartakiád.“ (Rezek, 1991: 97) Obraz 

bezesporného disentu rozporoval také Vaculík, většinou tím, že jej ironizoval – například 

když komentoval zvyk oslovovat se v jednotlivých (a často velmi vyostřených) reakcích na 

vzájemné texty slovem milý: „,Milý Jiří Grušo´, ,Milý Luboši Dobrovský´ a ,Milým 

přátelům Vaculíkovi, Havlíkovi a Pithartovi´. Náš milý spor pokračuje, ve vší lásce.“ 

(Vaculík, 1981/1992: 54−55). 

Vedle toho přispěl Vaculík k neidealizovanému náhledu na vztahy v disentu také 

popisem konkrétních událostí. Jako příklad může posloužit situace kolem Zdeny Erteltové, 

na níž lze sledovat jasnou hierarchizaci Charty 77 a disentu jako takového a vznik již 

zmíněných skupin „my“ a „oni“ také přímo v rámci disentu. Erteltová byla soustavně 

perzekvována režimem kvůli kontinuální práci ve Vaculíkově Edici Petlice, celkem 

přepsala více než čtyři sta knih (Šiklová, 2008: 39), přesto se nedočkala otevřeného zastání 

– disent tedy nebyl solidární ke všem postiženým stejně. Šiklová přitom upozorňuje, že 

postavení „písařek“ bylo ve skutečnosti často výrazně rizikovější, než u lidí, mnohem 
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 Tuto výtku shrnul např. Jaroslav Putík: „Hlavní námitka, kterou jsem zaslechl v různých formulacích, zní 

asi takto: Jakým právem si ten Vaculík dovoluje tohle psát, jakým právem dává na papír věci, které mohou 

uškodit jemu a především dalším lidem?“ (Putík in Vaculík, 1981/1991: 63) 
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častěji mužů, kteří Chartu podepsali a nadále se „veřejně“ podíleli na její činnosti, 

například formulací a šířením dokumentů Charty. „Zatímco muži byli podepsáni pod 

různými proklamacemi, a tím vlastně byli svojí publicitou částečně i formálně chráněni, 

neboť se o nich v zahraničí vědělo, ženy, které tehdy opisovaly texty či se podílely na 

jejich distribuci, byly vystaveny daleko vyššímu riziku, protože opisování a distribuce byl 

trestný čin,“ uvádí Šiklová s tím, že zatímco proklamaci bylo možné po přijetí Helsinských 

dohod hájit jako projev odlišného politického názoru, opisování a distribuce textů bylo 

jednoznačně charakterizováno jako trestná činnost (Šiklová 2008: 41). 

Vaculík ve Snáři popisuje své očekávání, že se za „písařku“ disent otevřeně 

postaví, což se však nestalo
49

. „Jel jsem na naši každoroční schůzku u Havlů s pevným 

přesvědčením, že teď něco udělají, protože teď jsou na řadě, teď musí ukázat, že mezi nimi 

a Zdenou je také nějaký přímý vztah, nejen oklikou. Všem jim psala knížky, všichni ji 

přijímali.“ (Vaculík, 1981/1992: 112−113) Totéž si podle svého pozdějšího vyjádření 

uvědomovala i Eva Kantůrková, když na Silvestra 1979 pozvala Zdenu Erteltovou na 

večírek u Karla Pecky, kde byli i manželé Vaculíkovi.
50

 „Mně prostě té paní Zdeny bylo 

líto. Znala jsem ty hromady petličních textů, které svýma vlastníma rukama opsala. 

Nedokázala jsem jet radovat se někam, kam ona nemůže.“ (Kantůrková, 2010: 147) 

Ačkoli tedy Zdena Erteltová byla perzekvována režimem za svoji činnost pro 

samizdatovou edici Petlice a nepochybně v tomto smyslu byla významnou členkou disentu, 

na silvestrovský večírek ji nikdo nepozval, protože byla milenkou ženatého muže, jednoho 

z disidentů. Zatímco ale ostatní disidenti a disidentky o mimomanželských vztazích, které 

byly mezi chartisty poměrně běžné, nahlas nehovořili, Vaculík ve Snáři psal o svém 

soukromém životě otevřeně a s radostí využil i historku ze silvestrovského večírku.
51

 

                                                           
49

 Šlo o situaci, kdy byla Erteltová opakovaně vyslýchána, a když neuvedla požadovaná jména, byla 

převezena na venerologii a proti své vůli hospitalizována. 
50

 „Silvestrovská oslava byla dvoufázová, od Gruši, který zůstával doma, tedy z daleké Krče, jsme jeli 

k Peckovi na Malou Stranu až s večerem, vezla nás, mého muže a mě, paní Zdena Erteltová; a mě na půl 

cesty, když ona měla zabočit do svojí samoty se psem a my měli pokračovat na oslavu tramvají, napadlo, že 

nechat ji na Silvestra samu je sprosté. To ona těm všem, kteří se právě u Pecky veselí, opisuje rukopisy pro 

Petlici! Podstupuje pro ně riziko! Nechá se obtěžovat a urážet policií! Kdo tedy jiný, než ona, do jejich 

společnosti patří! A tak povídám: ,Nejela byste radši s námi?´ Jistěže jela, a ráda.“ (Kantůrková, 2010: 144) 
51

 „Najednou co nevidím – Zdena! Kdesi u dveří odebrali jí kabát a teď se tam uklánivě kroutila v chumlu 

s Kantůrkovými. Měla na sobě fialové, černě květované dlouhé šaty, v jakých já s ní nikdy nikam nejdu pro 

jejich nápadnou slavnostnost. Všichni se na ni dívali. ,Kdo je to,´ ptali se někteří blbečkové a Madla 

vysvětlila: ,To je milenka mého muže.´(…) Byl bych dal přednost Italům, ale uvědomoval jsem si správnost 

všeho dění, má Kniha se bude radovat, toto se jednou muselo přihodit, i když se to nepřihodilo samo, nýbrž 

bestií Kantůrkovou, jelikož věděla, že tam budu. (…) Dokročil ke mně zbledlý Karel Pecka a pravil: ,Co to 

znamená?´ − ,Nevím. Co mám snad dělat?´ odpověděl jsem. Prskavě pravil: ,No to se mě, kamaráde, neptej! 

To sis měl udělat pořádek dřív!´ To mě naštvalo. Jaký pořádek? Co tím míní? Zdena si taky může přijít, kam 

chce. Všem jim psala knížky. Není ode mne odvozená.“ (Vaculík, 1981/1992: 444) 



51 
 

Fakt, že chartisté svou kolegyni otevřeně nebránili, poučil autora Snáře o tom, že 

„si nemám nic přikrašlovat a že nějakým způsobem, který se nemůže už o nikoho dalšího 

opírat, musím vykonávat přece jen odpovědnost za Zdenu“ (Vaculík, 1981/1992: 113). 

Způsobem sobě vlastním zde ovšem Vaculík ignoroval sociální izolovanost disentu, 

v němž se nepohyboval sám, nýbrž do něj – byť spíše jako jeho manželka, než aktivní 

členka – patřila také jeho žena Madla, což při existenci (mimo)manželského trojúhelníku 

logicky působilo vztahové potíže. A jak podotkl Bolton, Vaculíkův poměr s Erteltovou, 

„statečnou ženou, která se nakonec stala hlavní oporou Edice Petlice a přestála mučivé 

ústrky režimu – byl zejména těžký pro jeho manželku, zvlášť když se současně bránila 

policii.“ (Bolton, 2015: 313) 

Vaculík se svým psaním vzepřel nejen obrazu disidentů jako výjimečných hrdinů, 

nýbrž také (auto)cenzuře vycházející z ostře binárního vidění boje mezi režimem a 

disentem, v němž většina disidentů viděla jedinou možnost úspěchu v absolutní jednotě. 

Hned v úvodu Snáře popisuje Vaculík konfliktní rozpravu (o Poznámkách o statečnosti) 

s Jiřím Grušou, k níž málem vůbec nedošlo, protože Gruša viděl jako nemožné, aby se 

právě oni dva „hádali před tváří Státní bezpečnosti“. „Řekl jsem, že když jsme se už 

definovali jednou jako svobodní lidé, Chartou i jinak, máme na svém území svobody 

užívat. Nemůžeme některé věci zamlčovat jen proto, že nás slyší StB.“ (Vaculík, 

1981/1992: 13). Vaculík, který jako všichni v disentu samozřejmě věděl, že mnohé ze 

soukromých rozhovorů mají i vnější posluchače či diváky, zde odmítá brát na takové 

obecenstvo ohled. 

V tomto případě došlo u Jiřího Gruši k „předcenzuře“, o níž hovoří Bourdieu – 

nebylo třeba, aby se disent usnesl na tom, jak a o čem v rámci své činnosti diskutovat. 

Disidentské sociální pole samo a na první pohled neviditelně určilo, o čem je možné mluvit 

a jak. Proto Gruša viděl ostrou polemiku o Vaculíkově fejetonu jako nemožnou. K tomuto 

procesu dochází podle Bourdieua již při samotném formování skupiny, protože právě ty 

cenzury, jež určité činitele vylučují z komunikace, patří mezi nejúčinnější a zároveň 

nejskrytější. 

Pokud chceme osvětlit, co se v určité skupině smí říkat a co ne, musíme vzít 

v úvahu nejen symbolické silové vztahy, které se v této skupině ustavují a které určité 

jedince (například ženy) staví mimo možnost promluvy nebo je nutí se práva promluvy 

energicky domáhat, nýbrž také samy zákony formování skupiny, jež fungují jako 

předběžná cenzura, například pravidla vědomého nebo nevědomého vylučování ze skupiny 
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(Bourdieu, 2012: 53). V tomto případě viděl Jiří Gruša jako nevhodné písemně ostře 

polemizovat, a tudíž zveřejňovat názorové rozpory před očima protivníka. 

V tomto konkrétním případě Vaculík využil názorový střet nejen k delegitimizaci 

disidentského postoje vůči ostatním lidem, ale také k legitimizaci sebe sama:  v uvedeném 

sporu s Jiřím Grušou, který napsal kritiku jeho Poznámek o statečnosti, nejprve ve Snáři 

dlouze popisuje, co Gruša napsal a proč nemá pravdu, klade jeden argument za druhým a 

snaží se vyvrátit Grušova tvrzení. Nakonec ale celý spor ironizuje a svůj postoj a sebe 

sama legitimizuje tím, že na konec uvedeného zápisu umístí názor Alexandra Klimenta: 

„Pravil mi v pondělí Alexandr Kliment, když jsem se ho ptal, co si o mém sporu s Grušou 

myslí: ,Řekl bych, že je to především – když odhlédnu od samé věci, kterou bych si musel 

nejdřív řádně prostudovat – vzpoura mladého muže proti, řekněme, autoritě. Otevřel jsem 

na to hubu.“ (Vaculík, 1981/1992: 35) 

A nejde jen o přítomnost. Někteří kritici Českého snáře, například Milan Šimečka, 

explicitně přiznávají své obavy z toho, aby se v budoucích pokoleních nestalo popisované 

„pravdou“, tedy tím, co si čtenáři internalizují jako zdokumentovanou, „pravdivou“ 

představu o disentu. A co víc, uvědomují si rovněž obousměrnost procesu ovlivnění 

literatury aktuálním světem a naopak. Šimečka zmínil obojí ve svém komentáři k Českému 

snáři: „To, co nestihl autor říci lidem v životě, říká jim literaturou a tak se tu pořád míchá 

dohromady dvojí skutečnost. Tato tvorba paralelní skutečnosti je na této knize to nejvíce 

pobuřující, vzniká nebezpečí, že po nějaké době uvěří všichni, že vše bylo tak, jak je to tu 

popsáno a že i účinkující se bezděky budou snažit o to, aby pokračovali v rolích, které jim 

tu byly přiděleny.“ (Šimečka in Vaculík, 1981/1991: 69) 

Jestliže k nejvíce diskutovaným otázkám v moderní literární vědě patří spor mezi 

zastánci a odpůrci úplné autonomie literatury, minimálně stejně zajímavá je související 

hypotéza o obousměrnosti nápodoby, tedy možné mimésis nejen ve směru aktuální svět → 

fikce, ale také ve směru opačném. Svět literárních děl může na jednu stranu recipientům 

pomoci osvětlit řadu jevů z aktuálního světa, na druhou stranu ale také slouží jako model 

jednání, zdánlivě zakotvený v realitě, ve skutečnosti však teprve realitu konstruující 

(Morris, 2000: 19). O vlivu literatury na život psal již v roce 1944 český profesor Karel 

Krejčí: „Kniha dává čtenáři v pěkné stylizaci analogie jeho vlastních osudů, řeší problémy, 
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kterými si on sám láme hlavu, a bezděčně jej svádí k tomu, aby se snažil povznésti a 

ozdobiti všednost svého života napodobením literárních předloh.“ (Krejčí, 2008: 144)
52

 

Proces tvorby a následně recepce literárního díla funguje v obou směrech: ani 

v případě silné inspirace aktuálním světem totiž nikdy nemůže jít jen o zobrazování osob, 

událostí a motivů (a prostřednictvím popisu o jeho konstrukci), nýbrž následně dochází 

také k opačnému ovlivnění – osoby z aktuálního světa pak často jednají jako literární 

postavy či své promluvy, ať již veřejné, soukromé nebo pouze zamýšlené, (úmyslně či 

neúmyslně) modelují jako literární monology. Češka v této souvislosti hovoří o 

proliferačním efektu fikce (Češka, 2013). Považuje-li čtenář či obecně adresát sdělení 

mylně performativní výpověď za konstatování, může se domnívat, že získal určitou 

informaci, jež se poté může stát instrukcí pro jeho jednání – byl podle Češky 

„nepozorovaně obsazen jistou literární fikcí“ (Češka, 2013: 529). 

Záludnost takové záměny (inverze performativu za konstativ)
53

 spočívá podle 

Češky v tom, že v adresátovi je vzbuzen dojem, že má co do činění s jistým stavem věcí (s 

konstatováním, jež by nebylo obtížné verifikovat), které od něho vyžadují racionální 

uvažování. Přičemž však dochází pouze k tomu, že si osvojuje (spíše je osvojen) určitou 

literární iluzi, která po něm naopak vyžaduje, aby svoji racionalitu potlačil. „Přesto však 

bude v adresátovi vzbuzen mylný dojem, že je naopak ve svém rozhodování aktivní, vždyť 

k němu využívá svého rozumu.“ (Češka, 2013: 529). 

Proto Češka hovoří o znevolněném subjektu, který se aktivně podílí na své porobě 

právě tím, že vkládá svoje tělo a svoji mysl do služeb literatury. Zároveň, staneme-li se 

předmětem vyprávění, v rozšířené fikčnosti posilujeme iluzivnost literatury. Proliferačního 

efektu ve Snáři si povšiml také Vladimír Karfík, podle nějž se vznikající kniha stala de 

facto klíčovou „postavou“ románu, přičemž však neovlivňovala jen vznikající literární 

deník, ale přímo autorův život. „Vznikající kniha vstoupila do života svého autora a začala 
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 Mezi konkrétními příklady zásadního vlivu literárních děl na život společnosti Krejčí uvádí Baudelairovy 

Květy zla či Goethovo Utrpení mladého Werthera a přidává příklad úředního zákazu písně Horo, horo vysoká 

jsi, „při jejímž zpěvu opětovně docházelo k sebevraždám milenců“ (Krejčí, 2008: 145). 
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 Koncept performativní výpovědi byl vytvořen v padesátých letech dvacátého století britským filosofem J. 

L. Austinem, který navrhl rozlišovat dva druhy výpovědí: konstativní výpovědi jsou výroky popisující stav 

věcí a jsou buď pravdivé nebo nepravdivé, performativní výpovědi nejsou ani pravdivé, ani nepravdivé a 

v podstatě jsou vykonavateli děje, k němuž odkazují (Culler, 2002: 104). Později došlo k předefinování 

rozdílu mezi konstativem a performativem: konstativ je jazyk, který si klade za cíl reprezentovat věci tak, jak 

jsou a pojmenovávat věci, které již existují, zatímco performativ představuje rétorické operace, jazykové 

akty, které tento cíl podkopávají tím, že zavádějí lingvistické kategorie, místo aby reprezentovaly to, co je, 

čímž vytvářejí nové věci, organizují svět (Culler, 2002: 111). Literární dílo však dokáže obojí: na jedné 

straně uskutečňuje jednorázový specifický akt – vytváří realitu, kterou je dílo, přičemž věty tohoto díla v něm 

něčeho konkrétního docilují. Na druhou stranu se dílo na základě intenzivního opakování stává událostí, 

chopí se norem a eventuálně přinese změnu věcí (Culler, 2002: 116). 
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se v něm uplatňovat rostoucí měrou – dokonce víc než některé z klíčových postav. Je 

v něm všudypřítomná, je v pozadí všeho dění. Nesnižujme její existenci na to, že by snad 

působila především na stylizaci autorova života a jeho postojů pro potřeby románu, její 

funkce je mnohem podstatnější, spoluvytvářela rok básníkova života, byla usazena v jeho 

smyslech, číhala v jeho vědomí v každém okamžiku.“ (Karfík in Vaculík, 1981/1991: 77) 

Podobně – a nejen v případě Českého snáře – zhodnotila Vaculíkovu tvorbu Eva 

Kantůrková, podle níž Vaculík „si své aféry a příběhy musí inscenovat, aby měl o čem 

psát“ (Kantůrková, 2012: 32−33) a konkrétně ve Snáři podle ní „posouvá události tak, jak 

se mu to hodí do stavby příběhu. I třeba o celý rok, a deník to zamlčí. Zdánlivě 

nejupřímnější forma sdělení se řídí týmiž literárními pravidly jako literatura ostatní“ 

(Kantůrková, 2012: 47). V tomto případě bychom mohli hovořit také o proliferačním 

efektu literární tvorby, který de facto zapříčinil proměnu žánru: „Přestože je Český snář 

také svědecký a zdánlivě nejautentičtější, byla básnická intence zaznamenat průběh 

jednoho roku básníkova života tak silná, že vůle tvárná, jež reálné záznamy postupně 

proměňovala v román, zasahovala do autorova života tak, že jej organizovala podle potřeb 

románového příběhu,“ uvádí Karfík s tím, že umělecká intence se zde ukázala natolik 

mohutná, že ze záznamů nevznikl deník, nýbrž román, aniž by přitom tento tvar cokoli 

ubral na autenticitě výpovědi (Karfík, 1993: 26). 

Kromě toho, že lidé často jednají jako literární postavy či modelují své proslovy 

jako literární monology, vstupuje totiž do hry ještě další prvek interakce mezi fikčním a 

aktuálním světem: literární autor může začít žít svůj život tak, jak pro své následné psaní 

potřebuje, nebo to alespoň tvrdit. Když Vaculík přijme pozvání své budoucí partnerky 

Lenky Procházkové, do Snáře zapíše: „Samozřejmě vím, co by mi prospělo líp. Ale já 

jsem tu malý pán. Má Kniha vyžaduje něco jiného!“ (Vaculík, 1981/1990: 406)
54

 Milan 

Jungmann to posléze komentuje: „Starý Mukařovský by měl radost, neboť tím mu 

potvrzuješ jeho jednu tézi (ostatně nejen jeho), že autor, zvláště ovšem romantický (a to Ty 

jsi), stylizuje už svůj život tak, aby měl materiál pro literaturu – viz Mácha, Neruda, 

Puškin, Lermontov, Byron.“ (Jungmann in Vaculík, 1981/1991: 11)
55
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 Eva Kantůrková dokonce píše: „…Ludvík Vaculík, který si své aféry a příběhy musí inscenovat, aby měl o 

čem psát.“ (Kantůrková, 2012: 33). 
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 Autorova interakce s aktuálním světem může mít samozřejmě i řadu dalších podob. Vnější svět tak často 

mívá zásadní vliv na podobu dalšího díla. „Některý spisovatelé píšou to, co se čtenářům v minulosti líbilo. A 

to je jejich konec. Většina spisovatelů má krátký tvůrčí období. Slyšej chválu a věří tomu. Jedinej, kdo může 

skutečně posoudit hodnotu knihy, je sám spisovatel.“ (Bukowski, 2001: 23) 



55 
 

Autorova pověst jako symbolický kapitál 

 

Jestliže pro celou skupinu československého, avšak zejména pražského a brněnského
56

 

disentu znamenal Český snář zásadní delegitimizační a demytizační gesto, neboť 

zpochybnil jeho legitimitu ve smyslu výlučného „života v pravdě“, pro Ludvíka Vaculíka 

samotného se stal nástrojem přesně opačným: Vaculík zde legitimizoval sám sebe. 

Nahlédneme-li, tak jako Petr Steiner, pověst literárního autora prizmatem Bourdieuovy 

kategorie „symbolický kapitál“, můžeme také porovnávat postavení jednotlivých členů 

disentu socialistického Československa konce 70. let 20. století. 

Jak Steiner upozorňuje, Bourdieu dělí sféru kulturní tvorby na dvě diametrálně 

odlišná pod-pole: na jedné straně je oblast tvorby hromadné, na straně druhé oblast tvorby 

omezené. Zatímco ta první se řídí ekonomickými pravidly trhu a umělecký úspěch se v ní 

rovná zisku, který to které dílo přinese, pod-pole omezené tvorby je pravým protipólem 

komerční kultury. Zde je totiž hospodářský úspěch považován přímo za nectnost, ve jménu 

tvůrčí svobody se umělci dobrovolně zříkají hmotných statků i společenských privilegií, 

aby tímto protiměšťáckým gestem otevřeli nezávislý prostor podléhající jen principům sui 

generis uměleckým (Steiner, 2012: 218). 

Základní měnou tohoto pod-pole je pak podle Bourdieua tzv. symbolický kapitál, 

tedy jedincovo dominantní postavení v daném pod-poli, o něž soupeří ti, kdo k němu 

přispívají svými díly. De facto je tedy umělecká (literární) pověst rovna uznání, jemuž se 

ten který tvůrce těší mezi ostatními umělci (literáty), kteří do tohoto pod-pole příslušejí. 

Aplikujeme-li tuto teorii na československý disent, najdeme zřejmou analogii: vytváří se 

zde autonomní kulturní (a do určité míry i filosoficko-vědecká) sféra, která se vymyká 

oficiálnímu socialistickému diskursu. Steiner ovšem upozorňuje, že v případě neoficiální 

kultury v Československu po roce 1968 je zde i určitá odlišnost: v disentu totiž nešlo jen o 

sféru nekonformního umění a jeho příslušníky nepojila jen společná představa „pravého“ 

umění, nýbrž i jasný politický postoj, zejména nesouhlas se vstupem spřátelených vojsk 

(Steiner, 2012: 219). 

Česká neoficiální kultura tak podle Steinera byla sférou hybridní v tom smyslu, že 

nikdy nebyla jen oblastí čistě uměleckou, ale zahrnovala i rovnomocně důležitý prvek 
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 Brněnský disent byl roztříštěn do několika skupin: Jaroslav Mezník, Jiří Müller a Albert Černý se podíleli 

na brněnské činnosti iniciativy Nezávislí socialisté (Mezník in Vaněk, 2005: 564), křesťanští disidenti se 

soustřeďovali především okolo evangelické teoložky Boženy Komárkové (Müller in Vaněk, 2005: 598), za 

čelného představitele brněnského disentu je považován především Jaroslav Šabata a jeho syn Jan, z dalších 

lze uvést Milana Uhde či Jana Trefulku (Kotrlá in Vaněk, 2005: 244). 
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politický. Toto křížení bylo navíc umocněno zvláštním postavením spisovatele v české 

společnosti – od dob národního obrození byl slovesný tvůrce vždy považován za někoho 

daleko významnějšího než jen za pouhého nezávislého umělce. V případě disentu 70. let 

jde v zásadě o zrcadlový obraz politiky skutečné, nikoli boj o moc mezi dvěma soupeřícími 

ideologiemi.
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 Základem je zde podle Steinera odmítnutí pravidel totalitní společnosti a 

rozhodnutí řídit se pouze kritérii čistě morálními. A jestliže komunistická vláda činila vše 

pro to, aby disidenty vytlačila na okraj společnosti, vlastně svým odpůrcům nahrávala, 

neboť tak posilovala jejich symbolický kapitál – úctu podobně smýšlejících spoluobčanů 

(Steiner, 2012: 219). 

Na příkladu sporu disidentů zůstávajících v Československu s Milanem Kunderou, 

jenž se po odchodu do Francie stal světoznámým spisovatelem, Steiner ukazuje, proč ke 

sporu došlo. Kundera se podle Steinera v očích západní společnosti stal „českým 

Solženicynem“, který ve svém díle popsal svou autentickou zkušenost s totalitou, a jako 

takový požíval vážnosti mluvčího československých odpůrců režimu (Steiner, 2012: 219). 

O ni, respektive o tento symbolický kapitál, se mezitím sváděl boj v neoficiální 

československé kultuře. Steiner podotýká, že je podružné, zda tomu tak ve skutečnosti 

bylo, tedy zda Kundera skutečně byl představitelem československé neoficiální kultury, 

jenž ve svých dílech líčí zkušenost s totalitním režimem. Podle Steinera bylo důležité, že to 

v Čechách takovým dojmem působilo, pročež nepřátelská reakce na sebe nenechala dlouho 

čekat. (Steiner, 2012: 220) 

Z tohoto úhlu pohledu vlastně Kundera znemožnil svým krajanům už samotnou 

možnost se o tuto výsadu v zahraničí ucházet, což je logicky semklo.
58

 Milan Jungmann 
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 V posrpnovém období, jež se od předchozí etapy odlišovalo hlavně tím, že zde již nevznikla žádná 

viditelnější opozice uvnitř KSČ, vznikly podle historika Milana Otáhala dvě chronologické etapy opozičního 

hnutí. V první fázi (1969 – 1972) sehrála nejviditelnější roli „socialistická opozice“, jejímž cílem byl 

především návrat k polednové politice a odstranění Husákova protireformního vedení, v druhé fázi zaujala 

klíčové místo „občanská opozice“, pro niž Otáhal používá synonymum disent. (Za mezník přitom Otáhal 

považuje rok 1972, kdy byla v „létě procesů“ odsouzena největší skupina odpůrců). Jako hlavní kritérium pro 

uvedené rozdělení použil Otáhal právě přítomnost či absenci politického programu – za opoziční hnutí 

v užším, politickém slova smyslu proto považuje pouze první fázi, pro disent byla podle něj naopak typická 

nepolitická strategie, jež se soustředila na kritiku nedodržování mezinárodních závazků komunistické vlády 

v oblasti lidských práv a na hledání konkrétního politického programu již rezignovala. Tato „občanská 

opozice“ přímo nenavazovala na tradice antikomunistického odporu po únorovém převratu, neboť se do ní 

vlivem nedůvěry k působení někdejších komunistických představitelů většinově nezapojili bývalí političtí 

vězni z 50. a 60. let. Společenství Charty 77 se navíc od většiny příslušníků „třetího odboje“ výrazně 

odlišovalo proklamovanou akceptací komunistické moci jako potenciálního partnera pro požadovaný dialog 

o celospolečenských problémech (Blažek, 2005: 18−19). 
58

 Steiner podotýká, že po roce 1989 drtivá většina bývalých disidentů tento svůj pracně nastřádaný 

symbolický kapitál zdatně proměnila v kapitál politický, když usedla v různých funkcích (Steiner, 2012: 

223). K tomu je třeba dodat, že Vaculík, ač byl mnohokrát k účasti na veřejném životě zván, všechny 

podobné nabídky odmítl. 
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v Kunderovských paradoxech podtrhl rozpor mezi Kunderovou „slávou hraničící 

s hysterií“ na Západě a „rozpačitým mlčením“ v Československu. Kunderu nejprve obvinil 

z úmyslné manipulace s vlastní minulostí před zahraniční veřejností, když podle 

Jungmanna „vytvořil ze svého životopisu kýč pro nezasvěcené cizí čtenáře“, aby mu 

posléze upřel symbolický kapitál snižováním umělecké hodnoty jeho díla. 

Jestliže se Kundera v rozhovorech hlásil k tradici proslulých filosofujících 

spisovatelů typu Kafky, Musila, Brocha či Manna, Jungmann toto srovnání shodil se stolu 

prohlášením, že „rozdíl mezi epikou těchto moderních klasiků a romány Kunderovými je 

na první pohled patrný: jejich texty jsou koncipovány složitě, umně a kladou čtenářům 

četné obtíže“, zatímco „v Kunderových románech je naopak filozofování příjemnou hrou 

paradoxů, do které se může snadno zapojit i čtenářská mysl velmi prostinká“ (Jungmann, 

1987). Vedle Kundery zde Jungmann připravuje o symbolický kapitál i jeho čtenáře. 

Druhým důvodem Kunderova takřka jednohlasného odsouzení ze strany domácího 

disentu se stal obraz disidenta, který prostřednictvím postavy Tomáše z Nesnesitelné 

lehkosti bytí zásadním způsobem narušil image pečlivě budovanou příslušníky neoficiální 

kultury (Steiner, 2012: 219−220). Kundera se tak vlastně provinil podobně jako Vaculík, 

s tím rozdílem, že jeho román nemířil na disent, zatímco pro Český snář byli disidenti 

ústředním tématem. Vaculík navíc zůstal mezi svými souputníky a musel čelit jejich zlosti. 

Ostatně, byl to právě Vaculík, kdo tvrdil, že „člověk může s jistotou udělat ten skutek, za 

který je ochoten sklidit nepřátelství svých přátel“ (Vaculík, 1992: 110). Jako by tedy 

v negativní odezvě na své vybočení cítil potvrzení správnosti svých kroků. 

Nejvíce kritiky se sneslo na epizodu s Tomášovým odmítnutím podpisu na petici 

žádající propuštění politických vězňů (jež navíc byla často ztotožňována s postojem 

samotného Kundery – viz Jungmannovo „vypravěč, s nímž můžeme Kunderu bez obav 

ztotožnit“ z Kunderovských paradoxů), která upírala odpůrcům režimu symbolický kapitál: 

„Nejsou-li hybnou silou jejich chování ty nejušlechtilejší morální pohnutky, nýbrž jen 

plytký exhibicionismus, jejich neortodoxní chování se jen stěží může stát zdrojem uznání 

od jejich spoluobčanů.“ (Steiner, 2012: 221) 

Podle Jungmanna si západní čtenáři, kteří neznali pravý stav věci, mohli „s 

potěšením číst o tom, jak vesele, bezstarostně a dokonce v jakési euforii si může žít 

v Čechách pronásledovaný intelektuál“ (Jungmann, 1987). Disidenti si pak podle něj mohli 

jen těžko stěžovat či mluvit o nějakém duchovním a existenčním útlaku. Odveta přišla opět 

v duchu upření symbolického kapitálu prostřednictvím znevážení uměleckosti 

Kunderových próz – podle jeho protivníků, například právě Milana Jungmanna, se stal 
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světovým spisovatelem jen proto, že zaprodal svou múzu knižnímu trhu, opustil pod-pole 

umělecké produkce omezené a začal psát pro masového čtenáře, jemuž se 

pseudofilosofováním a pokleslou erotikou podbízí.  

Jungmann v této souvislosti podotkl, že aby Kundera dosáhl světového ohlasu, 

musel dodržet určitou rovinu čtenářských nároků a počítat se snadnou překladatelností a 

srozumitelností textu, s čímž podle něj evidentně kalkuloval.
59

 Jungmann se zde pomocí 

diskurzivních prostředků pokusil Kunderu zdiskreditovat údajným opuštěním pod-pole 

omezené tvorby. „Hermetické oddělení umění od trhu nebo politiky od moci jsou jen 

diskurzivní strategie sloužící k diskreditaci konkurentů, jež platí v podmíněně vymezeném 

poli, nikoli však obecné pravdy.“ (Steiner, 2012: 222)
60

 

Podobnou strategii použili někteří kritici Snáře – neútočili na Vaculíka samotného, 

nýbrž se snažili znevážit uměleckou hodnotu díla. Václav Černý vyčítá Vaculíkovi, že 

nedělá rozdíl mezi upřímností a opravdovostí
61

, která má zásadní význam nejen v etice, ale 

i v umění, čímž de facto relativizuje uměleckou hodnotu románu. Totéž učinila i Eva 

Kantůrková, jež Snář označila za „knihu drbů“ (Vaculík, 1981/1991: 92). 

Černý kromě toho napodobil Jungmanna v přístupu ke Snáři i v tom, jak podsouvá 

Vaculíkovi podbízení se publiku a zároveň útočí na čtenáře samotné: „Napadá mně právě 

pojednaná záležitost z hlediska představitelného čtenářského úspěchu jeho Deníku: ten by 

byl zcela nepochybný, na ten Deník by letěla dobrá polovina, větší polovina čtenářstva, 

větší a hloupější, totiž ta, která by hltala Máchův intimní deník, a nikdy nevezme do ruky 

Máj.“ (Černý, 1994: 186) Diskursivní strategie obrany pečlivě vybudovaného obrazu 

disidenta se tak ve více případech opakují. 

Koneckonců, nejde o nic nového: podobnou strategii popisuje v Zemi literatury 

Pierre Lepape (Lepape, 2006). Poté, co Pierre Corneille odmítl systém zprostředkovatelů, 

ochránců, klientelismu a podřízenosti literátů, podle něhož byly ve Francii v 17. století 
                                                           
59

 Zvláště tento argument se jeví jako velmi pochybný, uvážíme-li pozdější Kunderův zákaz překladu 

francouzsky napsaných knih do češtiny s odůvodněním, že jsou jen těžko převoditelné do češtiny. 
60

 K podstatě negativních reakcí připojil Steiner ještě komentář: „Co se útoků proti Kunderovi týče, je 

z tohoto hlediska možné se jen podivovat, z jakého důvodu příslušníci disentu, kteří zatracovali 

komunistickou moc s její ideologií plánovitého hospodářství, cítili tak nutkavou potřebu osočovat 

spisovatele, jenž se vlastně stal, jak i oni sami mnohokrát zdůrazňovali, průkopníkem tržního pojetí 

literatury? Nebo by snad bylo lepší, kdyby psal jen pro hrstku vybraných čtenářů a vydávání jeho děl by bylo 

štědře dotováno vládou? Proč však potom svrhovat komunistický režim, když přece právě toto do značné 

míry umožňoval?“ (Steiner, 2012: 223) Vypadá to tedy, že Kunderův tržní úspěch se spíše stal záminkou pro 

atak na Kunderův symbolický kapitál. 
61 „Upřímně ze sebe chrlíš vše bez výběru a skladu, velké vedle malého, hloupost vedle chytrosti, významné 

s nevýznamným, drahokam i plevu, uzrálý tvar duchovní práce i myšlenkový cár pudového impulsu, dohad či 

podezření, umělecký či mravní čin objektivně pro všechny platný i nezávazný výměšek subjektivního 

fungování, po němž nikomu není nic. Upřímnost = možnost blábolit o sobě nebo tropit cokoliv.“ (Černý, 

1994: 184) 
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organizovány literární aktivity a vytvářena pověst spisovatelů, byl svými rivaly, vedenými 

kardinálem Richelieu, nejprve nešikovně obviněn z plagiátorství. Když tento útok nevyšel, 

došlo na „nepravděpodobnost“ příběhu. „Pod rouškou estetické diskuse se skrývá výzva 

k morálnímu řádu. Akademie je nucena vysvětlit rozpor mezi závěrem, že Cid je špatná 

hra, a faktem, že všichni diváci ji přijali s nadšením; použije k tomu argument, který je 

ještě nepodařenější než slavná pravidla: Corneille zmanipuloval ty nejpochybnější city 

diváků.“ (Lepape, 2006: 129−130)
62
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 Lepape cituje vyjádření Akademie: „Dobře vyjádřené prudké vášně často způsobí těm, kdo se na ně dívají, 

podobné pocity jako prožívají skuteční aktéři. Tyto vášně zbavují všechny svobody ducha a způsobují, že 

jedni se rádi dívají na představení chyb, kterých se ti druzí rádi dopouštějí. Právě tato mocná hnutí vyvolala u 

diváků Cida ono velké ocenění a kvůli nim rovněž musíme diváky omluvit. Autor se snadno stal pánem 

jejich duše, poté co v ní vzbudil neklid a emoce; divákova inteligence polichocena několika příjemnými 

místy začne snadno pochlebovat i tomu ostatnímu. Kdyby byli diváci méně důvtipné, byli by i méně citliví; 

byli by viděli nedostatky, které v této hře vidíme my.“ (Lepape, 2006: 130) 
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Zrcadlový obraz moci 

 

V předchozí části bylo zmíněno, že československý disent po roce 1968 ani zdaleka 

neprosazoval alternativní ideologii, nýbrž (až na poslední měsíce před listopadem 1989, 

kdy se do čela dostala radikálnější mladá generace) představoval „nepolitickou politiku“ – 

zrcadlový obraz politiky skutečné. Podobně můžeme v činnosti disentu najít prvky 

nacházející se v mechanismech moci totalitního režimu – tedy jakýsi zrcadlový obraz 

moci. Vaculík to koneckonců ve Snáři říká přímo: „Byl jsem si jistý, že mluvím jasně: o 

nebezpečí, že se Charta vyvine v buňku jakési nové železně ukázněné strany, vhodné tak 

pro ,lidi zvláštního ražení´, ale nikoli už pro mne ani Grušu, a že zároveň se úsilí stane 

nesrozumitelným a nepřitažlivým pro normálního člověka.“ (Vaculík, 1981/1992: 31). 

Srovnání disentu s režimní mocí se Vaculík na rozdíl od jiných nebrání: „To je mé 

přesvědčení: lidem, kteří mají věcně konkrétní odpovědnost za stát, musí být těžko jako 

nám, aspoň některým.“ (Vaculík, 1981/1992) Také vládnoucí strana ve svých počátcích 

získávala politické body především tím, že hovořila jazykem obyčejných lidí
63

, aby se 

posléze stal její slovník běžným občanům zcela vzdáleným. A příznačně je to právě slovní 

spojení „normální člověk“, které Vaculík v Poznámkách o statečnosti a později i ve Snáři 

použil, jež se stalo terčem Grušovy kritiky a zesměšnění (Vaculík, 1981/1992: 31−32). 

Kromě toho poskytuje Snář také obraz reálného života v disentu, který – jak již 

bylo řečeno – nekoresponduje s obrazem disentu zkonstruovaným jeho vlastními 

příslušníky. Pro některé z nich byl pohled do tohoto zrcadla víc než překvapivý. Jestliže se 

Milan Šimečka v Hlasech nad rukopisem Vaculíkova Českého Snáře obává, aby si jednou 

budoucí čtenáři nemysleli, že „vše bylo tak, jak je to tu popsáno“, implicitně vyjadřuje 

obavu, aby fikci nepovažovali budoucí čtenáři za dokument. 

Na druhou stranu Sergej Machonin tuto knihu „četl nikoli jako deníkový dokument, 

ale jako stvořené dílo: jako román o lásce a o člověku v zemi a v době, kdy žiju“ (Vaculík, 

1981/1991: 19). Vaculík zde totiž vepsal svůj román do realistické scenérie a minimálně na 

jeden rok učinil ze svého života takřka výhradní materiál pro své vyprávění. Podobně to – 

vlastně po celý svůj autorský život – dělal Bohumil Hrabal, i když zatímco Vaculík psal 
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 Viz např. volební program Komunistické strany Československa pro volby v roce 1946, který je zcela 

srozumitelný běžnému obyvatelstvu, bez později známých floskulí a frází, včetně pasáže o reakci a 

reakčnících. [online] In Totalita.cz. [cit. 2015-12-31]. Dostupné z WWW: 

<http://www.totqalita.cz/volby/volby_1946_05_04.php.>. 
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velmi intimně sám o sobě, Hrabal to nedělal. Vaculíkův románový deník je ale stejně jako 

Hrabalova tvorba dvojaký: umělecký na jedné straně a realistický na straně druhé. 

Přestože se Český snář na první pohled velmi podobá autentickému intimnímu 

deníku
64

, je v něm podle Richterové řada znamení, že nemůže jít o běžný intimní deník: 

signalizuje to už rozsah (víc než 600 stran věnovaných údobí asi čtrnácti měsíců), 

upozorňuje na to také autor, když asi po čtyřiceti stránkách přiznává dodatečné redakční 

zásahy a úpravy textu (Richterová, 1992: 17). Především je ale deník od počátku určen ke 

zveřejnění a o jeho uměleckosti svědčí také vnitřní stavba: „všechny motivy, všechna 

témata a všechny postavy jsou důkladně vsazeny do kontextu, hrají určitou roli v celkové 

dynamice vyprávění, nic nepůsobí v textu nahodile nebo cize“ (Richterová, 1992: 17). 

Vaculík podle Richterové vnutil deníku soudržnost a koherenci románu. 

Něco podobného říká Kantůrková: „V Českém snáři, v textu, který deníkovost 

nastoluje jako metodu téměř posvátnou, nedotknutelnou, následováníhodnou a navýsost 

důvěryhodnou, jsem zjistila, že Vaculík posouvá události tak, jak se mu to hodí do stavby 

příběhu. I třeba o celý rok, a deník to zamlčí. Zdánlivě nejupřímnější forma sdělení se řídí 

týmiž literárními pravidly jako literatura ostatní.“ (Kantůrková, 2012: 47) 

Jestliže tedy Češka tvrdí o Hrabalově tvorbě, že v ní jde o sofistikovaně pojatý 

realismus, který není v první řadě svazován ambicí podat svědectví, něco podobného 

bychom mohli říci o Českém snáři. Také v něm nejde ani tak o zachování podrobného 

svědectví o životě v disentu (byť právě tento aspekt se stal předmětem velké diskuse). A 

pokud Češka považuje Hrabalův realismus za vypravěčskou hru s realistickou sugescí, 

imaginativní přetvoření toho, co se skutečně odehrálo (Češka, 2015), můžeme s úspěchem 

totéž přiřknout Vaculíkově deníkovému románu. 

Problém je, podobně jako u Hrabala, v „sotva postřehnutelné uměleckosti“, která je 

dokladem jejího skvělého provedení, neboť její přesvědčivost je nejvýraznější ve chvíli, 

kdy není jako taková pociťována, zároveň je ale rovněž příčinou interpretačních omylů 

(Češka, 2015). Češka se přitom důrazem na uměleckost nebrání referenční stránce textu. 

Tak jako Hrabalovy Totální strachy (Hrabal, 1990) představují jeden z prvních textů, jež 

                                                           
64 „Začíná jakoby náhodným zápisem, náhodným datem, autor v něm obšírně popisuje svůj vnitřní život i 

prostředí, kde žije, rodinu, přátele, práci, starosti, lásky atd. Jména osob jsou skutečná, stejně jako události, o 

kterých píše. Sled dní a zápisů se zdá rovnoměrný a přirozený, čtenář je fascinován každodenním rytmem, 

familiárním ovzduším i řadou důvěrných nebo indiskrétních odhalení týkajících se osob veřejných nebo 

známých; jsou to spisovatelé, filosofové, politici a umělci žijící v Praze koncem sedmdesátých let, materiál 

svědčící o životě této kulturně silné, ale ze společnosti násilně vyřazené skupiny lidí je bohatý a má značnou 

svědeckou hodnotu. (…) Autor v deníku mohutně zaujímá ústřední místo, váhu jeho postavě dodávají 

provokativní kategorické soudy a svérázné subjektivní postoje.“ (Richterová, 1992: 16−17). 
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Češka zahrnuje do skupiny se souhrnným označením „vypořádání se“ s komunismem, 

Vaculíkův Snář bychom mohli zařadit do (mnohem užší) množiny textů vypořádávajících 

se s realitou života v disentu. 

Když Češka píše, že Hrabal „již na sklonku roku 1990 odhaluje tento legitimizační 

žánr v jeho ideologické strnulosti, zaslepenosti a nepravdivosti jako společenský podvod“ 

(Češka, 2015), mohli bychom analogicky říci, že Vaculík jako jeden z prvních a navíc 

jeden z mála prostřednictvím Českého snáře odhaluje v samizdatové literatuře její 

sebelegitimizační funkci. Hrabal podle Češky svými Totálními strachy ukázal 

„manipulativní, ohlupující a lehce popuzený žargon věrozvěstů rodící se svobodné 

společnosti, neboť nahlíží na legitimizační mantru jako na specifickou variantu 

totalitarismu“ (Češka, 2015). Zároveň má ale podle něj Hrabalův text jasně apologetický 

charakter. 

Podobně Vaculík svým Českým snářem odkryl taktéž manipulativní a navíc silně 

nadřazený sebeadorační tón samizdatové literatury, přitom ale současně jeho románový 

deník působí – podobně jako Hrabalova „ironizovaná zpověď“ – jako obžaloba života 

vystaveného neustálému fízlování: „Na zítřek mám předvolání na Bezpečnost 

k pravidelnému měsíčnímu ,úřednímu jednání´. Bez uvozovek hodí se pro to nejlíp slovo 

výhrůžky. Zvyknout si na to jakoby nic – nikdy se nedá.“ (Vaculík, 1981/1992: 8)
65

 U 

Vaculíka k tomu přidejme třetí rozměr: vedle obžaloby režimního pronásledování 

zasahujícího do všech rovin osobního života a narušení legitimizačního samizdatového 

diskursu je Snář svému autorovi rovněž prostředkem vlastní legitimizace. 

Otázkou je, proč Vaculík v Českém snáři odhaluje sám sebe i své blízké. Bolton 

odmítá spojovat Vaculíkův deník s jeho exhibicionismem, neboť psaní o sobě vidí jako 

nezbytné pro vytvoření prostoru pro mnoho rozmanitých a svérázných osobností – teprve 

vytvořením maxima svobody v privátní sféře je podle Boltona možné učinit z disentu sféru 

veřejnou (Bolton, 2015: 354). Přesto ve Vaculíkově psaní o sobě a blízkých kus 

exhibicionismu je – Vaculík zde předvádí, že je sice disident, nikoli však o své vůli a už 

vůbec ne stejný, jako všichni ostatní disidenti. 

Vaculíkův Snář bychom z tohoto úhlu pohledu mohli opatrně přirovnat k 

Hrabalovým Totálním strachům v pokusu o identifikaci legitimizační funkce daného 

diskursu. Obraz pronásledovaných a těžce zkoušených disidentů, kteří nemají jiný než 

disidentský život, narušuje Vaculíkův text podobně, jako se ten Hrabalův vymezuje proti 
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 Viz také epizoda z jednání na policii 7. února 1979: „Zaplatil jsem a radostně vyběhl na ulici. Normální 

pokuta za normální dopravní přestupek! Měl jsem radost.“ (Vaculík, 1981/1992: 39) 
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redukci rozmanitého života v socialistickém Československu na „trpký život za totality“. A 

když dánská novinářka obviňuje Hrabala z veselí, jež se v době, kdy jiní trpěli, jaksi 

nehodilo, zaznívá zde stejný tón, jako když Karel Šiktanc Vaculíkovi napsal, že měl při 

čtení Snáře „dojem jakési tiché, nastřádané spravedlivé msty, vykonávané tu jaksi 

v drobném na mnohém a na mnohých“ (Šiktanc in Vaculík, 1981/1991: 49). 

Český snář narušuje obraz váž(e)ného disentu také zobrazením věcí intimního či 

hluboce osobního charakteru. Josef Vohryzek je toho názoru, že „svoboda slova váží víc 

než pravidla počestnosti a diskrétnosti atd. a že této svobody se má autor zříkat jen opravdu 

v krajních případech“. Maximum obezřetnosti nepřísluší podle Vohryzka v první řadě 

píšícímu, nýbrž těm, kdo svobodně pronesenému slovu přisuzují zhoubné následky 

(Vaculík, 1981/1991: 124). Ještě jednoznačněji se o poměru literárního autora k jeho okolí 

ve vztahu k tvorbě vyjádřil Jan Trefulka.
66

 

Pro ilustraci svého přesvědčení, že Vaculíkovi nešlo primárně o skandalizaci či 

vynášení soukromého, Vohryzek cituje Vaculíkovo zpracování konkrétní epizody. 

Vaculíkův vypravěč společně s přítelkyní, která přivedla nemocného psa, vyslechne 

vyprávění známého o dívce, již výslechy kvůli petici za Hutku dohnaly k sebevraždě. 

„Rozhovor dozní a jeho účastníci odvezou nemocného psa k doktorovi. Je to napsáno bez 

afektů a bez efektů, kontrast zůstává ,nevyužit´, není to ani necitlivé, ani rezignovaně 

odevzdané, ani okázale drsné, je to jenom holá pravda.“ (Vaculík, 1981/1991: 129) 

Podle Zdeňka Pince je Snář „nade vší pochybnost kniha čistá a pravdivá, i když je 

to kniha skandální a asi nemravná“ (Vaculík, 1981/1991: 102).
67

 Mrav zde Pinc chápe 

v souladu se zmíněným Sokolovým vymezením jako tradovaný souhlas nepsaných 

pravidel toho, jak se člověk má či nemá v dané společnosti chovat. Nejde tedy o 

nemravnost ve smyslu neetičnosti, nýbrž o vybočení z pravidel nastavených a 

vynucovaných prostřednictvím das Man. Přesto bylo Vaculíkovi vyčítáno, že své 

mimomanželské vztahy ve Snáři explicitně popsal. Příznačně mu tedy nebylo ani tak 

vyčítáno, že je žije (koneckonců nebyl v disentu zdaleka jediným s poněkud neobvykle 

uspořádaným osobním životem), nýbrž že o nich píše, a to právě proto, že tím narušuje 

požadovaný obraz disidenta a disent tak delegitimizuje. 
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 „Je mi docela fuk, že se tam píše jmenovitě o několika, ba mnohých známých lidech nebo i o ženských – 

když si ženská namluví spisovatele, musí počítat s tím, že za tu legraci tak nebo onak zaplatí. I jeho přátelé.“ 

(Trefulka in Vaculík, 1981/1991: 62) 
67

 Pinc také v souladu s Havlovým požadavkem pravdivosti coby autenticity uvádí: „Patočka napsal ve 

výkladovém textu k Chartě, že morálka je nad zákonem. Vaculík (mými slovy) dodává, že pravda je nad 

morálkou. Je!“ (Pinc in Vaculík, 1981/1991: 101) 
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Přesto občas pochybnosti o možném dopadu poněkud neuspořádaných 

(ne)manželských a partnerských vztahů v disentu zaznívaly. Stalo se tak například 

v korespondenci Viléma Prečana s Václavem Havlem
68

. Žantovský přičítá partnerské 

výměny a změny omezenému kontaktu s vnějším světem
69

, přesto potvrzuje, že sladit 

„svoje veřejně zastávaná mravní stanoviska se soukromými milostnými životy“ mohlo být 

pro Havla, Vaculík a další obtížné. „Havel si musel uvědomovat, že jeho neschopnost řídit 

se vysokými morálními měřítky, jaká sám zastával ve veřejném životě, zavání 

licoměrností.“ (Žantovský, 2014: 113) Přesto podle Žantovského nebyl pokrytcem 

v běžném slova smyslu. „Zřejmě měl pocit, že podezření z přetvářky ztratí svůj osten, když 

se ke svým mravním pokleskům sám první přihlásí. Zde mohly být kořeny jeho 

celoživotního zvyku svěřovat se Olze se svými nevěrami a dokonce u ní hledat pochopení 

a radu, tak jak to Huml činí ve Ztížené možnosti. Pravděpodobně dospěl k závěru, že 

mravní dokonalost je nad jeho síly a že tou nejlepší alternativou je prezentovat se pravdivě 

se všemi mouchami.“ (Žantovský, 2014: 113−114) 

Jedním z nejaktivnějších kritiků Vaculíkovy upřímnosti byl Václav Černý, kterému 

ovšem Jan Vladislav ve svém Otevřeném deníku v souvislosti se Snářem připomněl jeho 

vášnivou obhajobu autora Penězokazů André Gida. Černý totiž o deset let dříve napsal, že 

požadavek pravdivosti nutně vyplývá z pojmu sebepoznávání, což z Gida činí apoštola 

upřímnosti. Vladislav zde cituje Černého věty: „Upřímnosti tak krajní a pobouřlivě 

cynické, že nepřestával po celý život svým protivníkům platit za skandalistu, svůdce a 

obmyslného koruptora mládeže. Gidovi byla kdysi položena otázka, co ho vůbec mohlo 

přimět, aby svá nejintimnější tajemství učinil látkou přiznání tak provokativně 

pohoršlivých: ,Měl jsem toho už dost dívat se, jak všichni lžou,´ zněla odpověď, a slovo 

,všichni´ označovalo veškerou literaturu až po jeho časy.“ (Vladislav, 2012: 887) 

                                                           
68

 „Občas Prečan, jak sám přiznával, zabrousil do minového pole, kde se setkávaly a někdy střetávaly veřejné 

a soukromé osobnosti disidentů. V jednom dopise se dotýká otázky disidentské ,promiskuity´ a cituje 

korespondenci kritizující Jiřího Němce za to, že ,opustil sedm dětí a nejméně dvě ženy´, a Jiřího Dienstbiera 

za to, že ,nyní zakotvil v pořadí snad už u páté ženy´. Prečan se o Havlovi přímo nezmiňuje, ale jeho starost 

je zřejmá.“ (Žantovský, 2014: 273) 
69

 „Pokud to připomínalo jakési volnomyšlenkářské společenství se střídáním manželek, bylo to čistě z nouze 

jako důsledek omezeného kontaktu s vnějším světem a jeho sexuálními příležitostmi. Havlova přítelkyně 

byla bývalá žena Pavla Kohouta; Květa, manželka jeho bratra Ivana, byla budoucí žena Jiřího Dienstbiera; 

Věra Jirousová, bývalá Magorova žena, byla přítelkyně Jiřího Němce, jehož budoucí bývalá žena Dana byla 

vděčná Olze Havlové za to, že jí občas pomáhala starat se o některé z jejích sedmi dětí. Míru svobody a 

tolerance obsažené v těchto proměnách lze z odstupu obdivovat nebo odsuzovat, ale je pozoruhodné, jak 

úspěšně mezilidské vztahy disidentů přežívaly tyto kolotoče, které by odsoudily k zániku mnohé 

konvenčnější přátelství.“ (Žantovský, 2014: 220) Tento Žantovského závěr lze rozporovat – příkladem může 

být hluboká manželská krize Havlových zapříčiněná čtyřúhelníkem Havel/Kohoutová/Havlová/Kašpar.  
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Vladislav dovozuje, že dokud Černý mluví o Gidovi a jeho díle, tedy o něčem, co je 

dnes už záležitostí historie a co se nás tedy zde a teď přímo, palčivě nedotýká, má Černý 

pro skandální upřímnost pochopení, ba obdiv – je pro něho nezbytným, i když jistě také 

sporným předpokladem oné ryzosti, kterou u autora Penězokazů tak vyzdvihuje. „Jakmile 

však přejde ze sféry abstraktních pojmů a postulátů do světa konkrétních lidí a dějů, jinými 

slovy jakmile jej taková absolutní upřímnost, nebo lépe pokus o ni, osloví z dneška, 

z nejbližšího okolí, pak se její drsností cítí zaskočen, vidí jen její spornost, ba rovnou 

úzkost, a upřímně se diví, kam až autor Českého snáře klesl.“ (Vladislav, 2012: 887)
70

 

Vladislav upozorňuje také na fakt, že nikdo z kritiků „nemravnosti“ Snáře rukopis 

neodložil
71

. „Jestli Český snář neodkládáme a čteme dál, je to tím, že prostě v hloubi duše 

víme, že to není žádný dokument, ale literární dílo, určené veřejnosti, a tedy psané pro ni.“ 

(Vladislav, 2012: 888) Také v Gidově románu Penězokazi se poznala určitá část pařížské 

„lepší“ společnosti, podobně náchodští občané nesli nelibě své zpodobnění ve 

Škvoreckého Zbabělcích atd. Z historického hlediska tak český disent pouze zopakoval 

rozhořčení mnoha dalších společenství, kterým nevadilo zobrazování jiných, ale bouřila se 

proti zobrazování sebe sama. 

Iluzivní představa o „správném“ způsobu života disidenta, kterou si příslušníci 

neoficiální kultury zhusta pečlivě udržovali, byť se od reálného světa často zásadním 

způsobem odlišovala, měla i velmi reálné důsledky. Ovlivňovala například obsazení 

důležitých míst, podobně jako se v socialistické společnosti kupříkladu primářem nemohl 

stát člověk, který je nevěrný své manželce, nebo se popral a způsobil svému spoluobčanu 

pracovní neschopnost
72

. Opět se tak vracíme k zrcadlení mechanismů režimní moci 
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 Paralelu z nedávné minulosti bychom mohli najít v mediálně propírané kauze románu Ireny Obermannové 

s názvem Tajná kniha, v níž autorka podle svých pozdějších slov popisovala svůj milenecký vztah 

s Václavem Havlem, přičemž tvrdila, že se s ním dohodla na tom, že detaily vztahu popíše v románu. Havel, 

který byl již v disentu znám svými mimomanželskými vztahy a který ještě v roce 2006 v knize Prosím 

stručně napsal, že celý život tajně toužil napsat nějaký totálně upřímný a drsný deník (Havel, 2006: 190), 

reagoval v roce 2011 nejen – docela logickým – popřením mimomanželského vztahu, ale také osobním 

útokem – poukázáním na spisovatelčin „bláznivý svět“ [online] In Lidovky.cz. [cit. 2015-12-31]. Dostupné 

z WWW: <http://www.lidovky.cz/havel-poprel-vztah-s-obermannovou-zneuzila-nase-setkani-tvrdi-p7t-

/lide.aspx?c=A110909_110705_lide_spa>. Pokusil se tedy, stejně jako část disentu v případě Českého snáře, 

upřít Obermannové symbolický kapitál, který se ona sama snažila získat prostřednictvím zveřejnění 

milostného vztahu s exprezidentem. Přestože společenskou situaci v době vydání Snáře a Tajné knihy nelze 

jednoduše srovnávat, princip upírání symbolického kapitálu prostřednictvím zpochybnění uměleckosti díla či 

lidské hodnoty samotného autora funguje stále stejně. 
71

 „Máme mu s rozhořčením za zlé, že své modely dokonce označuje pravdivými jmény, a přitom se 

necháme unášet zvědavostí, ačkoli bychom v souladu se svým spravedlivým rozhořčením měli takovou 

nechutnou knihu zavřít a odložit: slušný člověk se přece neprobírá cizím špinavým prádlem.“ (Vladislav, 

2012: 888) 
72

 Alespoň podle obrazu socialistické reality zkonstruovaného v populárním televizním seriálu Nemocnice na 

kraji města. 

http://www.lidovky.cz/havel-poprel-vztah-s-obermannovou-zneuzila-nase-setkani-tvrdi-p7t-/lide.aspx?c=A110909_110705_lide_spa
http://www.lidovky.cz/havel-poprel-vztah-s-obermannovou-zneuzila-nase-setkani-tvrdi-p7t-/lide.aspx?c=A110909_110705_lide_spa
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v disentu – také v disentu rozhodovala často spíše „pověst“ a „způsob života“, než erudice 

či zájem o danou věc. 

Pro konkrétní příklad nemusíme chodit daleko: když se po Gorbačovově nástupu 

v Sovětském svazu začaly uvolňovat poměry také v Československu, počet demonstrací a 

petičních hnutí u nás poněkud stoupl. V Chartě 77 se současně začala prosazovat mladá 

generace, jež byla radikální a směřovala svou činnost ke konfrontaci s režimem. Důležitou 

roli zde sehrál zejména underground, který vybudoval organizované hnutí 

s komunikačními kanály i distribuční sítí, formuloval vlastní program orientovaný na 

alternativní kulturu a vydával svůj časopis Vokno. 

Neměl však odpovídající zastoupení mezi mluvčími Charty, i když jeho váha 

v opozici rostla. Proto Anna Šabatová navrhla v roce 1987 za mluvčího Charty jeho 

představitele Františka Stárka. „Protože pověst undergroundu nebyla nejlepší, odrazoval 

zejména způsob života jeho příznivců, vznikla proti Stárkovi silná opozice, kterou tvořili 

katolíci kolem Václava Bendy a reformní komunisté kolem Rudolfa Slánského a která 

zabránila jeho jmenování.“ (Otáhal, 2005: 36) 

Jsme-li u pověsti undergroundu, zastavme se u popisu jeho hlavních cílů, které se 

staly předmětem sporu mezi teoretikem undergroundu Ivanem Jirousem a kritikem Petrem 

Fideliem.
73

 Jirous definoval underground takto: „Underground je duchovní pozice 

intelektuálů a umělců, kteří se vědomě kriticky vymezují vůči světu, ve kterém žijí. Je to 

vyhlášení boje establishmentu, zavedenému zřízení.“ (Jirous, 1975/2008: 22) Fidelius se 

zaměřuje především na Jirousovu koncepci kultury – Jirous totiž tvrdí, že prostředí kultury 

je jediným autentickým existenciálním prostorem k žití. Fidelius však za měřítko kultury 

nepovažuje to, jak spolu vycházejí lidé spříznění – o nichž Jirous hovoří. Kulturní člověk 

se podle něj pozná spíše podle toho, jak se chová k lidem „nespřízněným“ – o kultuře 

mezilidských vztahů lze v pravém slova smyslu mluvit teprve tam, kde mezi 

nespřízněnými lidmi nastupuje místo zákona džungle zákon vzájemného ohledu a respektu 

(Fidelius, 2000: 56). 

Za zásadní v Jirousově koncepci undergroundu považuje Fidelius nechuť 

k programu a exaltaci autentičnosti (Fidelius, 2000: 57). Fidelius zpochybňuje Jirousovo 

tvrzení, že underground se vyznačuje otevřeností, s níž přijímá tvůrčí výraz, jenž by byl 

odsouzen těmi, kteří místo autentičnosti oceňují technickou dokonalost. Podle Fidelia by 
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 Fidelius reagoval na Jirousovu polemiku s Václavem Černým, v níž Jirous uvedl, že „prof. Černý toho o 

undergroundu moc neví; možná ani nechce vědět; ale pak by o něm neměl ani psát“ (Fidelius, 2000: 48). 

Fidelius se tedy podle svého vyjádření chtěl dozvědět víc, proto shromáždil a analyzoval texty neoficiálního 

mluvčího undergroundu Jirouse a hledal odpověď na otázku, co je underground. 
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mělo být každé umění autentické, pokud má být uměním, v mnoha případech – co se 

undergroundu týče – však právě autentičnost projevu bývá jediným důvodem k oficiálnímu 

zákazu díla. (Fidelius, 2000: 61) Dílo je pak pro příslušníky hnutí cenné především proto, 

že je zakázané. „Usilujíc o uvolnění všech tvůrčích sil, o odstranění všech zábran, jež by 

mohly stát v cestě jejich nespoutané, ,svobodné´ hře, druhá kultura jako by přehlížela, že to 

všechno jsou jen předpoklady vlastní tvorby, nikoli tvorba sama, při níž se arci nevystačí 

s pouhou autenticitou a spontánností.“ (Fidelius, 2000: 62) 

Bolton hovoří v případě undergroundové „autenticity“ spíše o primitivismu, byť 

reflektuje, že právě termíny autenticita, nelíčenost a pravdivost underground navenek 

považoval za nejvyšší hodnoty. „Tyto pojmy vyžadují jisté prozkoumání, i kdyby jen 

proto, aby se objasnilo, že nemají žádný zvláštní filozofický základ,“ podotýká Bolton 

(Bolton, 2015: 177) s tím, že už „autenticita“ je pojem problematický, často účelový a 

proslule obtížně definovatelný s filosofickou přesností. V případě jeho užití 

undergroundem šlo podle Boltona o značně intuitivní koncept, který neobsahoval žádné 

odkazy k existencialismu nebo k heideggerovské filosofii. V zásadě vlastně nešlo ani o 

politickou myšlenku. „Bylo lhostejné, zda komunista, nebo kapitalista: celý svět 

oficiálního umění a kultury se vnímal jako prostředí, které se zaprodalo ,establishmentu´ (s 

jeho konvenční estetikou, s jeho maloměšťáckým strachem ze sexu a vulgarismů) a jeho 

přebujelého konzumu. Jediným způsobem, jak s ním zacházet, bylo naprosté odmítnutí.“ 

(Bolton, 2015: 177) 

Podobně jako Havel v Moci bezmocných konstruuje disidenta jako člověka, jenž 

„žije v pravdě“, zatímco všichni ostatní „žijí ve lži“, a mezi těmito dvěma kategoriemi není 

nic, vytváří Jirous binární opozici „první“ (oficiální) a „druhé“ (undergroundové) kultury a 

pomíjí přitom rozsáhlou oblast „mezi“. „Nezapíráme, že pro milovníka čistých, 

nelomených barev (zvláště pak černé a bílé) může být takovéto ,zjednodušení´ kulturního 

spektra neobyčejně příjemnou operací: vždyť co si jinak, proboha, počít s tou nešťastnou 

zónou kompromisu a dvojznačnosti?“ (Fidelius, 2000: 63). Kromě toho zde nacházíme 

další spojnici – postulovanou autenticitu jakožto primární prvek kvality kultury/života. 

Ale nejde jen o zónu „mezi“, Jirous zavrhuje „první kulturu“ en bloc, čímž podle 

Fidelia prozrazuje, že „není ochoten nakládat se skutečností o nic svědomitěji než jeho 

úhlavní nepřítel – establishment“ (Fidelius, 2000: 64). Jirousův postoj zde zrcadlí vztah 

režimu k neoficiální kultuře – ten totiž také není schopen či ochoten přijmout fakt, že 

disent není homogenní útvar. A platí to i naopak – Jirousův underground vnímá vše, co se 

koná se státním souhlasem, jako méněcenné a zavrženíhodné. Podle Fidelia underground 
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tímto způsobem kapituluje před dvojznačností světa, a to ve třech fázích: ve fázi negační 

reaguje paušálním odmítnutím světa, ve fázi excerpční ze všeobecné negace vyjímá určitou 

část skutečnosti, svůj vlastní, svébytný svět, a důsledkem je fáze absolutizační, v níž se 

pouze z undergroundové „pravdy“ stává pravda celá a jediná, čímž se pouze 

undergroundová kultura stává jedinou skutečnou a pravou, zatímco vše ostatní je 

hanebnost a podvod (Fidelius, 2000: 69). 

Podobným způsobem, jímž Jirous konstruuje obraz undergroundu, staví disent jako 

takový svou vlastní identitu – svůj obraz světa, svou jedině správnou pravdu, svou jedině 

hodnotnou kulturu. Výtky vůči Vaculíkovým Poznámkám o statečnosti, potažmo Snáři, 

které z této „pravdy“ vybočily, představují nechuť k úpravě „všeobecného názoru“, o němž 

hovořil Václav Černý. Heideggerovské das Man velí podřídit se tomuto disidentskému 

všeobecnému názoru a nepokoušet se jej měnit nebo se vůči němu bouřit. Sokolův etický 

imperativ však velí něco jiného: rozpozná-li člověk jako „nejlepší“ něco jiného, měl by se 

tomuto svému etickému imperativu podřídit a proti většině vystoupit. 

Mechanismus, jímž Jirous v případě undergroundu a Havel co se týče „života 

v pravdě“ nutí ostatní, aby si vybrali buď či nebo, mezi nimiž není nic, funguje stejně: 

rozděluje lidi do dvou nepřátelských táborů, což Fidelius označuje za „známku fanatického 

sektářství“ (Fidelius, 2000: 75). Problém přitom není v samotném nesouhlasu s názorem či 

koncepcí druhého, nýbrž v jejich odsouvání za hranice skutečnosti, do stínového „světa 

iluzí“. „Příslovečná voltairovská tolerance má po našem soudu smysl jen tehdy, nahlížíme-

li za etickým postulátem jeho existenciální pozadí. Respekt k odlišnému stanovisku je 

pouze mravní pózou, pakliže nevyvěrá právě z uznání ,nedělitelnosti světa´.“ (Fidelius, 

2000: 79) 

Podle Fidelia znamená démonizace establishmentu disentem jeho situování mimo 

náš společný lidský svět. Tím ale „přiznáváme eo ipso, že jsme na něj krátcí.“ (Fidelius, 

2000: 80). Démonizace režimu však může mít i jinou příčinu: čím více se příslušníci 

disidentského hnutí navzájem ujišťují v nebezpečnosti režimu, tím více roste jejich potřeba 

semknutého a jednotného společenství. Jestliže Vaculík v Poznámkách o statečnosti a 

později v Českém snáři nebezpečnost a krutost režimu poněkud zpochybnil, v pozadí 

mohlo být také vědomí křehkosti vzájemné disidentské pospolitosti, jejíž trhliny se 

objevovaly stále častěji. „Kdyby pominul tlak, jenž nás tiskne ke Kolářovu stolu, vypukl 

by hrubý boj – o peníze, postavení a slávu,“ komentuje ve Snáři atmosféru disidentských 

schůzek u „Kolářova“ stolu v kavárně Slavie (Vaculík, 1981/1990: 369). 
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Kdo byl souzen v „procesu s Plastiky“? 

 

Hovoříme-li o undergroundu a jeho vztahu k Chartě 77 či disentu jako celku, nelze – 

v souvislosti s legitimizací opozičního hnutí – opominout mýtizaci procesu s hudebníky 

českého undergroundu coby součásti disentu. Běžný popis případu, který se udržel 

v obecném povědomí až do současnosti, má poměrně jasné kontury: kapela The Plastic 

People of The Universe byla v roce 1976 obviněna z výtržnictví, Václav Havel pomohl 

zmobilizovat spisovatele, umělce, filosofy a další opoziční intelektuály k vystoupení na její 

podporu a na schůzce v prosinci 1976 se jejich protest proti procesu vyvinul do návrhu 

Charty 77, respektive do výzvy, aby československý stát uznával základní lidská práva, 

k čemuž se slavnostně zavázal o rok dříve podpisem Helsinské smlouvy. „Proces s Plastiky 

elektrizoval opozici, všechny přesvědčil o ,nedělitelnosti svobody´ a objasnil, že 

s komunistickým režimem žádný kompromis není možný.“ (Bolton, 2015: 158) 

 Bolton upozorňuje, že ačkoli české i anglické prameny svorně hovoří o „procesu 

s Plastiky“, nic takového se vlastně neodehrálo: ze čtyř obžalovaných ve skutečnosti 

v kapele hrál jen jeden – saxofonista Vratislav Brabenec. Druhý, Ivan Martin Jirous, 

hudebníkem nebyl – byl uměleckým ředitelem Plastic People, pročež jej nelze označovat 

za člena skupiny, neboť byl spíše organizátorem a teoretikem undergroundu. Třetí 

obžalovaný, Pavel Zajíček, patřil k jiné kapele – DG 307, jejíž člen Milan Hlavsa hrál 

zároveň s Plastiky, před soudem ale nestál. Čtvrtý obžalovaný, Svatopluk Karásek, byl sice 

s hudebním undergroundem spjat, ale s Plastiky, DG 307, ani se žádnou jinou skupinou 

nehrál – byl evangelický kněz a zpíval vlastní písně. „Proces s Plastic People tedy ve 

skutečnosti nebyl procesem s Plastic People.“ (Bolton, 2015: 158)
74

 

 Bolton analyzoval mechanismus, jímž se postupně spojení proces s Plastiky 

zabydlelo v domácím i zahraničním diskursu. V létě 1976 se ještě hovořilo o „tažení proti 

českému undergroundu“, Věra Jirousová v otevřeném dopise v červenci mluvila o „zatčení 

dvaceti mladých hudebníků“. Zpráva Amnesty International ze září 1976 se jmenuje 

„Proces s českými nekonformními umělci“. Jako první byl následně ze vznikající zkratky 

vynechán písničkář Karásek, který v rozhovoru z roku 1998 vzpomínal, jak si ještě ve 
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 Navíc nešlo o jediný, a dokonce ani o první proces s undergroundovou skupinou v daném roce – Karel 

Havelka, Miroslav Skalický a František Stárek stáli před soudem v Plzni už v červenci 1976. Byli obžalováni 

za uspořádání přednášky a koncertu, na nichž v prosinci 1975 mluvil Jirous, a hráli Karásek s Karlem 

Soukupem. Dostali tresty od osmi měsíců do dvou a půl roku, které byly později zmírněny odvolacím 

soudem. Červencový i zářijový proces byly důsledky rozsáhlé policejní akce, která začala 17. března 1976. 

Během tří týdnů bylo zatčeno devatenáct lidí, mezi nimi všichni členové Plastic People a řada dalších. Před 

soud však byli postaveni jen dva lidé z okruhu Plastiků a z toho jeden nebyl hudebník. (Bolton, 2015: 158) 
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vazbě myslel: Co tu dělám, když se to jmenuje proces s Plastic People? (Bolton, 2015: 

159) 

 Další na řadě byli DG 307: ještě v prosinci 1976 napsal Jan Patočka text s názvem 

K záležitostem Plastic People of the Universe a DG 307, v létě 1978 ale v Moci 

bezmocných Václav Havel psal o „soudním procesu s mladými hudebníky kolem skupiny 

The Plastic People“ a v letech 1985 a 1986, kdy psal s Karlem Hvížďalou knižní rozhovor 

Dálkový výslech, hovořil již o „případu Plastiků“ a „událostech kolem Plastiků“. „Dnes se 

toho obratu používá běžně. (…) Praktická zkratka se vžila a nakonec nahradila přesnější 

označení. Proměnou, kterou dobře zná každý, kdo se zabýval disentem či undergroundem, 

se z historky stala historie.“ (Bolton, 2015: 159)
75

 

 Podle Boltona lze tuto zkratku vnímat jako příznak rozsáhlejší tendence zobrazit 

disent jako politickou strategii a nadnárodní filosofické hnutí, utvářené mezinárodními 

faktory, jako byl Helsinský závěrečný akt
76

, a ne jako soubor místních rozhodnutí a 

praktik. V podobných výkladech „proces s Plastic People“ vždy představoval určité 

oživení, ale zůstával vlastně jen lokálním koloritem: případ Plastiků je vnímán jak o 

historická náhoda, katalyzátor, který pomohl propracovanější intelektuální opozici ke 

sjednocení. Podle Boltona však takový ritualizovaný odkaz zatemňuje, jak se 

v sedmdesátých letech undergroundoví umělci účastnili širšího projektu formulování 

opoziční identity (Bolton, 2015: 160). 

 Underground ve skutečnosti sehrál daleko zajímavější a důležitější roli, pomáhal 

totiž vysvětlit, jak čeští disidenti definovali sami sebe: „Underground přinášel modely 

opozičního chování budovaného na předstírané naivitě a zároveň odsuzoval konzumní 

kulturu, aniž by rozlišoval mezi komunismem a kapitalismem. Odhalil také hodnotu 

sebemytologizace při vytváření a udržování opoziční identity. Právě tyto příspěvky se 

umenšují, když mluvíme prostě o ,procesu s Plastiky´.“ (Bolton, 2015: 160)  
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 Zmíněné zkratky se dopustil také Havlův životopisec Žantovský, podle nějž „v březnu 1976, udělala Státní 

bezpečnost zátah na Plastiky, jejich uměleckého vedoucího a další hudebníky“ (Žantovský, 2014: 171), což 

je pozoruhodné i proto, že o tři strany textu dále výslovně uvádí, že senát odsoudil Jirouse, Zajíčka, Karáska 

a Brabence (Žantovský, 2014: 174). 
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 Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě byl podepsán představiteli třiceti pěti států 

světa 1. srpna 1975 v Helsinkách jako výsledek dvouapůlletých jednání. Obsahuje deklaraci deseti zásad 

řídících vztahy mezi zúčastněnými státy, mezi nimiž je také respektování lidských práv a základních svobod 

včetně svobody smýšlení, svědomí, náboženství nebo přesvědčení. Ačkoli přímá zmínka o tom, že nepodléhá 

registraci podle článku 102 Charty OSN, znamenala, že se Závěrečný akt podle mezinárodního práva nestal 

závazným, přinesl „závažné změny ve formálních zásadách řídících vztahy mezi účastnickými státy. Sedmý 

princip zdůraznil povinnost států chránit a podporovat lidská práva a současně poprvé v historii jednoznačně 

zakotvil, že úcta k lidským právům, včetně práva jednotlivců ,znát a užívat´ svých práv, je legitimním 

předmětem mezinárodní diplomacie“ (Thomas, 2007: 94). 
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 De facto tak undergroundoví umělci využívali k vlastní legitimizaci sebemýtizační 

strategie. „Vedle primitivismu byla druhým klíčovým rysem undergroundové kultury 

tendence k vytváření legend a mýtů o sobě samém.“ (Bolton, 2015: 177)
77

 Uvnitř 

undergroundu tyto legendy podle Boltona fungovaly jako náhražky přímé účasti, neboť 

zvyšovaly pocit účasti u něčeho, co člověk ve skutečnosti nezažil, ale fungovaly také jako 

prostředek komunikace s okraji undergroundu, a dokonce i s vnějším světem. Underground 

totiž fungoval nejen jako identifikovatelná a potenciálně „spočitatelná“ skupina lidí, kterou 

držely pohromadě její příběhy, ale také jako soubor pověstí, mýtů a legend, které se 

přelévaly z jejich přímých aktérů do nevymezeného prostoru kolem nich. 

„Undergroundové legendy tedy nemají pouze podobu vnitřní komunikace, ani 

nepředstavují jen průvodní jev vyvolaný těsnými kontakty a zvýšenou solidaritou při 

pronásledování jsou také prvořadým způsobem, jímž taková seskupení vstupují do 

interakce s okolním světem a oslovují budoucí členy.“ (Bolton, 2015: 178) 

Zároveň tyto undergroundové legendy představují ostře sledovanou zpětnou vazbu, 

která potvrzovala vlastní identitu skupiny – legendy tak představují formu veřejného textu, 

v němž underground nejen vyjevoval svou otevřenost vůči novým členům, ale zároveň 

svou uzavřenost kolem rozpoznatelného souboru gest a ideologií. „Bez svých legend by 

underground byl jen o málo víc než sekta, kdežto s nimi je sektou, do níž může každý 

případně vstoupit.“ (Bolton, 2015: 179) Legendy jdou tedy zcela zásadní pro způsob, 

jakým se underground sám zobrazuje – jako zároveň těsně propletený a vítající nové 

zájemce.
78

 

 Primitivismus undergroundu jako by disent lákal a odpuzoval zároveň. Platí to 

především o Václavu Havlovi, který navázal na primitivní étos, ale brzy začal překládat 

Jirousova útočná tvrzení do klidnějšího jazyka, přístupnějšího okruhu spisovatelů, 

novinářů, politologů a filosofů z řad disidentského hnutí. „Z opilých virtuózních 

saxofonistů a naivních básníků undergroundu se nyní stali nositelé ,metafyzického hoře´ 

(bez ohledu na to, jak vulgární mohly být jejich básně; hodnoty ,přirozenosti´ a 

,autenticity´, které byly chápány prostě jako odmítnutí establishmentu, byly nyní přeloženy 
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 Termínu primitivismus zde Bolton užívá pro „vědomé odmítání uhlazeného, naleštěného neboli 

civilizovaného umění ve prospěch hrubé autenticity, která vychází z neškoleného vystoupení“ a současné 

odmítnutí technické dokonalosti zamýšlených uměleckých výstupů (Bolton, 2015: 174). 
78

 Bolton přitom upozorňuje, že představy o oběhu těchto legend byly právě tak důležité jako jejich oběh 

skutečný. Legendy o Bondym, Jirousovi a Plastic People jednak popisovaly undergroundové prostředí a 

jednak samy utvářely kulturní identitu. „Můžeme si však být jisti, že aspoň pro některé čtenáře byl obraz, 

který tyto legendy nabízely, stejně důležitý jako to, co se skutečně dělo na zemi (nebo v podzemí…).“ 

(Bolton, 2015: 181) 
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do Havlova jazyka existenciálního pocitu úzkosti (a získaly přitom nádech filozofické 

propracovanosti, který si možná nezasloužily).“ (Bolton, 2015: 185) 

 Havel tak stvořil obraz undergroundu, který vyhovoval obrazu součásti disentu, 

čímž legitimizoval jeho účast na opozičním hnutí. Předešel atakům na uměleckou hodnotu 

undergroundových textů a melodií, tedy upření symbolického kapitálu undergroundovým 

hudebníkům, zároveň využil radikalismu undergroundových skupin k nenápadnému 

vyostření proklamací a výzev disentu vůči režimu. „Proces s Plastiky“ do této legitimizační 

strategie zapadal, otevřená mytologizace sebe sama se již hodil méně. Na druhou stranu ani 

vlastní politické názory nebyly ze strany disentu zrovna vítaným kapitál, který by 

underground mohl do společné opozice vůči režimu přinést. 

 Havel proto záměrně viděl v undergroundových hudebnících „příslušníky nevinné 

kultury mladých lidí – nezkorumpované, bez zájmu o zkažený svět ,politiky´ a neschopné 

vlastního slova. (…) Toto líčení zdůrazňuje velkolepou čistotu, ale také homogenizuje 

různé fenomény undergroundové kultury do jednoduché a nevinné touhy ,žít po svém´.“ 

(Bolton, 2015: 185) Tento Havlův popis undergroundu však zatemňuje řadu důležitých 

rozporů. Především věk undergroundových hudebníků či básníků – Ivanu Jirousovi bylo 

v době „procesu s Plastiky“ jednatřicet let, Vratislavu Brabencovi a Svatoplukovi 

Karáskovi ještě o dva roky více – líčení procesu s mladými rockery z Plastic People tak 

vynechalo nepohodlný fakt, že třem ze čtyř obžalovaných bylo přes třicet (Bolton, 2015: 

186) Jediný, kdo by zmíněný popis splňoval, byl Pavel Zajíček, v té době pětadvacetiletý 

básník – ten však patřil j jiné kapele. 

 Podobně z legendy o „procesu s Plastic People of the Universe“ vypadla zmínka o 

náboženském podhoubí undergroundových tvůrců, přestože Brabenec, Jirous i Karásek 

byli věřící a jejich spiritualita ovlivnila jejich psaní. „Havlův obraz metafyzického utrpení 

je příhodné a sekularizované zjednodušení.“ (Bolton, 2015: 186) Havlovo líčení 

undergroundu a jeho interpretace vzkazu této opoziční skupiny zbytku společnosti tak 

poskytuje falešný obraz undergroundového světa a oslabuje jeho opoziční sílu a kritičnost 

vůči společnosti. Plastic People se tak díky Havlovi stali užitečnou metonymií pro 

underground jako celek, ale především „užitečnou nálepkou pro konkrétní vizi 

undergroundu – Havlovu vizi předpolitické, metafyzické úzkosti“ (Bolton, 2015: 187). 

 Nebyl to ale zdaleka jen underground, kdo o sobě vytvářel mýty a legendy, aby 

legitimizoval vlastní jednání. Podobnou strategii využívalo i mainstreamové disidentské 

hnutí, například v případě popisu smrti Jana Patočky v roce 1977. Protože Václav Havel 

byl od ledna do května ve vazbě, Patočka byl vedle Jiřího Hájka jedním ze dvou 
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zbývajících mluvčích Charty 77, kteří mohli tuto funkci vykonávat. Na začátku března 

onemocněl bronchitidou, přesto se na žádost holandských novinářů sešel s holandským 

ministrem zahraniční Maxem von der Stoelem, což rozzuřilo československou vládu. 

Následovaly návštěvy policie u Patočky doma 1. a 2. března a celodenní výslech 3. 

března.
79

 

 Po návratu z výslechu se Patočka v noci probudil s bolestmi v hrudi, bušením srdce 

a dýchacími obtížemi, proto byl převezen do nemocnice, kde se mu po několika dnech 

ulevilo, takže přímo v nemocnici ještě pracoval
80

, 11. března ale upadl do bezvědomí a 

navzdory krátkému zlepšení 13. března zemřel (Bolton, 2015: 211). Listování západními 

zprávami o Patočkově smrti podle Boltona nabízí poučení o zkreslování disidentské 

politiky: Tom Stoppard byl v létě 1977 v New York Review ještě zdrženlivý
81

, ale Roman 

Jakobson v květnu v New Republic „vědomě klade základy pro mučednický příběh“ 

(Bolton, 2015: 212). Jakobson napsal, že Patočka měl srdeční potíže a byl přijat do 

nemocnice „po jedenácti hodinách strávených během dvou dnů u policejního výslechu“. 

(Bolton, 20185: 212.) 

O 14 let později Richard Rorty v článku „Pražský vizionář“ rovněž v New Republic 

udělal podle Boltona z celé záležitosti „scénu z otřepaného špionážního románu“ – napsal, 

že tím, že Patočka přijal roli mluvčího Charty a jako kurýr roznášel po Praze chartistickou 

literaturu a informace, si vykoledoval kruté policejní zacházení. Podle Rortyho tři (!) 

měsíce po zveřejnění Charty zemřel při výslechu na krvácení do mozku. „Taková líčení, 

přehánějící mučednická aspekt Patočkovy smrti, nijak nejsou hodna jeho památky, ačkoli 

svědčí o tom, že i kritičtí intelektuálové vytvářejí obraz disidentů podle vlastních 

předsudků a tužeb.“ (Bolton, 2015: 212) Charta tak podle Boltona vytvářela „zázemí 

opozičního společenství, které mohlo živit a být živeno mýty o sobě samém“ (Bolton, 

2012: 213). 

Legenda o mučednické smrti Jana Patočky žije i dlouho po pádu režimu, a to jak 

v médiích, tak na akademické půdě. V týdeníku Respekt vyšel v roce 2007 článek 

Miroslava Kusého „Může za to Jan Patočka“, v jehož úvodu autor tvrdí, že „před třiceti 

                                                           
79

 V Boltonově textu je chybně uvedeno, že policie přišla k Patočkovi domů 1. a 2. dubna a na 3. dubna byl 

na celý den předvolán na policejní okrsek (Bolton, 2015: 211). 
80

 Napsal zde text „Co můžeme očekávat od Charty 77?“, rozhovor pro Die Zeit a přečetl a podepsal 

dokumenty Charty 77 číslo 7 a 8 (Bolton, 2015: 211). 
81

 „Patočka, oslabený častými a dlouhými policejními výslechy, zhoršenými ještě chřipkou, prodělal 4. 

března infarkt. (…) Třináctého března zemřel.“ (Bolton, 2015: 212) 
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lety zemřel po policejním výslechu filozof a první mluvčí Charty 77 Jan Patočka“
82

, ke 

stejnému výročí vyšel v časopise Univerzity Karlovy Forum článek „Před třiceti lety 

zemřel významný český filosof Jan Patočka“, v němž se čtenáři mohli dočíst, že Patočka 

13. března 1977 „podléhá infarktu po opakujících se mnohahodinových výsleších Státní 

bezpečností
“83

. Na serveru Filosofie kvalitně je v Patočkově životopise formulace „Zemřel 

po výsleších v březnu roku 1977.“
84

, na webu Moderní dějiny je v anotaci textu Pavla 

Kosatíka „Filosof pozitivní: Jan Patočka (1907 – 1977)“ uvedeno, že „zemřel na následky 

policejního pronásledování“
85

 a legendu oživilo i 35. výročí filosofova úmrtí v roce 2012: 

Radio Praha v této souvislosti na svém webu uvedlo, že Patočka „zemřel na následky 

mnohahodinového policejního výslechu“.
86

 Žantovský v Havlově životopise sice události 

popisuje shodně s Boltonem
87

, pasáž o konci života Jana Patočky však uvádí: „Pro Jana 

Patočku bylo krátké setkání s holandským ministrem v podstatě rozsudkem smrti.“ 

(Žantovský, 2014: 193) 

I v soudobé společnosti tak stále žije mýtizovaný obraz disentu, což je podle Vaňka 

důsledkem toho, že se před rokem 1989 soudobé dějiny nezkoumaly a po změně režimu se 

„přirozenou cestou vynořila skupina historiků jednak z prostředí disentu a také z exilu“. 

Tito historici pak logicky akcentovali opozici, avšak měli jen velmi malé sepětí s realitou 

společenského dění za normalizace, což vedlo ke zjednodušení a předsudkům. Podobný 

proces se pak odehrál i mezi publicisty (Vaněk, 2015). Mnoho lidí podle Vaňka nabízený 

obraz předlistopadové reality přijalo z ohledu k sobě samým
88

, následně jej ale přejala i 

nová generace, která se životem za socialismu nemá osobní zkušenost, což Vaněk dokládá 
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 Kusý (2007). [online] In Respekt.cz. [cit. 2015-12-31]. Dostupné z WWW: 

>http:respekt.cz/tydenik/2007/11/muze-za-to-jan-patocka?issueld=948.html<. 
83

 [online] In iForum.cz. [cit. 2015-12-31]. Dostupné z WWW: >http:iforum.cuni.cz/IFORUM-3733.html<. 
84

 [online] In Filosofie kvalitně.cz. [cit. 2015-12-31]. Dostupné z WWW: 

>http:filosofie.kvalitne.cz/patocka.htm<. 
85

 Kosatík [online] In Moderní dějiny.cz. [cit. 2015-12-31]. Dostupné z WWW: >http:moderni-

dejiny.cz/clanek/filosof-pozitivni-jan-patocka-1907-1977/html<. 
86

 [online] In Radio.cz. [cit. 2015-12-31]. Dostupné z WWW: >http:radio.cz/cz/rubrika/udalosti/tyden-charty-

77-pripomina-i-odkaz-jejiho-mluvciho-jana--patocky.html<. 
87

 Nejprve píše, že od 10. ledna byl Patočka kvůli Chartě téměř denně předvoláván k výslechům, koncem 

měsíce následovala další série výslechů. Na začátku března následovala schůzka s holandským ministrem a 3. 

března byl opět předvolán k výslechu. „Druhý den ráno po jedenáctihodinovém trápení si doma postěžoval na 

bolesti v hrudníku a nechal se převézt do nemocnice, kde 13. března na srdeční selhání zemřel.“ (Žantovský, 

2014: 193) 
88

 „Člověk sám před sebou chce vypadat pozitivněji, a možná proto se lidé s takto vytvořenými obrazy 

ztotožnili. Začali si hrát na hrdiny. Úplně se od minulosti odtrhli, od toho, že jezdili na odborářské dovolené a 

v pátek chodili dřív domů. Bylo a je pro ně pohodlnější převzít východiska vítězné strany. Partyzánů z druhé 

světové války bylo v mých školních letech každým rokem víc a víc, a podobně to, zdá se, platí i o odbojářích 

z devětaosmdesátého. Jen kolik herců, zpěváků, celebrit, necelebrit v různých rozhovorech tvrdí, že byli 

sedmnáctého na Národní třídě. Vždyť tím už dneska nic nedoženou. Dejme tomu, že tam šli, ale třeba jen 

proto, že šlo o akci SSM. A po dvaadvaceti letech ze sebe dělají hrdiny.“ (Vaněk, 2015) 
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svými zkušenostmi s představami mladých lidí o socialistické realitě z pedagogické praxe. 

„Musím říct, že přicházejí, jak vy říkáte, s cinknutým povědomím. Velmi málo z nich je 

schopno se na ty obrazy podívat kriticky, většina používá floskule o chalupářích a 

banánech. Jde o strašnou chybu nás historiků a vás médií, že pořád ty mýty držíme při 

životě.“ (Vaněk, 2015) 
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Autentická realita v literární fikci 

 

Jestliže underground stavěl na nejvyšší místo žebříčku svých hodnot „autenticitu“ a pro 

Václava Havla byl zásadní „život v pravdě“, nelze se vyhnout pojmu autenticity 

v literatuře, potažmo v umění vůbec. Podle Janouška (Janoušek, 1999: 11) by ovšem pro 

hodnocení literárního díla patrně nemělo být důležité, zda jeho autor pracuje s prvky 

smyšlenými či z reálného světa, podstatnější by měla být hodnověrnost konkrétního díla 

(tedy to, nakolik daný text a v něm obsažená výpověď oslovují recipienty). Přesto je pro 

mnohé hodnověrným jedině to, co je nefiktivní. 

Za touto vírou v autenticitu Janoušek vidí vnímání autentického jako protipólu 

vymyšleného, vykonstruovaného a umělého, zatímco literatura „je přijímána jako svět, 

jemuž jsou zbytečná slova a umělé stylizace vlastní“ (Janoušek, 1999: 11). Kromě toho má 

tato opozice mezi literaturou autentickou a tou druhou i etický rozměr: jestliže víra 

v uměleckou sílu autenticity je spojována s morálkou a odpovědností, ta druhá literatura je 

jen nezávaznou, oddychovou, a tudíž amorální hrou se slovy, formami a myšlenkami 

(Janoušek, 1999: 11–12). V případě Českého snáře tomu bylo právě tak: nejprve byla 

napadána „pravdivost“ popisovaných událostí ve smyslu nefikčnosti
89

 a následně byl 

„neautentický“ obraz disentu podroben kritice pro nemorálnost a nezodpovědnost
90

. 

Autentičností literárního díla se podle Fidelia obvykle rozumí, že autor vyjadřuje 

to, co sám zažil a prožil, co procítil a promyslil, a že to vyjadřuje „přímo“, 

„bezprostředně“, tedy že svou osobní zkušenost v díle tematizuje (Fidelius, 2000: 223). 

Takto formulovanému požadavku autentičnosti nejlépe odpovídá literární forma deníku, 

jednak svou samozřejmou autobiografičností (dílo je záznamem autorova vlastního, tedy 

nesmyšleného života), jednak vesměs samozřejmě předpokládanou bezprostředností (dílo 

se utváří spontánně, „v průběhu dní“, tak jak jde život, bez předchozího tvůrčího plánu, bez 

jednotícího stylového záměru). „Deník se tak jeví jako ideální forma autentické literatury, 

kde životní materie dostává skutečně pravdivý výraz, nepokřivený žádnými výmysly (a 

priori podezřelou fikcí), nezatížený literárními konstrukcemi, či dokonce konvencemi. 

Dílo se stává ryzí, autentickou osobní výpovědí. V řádu umění je takovýto ideál autentické 

literatury ryzí iluzí.“ (Fidelius, 2000: 223) 

                                                           
89

 Na otázku: „Na co jste myslela, když jste Snář četla?, odpovídá Madla Vaculíková: „Předně jsem myslela 

na to, že všechno, co píše o mně, bylo jinak. To je reakce každého účastníka. O kom je to psané, ten řekne: 

Vždyť jsem to tak neřekl!“ (Vaculíková, Kosatík, 2002: 109) 
90

 „Tito lidé jsou ohroženi ve své základní lidské existenci a ve hře jsou policejní represe, soudy, vězení a 

nevybíravý tlak na vystěhování z vlasti.“ (Kantůrek in Vaculík, 1981/1991: 97) 
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Podle Fidelia lze však uvedený ideál udržet jedině za cenu popření svébytnosti 

uměleckého díla a popření tvorby jakožto záměrné činnosti: „Svět se přece neskládá před 

našimi zraky sám od sebe do nějakých obrazů, které by stačilo jen zaznamenat.“ (Fidelius, 

2000: 224) Uvažujeme-li o deníku jako o literární formě, rozhodující je podle Fidelia 

přítomnost či nepřítomnost umělecké intence. Naopak soukromost deníku nemůže být 

spolehlivým kritériem – básnická intence se podle Fidelia nesmí zaměňovat s intencí 

publikační: „Vůle k zveřejnění a zvláště eventuální zákaz zveřejnění mohou být relevantní 

pro psychologa, nikoli však pro literárního kritika.“ (Fidelius, 2000: 224) Aplikujeme-li 

Fideliovo vymezení na Vaculíkův Český snář, můžeme říci, že tento literární deník zřejmě 

nesplňuje vytyčené cíle ideální autentické literatury, je tomu tak ale právě proto, že 

nepopírá svou vlastní svébytnost či to, že je produktem záměrné umělecké tvorby. Kromě 

toho je jasné, že Snář nebyl od počátku koncipován jako deník soukromý, ba právě 

naopak. 

Básnická intence je podle Fidelia nerozlučně spjata s fikcí – fikce se tudíž podílí na 

výstavbě deníkového textu, a to v té míře, v jaké je přítomna básnická intence (Fidelius, 

2000: 225). Také Vaculík některé momenty ze svého života ke zveřejnění vybral, jiné 

opakovaně potlačil (například sám uváděl, že o „úředním jednání“ na Státní bezpečnosti 

psát podrobně nebude), určitým způsobem události ve svých zápisech řadil (často 

například předbíhal či se k některým záležitostem vracel, vedle toho mnoho zápisů zpětně 

opravoval a doplňoval). „Básnická intence, toť především úsilí o tvar; výsledek tohoto 

tvárného úsilí, tj. dílo, není tedy něco samo od sebe vzniklého, samovolné zhmotnění 

autorových představ, nýbrž právě stavba, něco vystavěného, zkonstruovaného.“ (Fidelius, 

2000: 225) 

Na druhou stranu – i v momentech, kdy si autor „vymýšlí“, když fabuluje, vychází 

podle Fidelia zase jen z toho, co sám prožil, procítil a promyslil. Uvažujeme-li o deníku 

jako o určité literární formě, stojíme pak před otázkou, proč by měla být forma přiznaně 

autobiografická a priori považována za autentičtější než formy jiné. To by podle Fidelia 

předpokládalo slepou víru, že při autobiografickém psaní si autor jednak nevymýšlí, jednak 

že taková tvorba je jaksi „bezprostřednější“, než když autor přiznaně básní. „Avšak 

v umění (jakož ostatně i v životě) je jakákoli bezprostřednost iluzorní: nezapomeňme, že 

cokoli básník říká, včetně toho, co říká sám o sobě, je vždy už – nutně – zprostředkováno 

(tzn. stylizováno, „přetvořeno“) samotným médiem jazyka.“ (Fidelius, 2000: 226) 

Nevyhnutelná zprostředkovanost podle Fidelia nezbavuje pravdu její životní 

závažnosti ani její zásadní rozeznatelnosti. Fidelius ale upozorňuje, že hranici mezi 
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autentičností, tedy „pravostí“ a falešností obrazu, který autor podává o svém životě, 

respektive světě, neprobíhá mezi oblastí „nesmyšleného“ a „smyšleného“, nýbrž uvnitř 

samotné sféry literární fikce (Fidelius, 2000: 228−229). V případě Českého snáře bychom 

tedy mohli hovořit o tom, že v něm spíše než „pravý“ obraz československého disentu na 

přelomu sedmdesátých a osmdesátých let stvořil Vaculík svůj „autentický“ pocit z něj a 

pohled na něj. 

Tak jako se podle Fidelia podařilo uvést do literatury Karlu Poláčkovi banalitu 

života, Bohumilu Hrabalovi hospodský tlach či Josefu Škvoreckému studentské „kecání“, 

povedlo se Vaculíkovi stvořit autentický obraz života v disentu nikoli tím, že by tuto entitu 

ze života do literatury přímo „přesadil“, nýbrž proto, že ji v díle jako živoucí skutečnost 

stvořil. „Autentičnost obrazu není odměnou umělcovy věrnosti reálné předloze, nýbrž 

korunou dobré fikce. Teprve je-li obraz dobře ,udělán´, ukáže se v něm dotyčná stránka 

života v ,pravé´, autentické podobě, takže užasle vydechneme: Ano, přesně tak to je!“ 

(Fidelius, 2000: 236) A jestliže často předpokládanou předlohu teprve skrze básníkův 

obraz, díky jeho imaginaci, „uzříme v životě jako nerozeznatelnou skutečnost“ (Fidelius, 

2000: 36), mohla by být právě moc ukazovat ve fiktivních obrazech skutečnost věcí jedním 

ze smyslů literatury. Jinak bychom, jak podotýká Fidelius, nemuseli číst Hrabala, stačilo 

by zajít si do hospody. 

Při vší (předpokládané) snaze autora tedy reflexe mimoliterární reality v literatuře 

nemůže být autentická, neboť jakákoli literární, a vlastně i neliterární výpověď, je-li 

autorským počinem, musí být nutně vždy (auto)stylizována. Kromě toho je reflexe 

„reality“ vždy pouze její konkrétní výsečí. „Proto není spor o realismus nikdy sporem 

přímo o realitu, nýbrž pokaždé se někdo pře s oním jedincem o způsob výběru z této 

reality. Nikdy nejste nabádáni jenom: přikloňte se k realitě, protože ta slova ve své 

podstatě vždy znamenají: provádějte takový a takový výběr. Jde tu o průkazný tlak, který 

je možno označit slovem objednávka.“ (Gruša, 2003: 274) Kromě toho je tu pochybnost i o 

„nepravdivosti“ fikční výpovědi: zastánci imanentního přístupu k literatuře jsou toho 

názoru, že fikční výpověď není ani pravdivá, ani nepravdivá, nýbrž je pravdivá i 

nepravdivá zároveň, neboť z principu stojí zcela mimo pravdu a lež. Podle Genetta ve fikci 

neexistují výpovědi o skutečnosti, jde vždy o výpovědi fikční, jejichž opravdových „Já-

Origo“ není ani autor, ani vypravěč, ale fikční postava, „která přes svoje názory a 

časoprostorové určení řídí každý výpovědní akt vyprávění až do gramatických podobností 

vět“ (Genette, 2007: 14). Vypravěč tak nikdy není skutečnou osobou, nýbrž jde o fiktivní 

postavu ve fikci či neurčené Já v lyrické poesii. 
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Podle Bourdieua „autenticita“ neoznačuje výlučnou vlastnost nějaké sociálně 

určené „elity“, ale ukazuje na všeobecnou možnost (stejně jako „neautenticita“), která však 

skutečně náleží jen těm, kdo si ji dokáží osvojit, protože ji chápou jako takovou, jaká je, a 

protože si současně otevírají možnosti „vytrhnout se“ z „neautentického bytí“ (Bourdieu, 

2012: 68). Lidé, ač rovní ve svobodě, si nejsou rovni ve schopnosti svoji svobodu užívat 

„autenticky“, a pouze „elita“ si může osvojit všeobecně dostupnou příležitost dosáhnout 

svobody „elity“. Tento etický voluntarismus převrací objektivní dualitu sociálních osudů 

na dualitu vztahu k existenci tím, že činí z autentického bytí „existenciální modifikaci“ 

běžného způsobu chápání každodenní existence. Když Heidegger tvrdí, že autenticita 

začíná tam, kde je uchopena neautenticita, „znamená to také, že ti, kdo si zajišťují přístup k 

,autentickému´ bytí, stejně jako ti, kdo ,propadají´ ,neautentickému´ bytí, jsou považování 

za zodpovědné za to, čím jsou: ti první svou ,odhodlaností´, která je vytrhuje ze všedního 

bytí, aby jim umožnila rozvinout jejich potenciál, ti druzí svou ,rezignací´, která je 

odsuzuje k ,úpadku´ a ,sociální péči´“ (Bourdieu, 2012: 69). 

 Co se Ludvíka Vaculíka a jeho románového deníku týče, autor byl – v duchu 

Janouškovy teze, podle níž pocit autenticity při recepci díla posiluje překvapivost a 

výpověď autora, jenž je svým způsobem v opozici (Janoušek, 1999: 19) – ve „výhodném“ 

postavení: byl totiž v opozici nejen vůči vládnoucímu režimu, ale do značné míry také 

směrem ke svým souputníkům v disentu. Podíváme-li se na Vaculíkův deník prizmatem 

postulátu autenticity, zásadní otázkou následných disidentských diskusí se zdá být, zda je 

Snář ve výše uvedeném smyslu autentickou literaturou. S využitím Fideliova konceptu 

autenticity bychom se tedy mohli ptát, tedy zda je obraz disentu z Vaculíkova pera tak 

dobře stvořen, že se v něm disent ukázal ve své autentické podobě. Pavlíček přiznal 

Českému snáři silný dojem univerzální autenticity a na základě zřejmé stylizace čtyř 

hlavních postav usoudil, že jde o „prózu, ve které je realita obsažena jako výzva, jako 

podnět, pokušení a tak trochu i hřích, nad kterým má být vyřčeno rozhřešení díky této 

veřejné zpovědi“ (Pavlíček in Vaculík, 1981/1991: 52). 

Karfík považuje deníkový záznam, na němž je Český snář vystavěn, za autentický, 

ale připomíná, že „i literární dílo sebeautentičtější má vždy různou míru stylizace jak ve 

výběru látky, tak v jejím podání“ (Karfík in Vaculík, 1981/1991: 74). Právě pro 

antiliterárnost Vaculíkova deníku považuje nakonec Snář za „nefiktivní román“, neboť 

denní (původně neliterární) zápisy se podle něj autorovi postupně začaly proměňovat 

v román, aniž přitom porušil „zásady autenticity, aniž do textu s výjimkou eliminace 
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určitých věcí podstatněji zasahoval, veden představou budoucí kompozice díla“ (Karfík in 

Vaculík, 1981/1991: 77). 

Podle Havla nejde o fingovaný deník, „spíš se zdá, že autor pouze tu a tam poněkud 

,inspiroval´ dění samo (například vyvoláváním určitých situací) ve snaze umožnit 

skutečnosti, aby se náležitě projevila a poskytla mu tak příhodný materiál“ (Havel, 

1981/1989: 361). V otázce autenticity literárního díla přitom Havel nepovažuje za důležité, 

zda je kniha upřímná, ale zda má čtenář nad knihou „pocit svrchované autenticity anebo 

naopak pocit podvodu, hry, klamu a sebeklamu. Já osobně tu mám jednoznačně pocit 

svrchované autenticity“ (Havel, 1981/1989: 361). V Havlově pojetí by tak autenticita 

mohla být aspektem, na němž literární autor postaví své rozhodnutí týkající se etických 

aspektů umělecké výpovědi. 

Autenticitu jako základ své etické teorie použil Charles Taylor (Taylor, 2001). 

Nejprve definoval tři zásadní neduhy moderní společnosti: individualismus, který 

způsobuje koncentraci na jáství, primát instrumentálního rozumu (jakožto druh racionality 

založené na kritériu maximální užitečnosti) a důsledky obou uvedených neduhů v politické 

rovině, tedy omezení konkrétních voleb (Taylor, 2001: 10–15) Jestliže individualismus 

představuje v Taylorově konceptu zejména rozšíření relativismu, podle nějž má každý své 

vlastní „hodnoty“, o nichž není možné diskutovat, a tudíž by každý měl usilovat zejména o 

své vlastní sebeuskutečnění. Morální ideál, který stojí v pozadí sebeuskutečnění, je ideálem 

upřímnosti člověka k sobě samému, tedy autenticity (Taylor, 2001: 19–21).
91

 

Morální ideál autenticity se však ztrácí v kritice sebeuskutečnění chápaného jako 

druh egoismu či morálního laxního postoje. Jeho obrana by přitom vyžadovala, aby některé 

druhy života byly skutečně vyšší než jiné – a těchto nároků se kultura tolerance 

individuálního sebeuskutečnění hrozí. Tím se podle Taylora zatemňuje význam autenticity 

jakožto morálního ideálu. Podílejí se na tom dva zásadní faktory: hájení morálního 

subjektivismu v naší kultuře v naší kultuře a traktování sociálně vědního výkladu, které se 

vyhýbá odkazům na morální ideály. Kritici současné kultury – a příklady ohlasu na 

Vaculíkův Český snář dokazují, že se toho v posledních letech příliš nezměnilo – buď ideál 

autenticity snižují, nebo si jej pletou s nemorálním přáním jednat zcela podle svého, bez 

jakéhokoli vnějšího zasahování. Její zastánci se naopak nechali zahnat do pozice, již 

Taylor nazývá neartikulovaným stanoviskem. Proto se Taylor vyhýbá příklonu k jedné 
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 Spojení „morální ideál“ používá Taylor ve smyslu pojetí možného „lepšího“ či „vyššího“ způsobu života, 

přičemž „lepší“ a „vyšší“ není definováno ve smyslu našich nahodilých tužeb či potřeb, nýbrž nabízí určité 

měřítko toho, po čem bychom měli toužit. 
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z uvedených pozic a navrhuje třetí cestu: netvrdí, že v naší kultuře je vše tak, jak má být, 

ale zároveň považuje autenticitu za skutečný morální ideál
92

. 

Taylor reagoval mj. na Rousseauovu myšlenku, již nazval sebeurčující svobodou
93

 

a rozvinul: člověk je svobodný, jestliže o tom, co se jej týká, rozhoduje svébytně a není 

přitom formován vnějšími vlivy. Otázkou je, zda je v reálném světě něco takového vůbec 

možné. Vrátíme-li se k Vaculíkovu příkladu, musíme navíc reflektovat dvojí vnějškovost: 

zatímco reálie socialistického Československa ve svém deníku autor zaznamenává bez 

zásadního formování vnějšími vlivy (ty by připadaly v úvahu v případě, kdy by byl pro 

režim přijatelným autorem, a tudíž by mohl předpokládat oficiální publikaci), popis osudu 

a postav disidentského prostředí, v němž se pohybuje, je konstruován samotnými „hrdiny“, 

například v případě, že se o vznikajícím deníku dozvídají. 

Přesto řada čtenářů (a někdy zároveň deníkových postav, jako je například Václav 

Havel) vnímá Český snář jako silně autentický. Podle Taylora totiž představa sebeurčující 

svobody není nezbytným předpokladem autenticity. Jde jen o dva odlišné ideály, které se 

rozvíjely společně, a proto jsou často zaměňovány. Je to ovšem právě Rousseauova idea 

sebeurčující svobody, která získává politickou podobu ve státě založeném na obecné vůli a 

vázaném společenskou smlouvou, který právě proto, že je formou naší společné svobody, 

nemůže strpět naprosto žádnou opozici, jež vystupuje ve jménu svobody; tato myšlenka se 

stala jedním z intelektuálních zdrojů moderního totalitarismu. 

Ideál autenticity nabyl zásadní důležitosti až na základě porousseauovského vývoje 

spojeného s Herderem, který přišel s myšlenkou, že každý z nás má originální způsob, jak 

být člověkem, každý tedy má své vlastní měřítko. „Jsem vyzýván, abych žil svůj život 

právě tímto způsobem, a nikoli abych imitoval někoho jiného. Tím však získává na váze 

věrnost sobě samému. Pokud nejsem takto věrný, míjím se cílem svého života, uniká mi, 

co pro mě znamená být člověkem.“ (Taylor, 2001: 34) Princip originality posléze vše 

umocní: nejenže nesmím podřídit svůj život požadavkům vnější konformity, nýbrž ani 

nejsem schopen nalézt svůj životní model vně sebe samého. 
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 Taylor se ale vymezuje i proti některým „středním“ pozicím, podle nichž v této kultuře existují některé 

dobré 

věci (např. větší svoboda jednotlivce), za něž se však musí platit určitými nebezpečími (např. zeslabováním 

významu občanství), takže nejlepší taktikou je najít ideální stanovisko kompromisu mezi výhodami a 

ztrátami. 
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 „,Nalézti formu sdružení, které by bránilo a ochraňovalo vší společnou silou osobu a majetek každého 

člena, a podle níž každý by poslouchal jenom sama sebe, i když se sloučí se všemi, a zůstával svobodným 

jako dříve.´ To je základní problém, který Společenská smlouva řeší.“ (Rousseau, 2002: 24) 
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Jelikož plnohodnotnými jednajícími lidskými bytostmi, schopnými porozumět sobě 

samým a tedy definovat vlastní identitu, se stáváme tím, že si osvojujeme jazyk
94

, vlastní 

identitu definujeme vždy v dialogu a někdy v polemice s identitami, které v nás naši 

signifikantní druzí chtějí uznat. A přestože mnoho z těchto druhých lidí přestává postupně 

v našem životě hrát důležitou roli (typicky například rodiče), dialog, který s nimi vedeme, 

pokračuje dál. Podobně si mohl vlastní (autorskou) identitu vyjednávat s kolegy z disentu 

Ludvík Vaculík při psaní (a obraně) Českého snáře. 

 U Herdera a expresivistického pojetí lidského života se vztah mezi 

sebeobjevováním a uměleckou tvorbou stává velmi úzkým – umělecká tvorba začíná být 

podle Taylora paradigmatickou cestou, jíž mohou lidé dospět k sebeurčení. Umělec se 

stává paradigmatickým příkladem lidského bytí, nositelem originálního sebeurčení. 

Současně s tím, jak zhruba od počátku 19. století nabývá na váze tendence heroizovat 

umělce a vidět v jeho životě podstatu conditio humana, objevuje se také nové pojetí umění. 

To už není definováno jako mimésis skutečnosti, nýbrž spíše ve smyslu tvorby. „Jestliže se 

stáváme sebou samými vyjádřením toho, čím jsme, a jestliže to, čím se stáváme, je 

hypoteticky originální, a nikoli vyplývající již z existujícího, pak to, co vyjadřujeme, není 

žádná nápodoba dříve existujícího, ale nový výtvor. Imaginaci považujeme za tvořivou.“ 

(Taylor, 2001: 61) 

 Zde se (literární) tvorba dostává do střetu s etikou, neboť požadavky věrnosti sobě 

samému, spojení se sebou samým a vnitřní harmonie mohou být docela odlišné od 

požadavků správného jednání, jejichž splnění se od nás vzhledem k druhým očekává. Idea 

originality a s ní spojená myšlenka, že nepřítelem autenticity může být sociální 

přizpůsobivost, nám podle Taylora vnucují představu, že autenticita bude muset bojovat 

proti nějakým zvnějšku vnuceným pravidlům. I kdybychom byli přesvědčeni o tom, že 

autenticita bude v souladu se správnými pravidly, je jasné, že existuje pojmový rozdíl mezi 

těmito dvěma druhy požadavku – mezi věrností sobě samému a intersubjektivní 

spravedlností. 

 Pokud bychom Taylorovu teorii aplikovali na Vaculíkův románový deník, také 

v něm v důsledku nejde o způsob zpodobnění skutečnosti, nýbrž o pocit, který v nás 

vzbuzuje, přičemž jde o zcela osobitý pocit, odlišný od morálních a jiných forem pocitu. 

Autenticita výpovědi je zde v souladu s Taylorovým konceptem etiky autenticity chápána 
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 Jazyk zde Taylor (Taylor, 2001: 36) chápe v širokém smyslu včetně „jazyků“ umění, gesta, lásky apod. Do 

těchto jazyků jsme zasvěcováni komunikací s druhými – nikdo si neosvojuje jazyky potřebné pro definování 

sebe samého izolovaně. 
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jako něco, co má svůj účel samo v sobě, a zároveň obsahuje jak originalitu, tak požadavek 

revolty proti konvenci. Ve Vaculíkově případě jde především o revoltu vůči většinovému 

filosoficko-mravnímu postoji svých kolegů a kolegyň z disentu. Odmítá totiž být 

manipulován svým disidentstvím a natrvalo hrát roli jakéhosi profesionálního hrdiny a 

nepřetržitého bojovníka, naopak deklaruje snahu o osvobození od jakékoli role a obecného 

očekávání. Tím, že se odmítá nechat dotlačit do exkluzivního postavení, za bariéru, jež by 

ho dělila od „normálních“ lidí, Vaculík naplňuje Taylorovu tezi, revoltuje totiž proti 

všeobecnému disidentskému konsensu, který velel podvolit se pocitu výlučnosti. 

 Autenticitu literárních výpovědí tedy nemusí zcela negovat ani jejich zřejmá (a 

vždy přítomná) stylizovanost, či naopak: stylizovanost nemusí nutně být ani překážkou 

autenticity. Už jen proto, že mezi autentickou a neautentickou výpovědí zjevně nelze nalézt 

ostrou a jasně viditelnou či pociťovanou hranici. Roli zde hraje řada faktorů – od 

Janouškem zmíněného vlivu celkového kreditu autora na recepci díla a jeho vnímání jako 

autentického, přes nemožnost přijetí axiomu a priori předpokládané autenticity 

mimoliterární reality až po vlivy implicitních forem cenzury, o nichž již rovněž byla řeč. 

Právě deníková forma pak může autorovi sloužit k tomu, aby svůj zážitek 

zpřístupnil čtenářům, jak o tom mluví – s narážkou na Goethovo Dichtung und Wahrheit – 

ve svém Otevřeném deníku Jan Vladislav: „Deníková forma místo aby hledala vnější 

dějovost, případně dramatičnost, vede k pátrání po pravém, vnitřním dramatu, tak jak je 

obsaženo v našem vlastním osudu nebo v osudu lidí kolem nás. Že přitom deníkový 

záznam přechází zcela nutně a zcela přirozeně přímo pod rukou autora z pravdy do básně, 

je snad zbytečné připomínat: jedině báseň může tu pravdu zobecnit, to znamená zpřístupnit 

i jiným – čtenářům.“ (Vladislav, 2012: 890) 
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Diskursy nadané funkcí autora 

 

Literární texty můžeme vnímat jako ze zásady fikční, nebo jim přiznávat určitý podíl 

autenticity ve smyslu shody s aktuálním světem. Téměř vždy se však při těchto úvahách 

naše pozornost obrátí k osobě autora či autorky. Sloučit osobu (a roli) autora s vypravěčem 

jistě není možné, na druhou stranu lze jen těžko tyto dvě entity zcela odlišit. Foucault 

v této souvislosti hovoří o pluralitě ego: v románu, jenž je vyprávěním určitého vypravěče, 

zájmeno první osoby, přítomný čas ani znaky lokalizace nikdy přímo neodkazují ke 

spisovateli, ani k okamžiku, kdy píše, ani k samotnému gestu jeho písma, nýbrž k jakémusi 

alter ego, jehož odstup od spisovatele může být více či méně velký a může se dokonce 

měnit v průběhu díla. „Bylo by stejně tak nesprávné hledat autora na straně spisovatele 

skutečného, jako na straně fiktivního vypravěče: funkce autora se uskutečňuje v samotném 

rozštěpu – právě v onom rozdělení a onom odstupu.“ (Foucault, 1994: 54) 

Představa autora tvoří podle Foucaulta silný prvek individualizace v dějinách 

myšlení, znalosti, literatur i v dějinách filosofie a věd. Když Foucault uvažuje o vztahu 

textu k autorovi, uvažuje především o způsobu, jakým text míří k oné postavě, která je mu 

vnější a která mu předchází. Vychází přitom z tématu z jedné Beckettovy formulace: co 

záleží na tom, kdo mluví, že někdo něco řekl: nezáleží na tom, kdo mluví. V této 

lhostejnosti je podle Foucaulta třeba rozpoznat jeden ze základních etických principů 

dnešního psaní.  „Pravím ,etických´, protože tato lhostejnost není ani tolik rysem 

charakterizujícím způsob, jímž se mluví a jímž se píše: je spíše druhem imanentního 

pravidla stále znovu používaného, nikdy zcela uplatněného, je to princip, který 

nepoznamenává psaní jako výsledek, ale ovládá je jako práci.“ (Foucault, 1994: 44) 

Foucault odkazuje k Barthesově pojmu smrti autora, tedy tezi, jíž chtěl Barthes 

„vymýtit sakralizovanou představu postavy autora, která je vnímána jako garant smyslu, 

intence, literárnosti, invence, identity a aury díla“ (Müller, Šidák, 2012: 470). Barthes 

chápe autora jako „skriptora“, zapisovatele, pouhé médium pro aktivní, sebetransformující 

hru kódů, již může ve vší její rozpornosti zpřítomňovat pouze čtenář. Smrt autora tak není 

jednoduše teoretickou smrtí původce textů, ale radikálním heslem, kterým chce Barthes 

odmítnout představu významově stabilizovaného díla, jež nachází záruku jeho sjednocení 

v Autorovi jako alegorii literatury. Proti této koncepci staví Barthes pojmy text a psaní: 

text není řada slov uvolňující jediný „teologický“ význam, ale vícerozměrný prostor, 
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v němž se různé způsoby psaní, z nichž žádný není originální, mísí a střetávají (Müller, 

Šidák, 2012: 470−471). 

Foucault navazuje tématem příbuznosti smrti a psaní: dílo, jehož úkolem bylo 

přivodit nesmrtelnost, obdrželo nyní právo zabíjet svého autora. Vztah psaní a smrti se 

podle Foucaulta projevuje také tím, ustupuje do pozadí individuální charakter píšícího 

subjektu. Píšící subjekt všemi překážkami, které klade mezi sebe a to, o čem píše, mate 

všechny znaky své zvláštní individuality: znakem spisovatele je jen jedinečnost jeho 

nepřítomnosti (Foucault, 1994: 45) Podle Foucaulta však nestačí tvrdit: pomiňme 

spisovatele, pomiňme autora a dejme se do studia samotného díla. Slovo „dílo“ a celek, 

který označuje, považuje totiž za stejně problematické, jako je problematická individualita 

autora (Foucault, 1994: 46) 

V civilizaci, jako je ta naše, se podle Foucaulta nachází určitý počet diskursů, které 

jsou nadány funkcí autora, zatímco jiné ji nemají – soukromý dopis je podepsán, nemá 

však autora, anonymní text na zdi na ulici bude mít pisatele, ale ne autora: „Funkce autora 

tedy představuje charakteristický způsob existence, oběhu a působení určitých diskursů 

v nitru nějaké společnosti.“ (Foucault, 1994: 50) Diskursy, které jsou nositelem funkce 

autora, rozpoznává Foucault podle čtyř charakteristických rysů: v prvé řadě jsou diskursy 

předmětem přivlastnění a forma vlastnictví, jež se na ně vztahuje, je zvláštního typu. 

Diskurs nebyl původně produktem, byl to v podstatě akt. Když byl ustaven pro texty režim 

vlastnictví, byla vyhlášena autorská práva, nabyla možnost přestupku, jež náleží k aktu 

psaní, rysu imperativu, jenž je vlastní literatuře (Foucault, 1994: 50). S tím koresponduje 

myšlenka intertextuality: díla jsou vytvářena z jiných děl, jejich vznik je umožněn 

předchozími díly, z nichž vycházejí, jež opakují, relativizují, transformují (Culler, 2002: 

42). 

Na druhou stranu není provozována funkce autora univerzálně a trvale ve všech 

diskursech – například byla doba, kdy texty, které bychom dnes nazvali literárními, byly 

přijímány, dávány do oběhu a zhodnocovány, aniž by si kdo položil otázku po jejich 

autorovi. Naopak vědecké texty přijímal středověk jen za podmínky, že byly označeny 

jménem svého autora. Až později se funkce autora vytrácí a naopak „literární“ diskursy 

mohou být napříště přijímány jen tehdy, jsou-li opatřeny funkcí autora. Jestliže k nám text 

dospěje anonymně, okamžitě začíná hra na hledání autora. „Literární anonymita je pro nás 

nesnesitelná; připouštíme ji jen jako záhadu. Funkce autora za našich dnů hraje pro 

literární díla naplno.“ (Foucault, 1994: 52) 
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Třetí rys vyplývá z komplexní operace, jež konstruuje rozumové bytí, které se 

nazývá autorem. Podle Foucaulta nepochybně existuje snaha dát tomuto rozumovému bytí 

jakýsi realistický statut (nějaká hluboká instance, původní zdroj psaní), „ve skutečnosti 

však to, co je v jedinci určeno za autora (nebo to, co z nějakého jedince činí autora), je jen 

projekce ve stále více nebo méně psychologizujících pojmech postupu, kterému jsou 

podrobovány texty, přiblížení, která jsou prováděna, rysy, jež jsou určovány jako výrazné, 

kontinuity, jež jsou připouštěny, nebo vylučování, jež jsou praktikována. Všechny tyto 

operace se obměňují podle doby a podle typů diskursů.“ (Foucault, 1994: 52) 

Přesto je možné v pravidlech, jimiž se řídí vytváření autora, určitý invariant. 

Foucault například vidí podobnost mezi způsobem, jímž literární kritika po dlouhou dobu 

určovala autora, a způsobem, jímž křesťanská tradice určovala za autentické (nebo naopak 

zavrhovala) texty, jež měla k dispozici. Moderní kritika k tomu, aby v díle „nalezla“ 

autora, užívá schémat, která se blíží křesťanské exegezi, jež chtěla prokázat hodnotu 

nějakého textu svatostí autora
95

. Moderní literární kritika, i když se nestará o autentifikaci, 

takřka neurčuje autora jinak – autor je ten, jenž umožňuje vysvětlit přítomnost jistých 

událostí v díle stejně dobře jako jejich transformace, deformace, různé modifikace. „Autor, 

to je rovněž princip určité jednoty psaní – přičemž všechny rozdíly musejí být 

přinejmenším redukovány principy vývoje, zrání nebo vlivu. Autor, to je také ten, kdo 

umožňuje překonávat protiklady, jež se mohou v sérii textů rozvinout. (…) Autor konečně, 

to je určité výrazové ohnisko, jež se ve více nebo méně dovršených formách projevuje 

stejně dobře a s touž hodnotou v dílech, náčrtech, dopisech, úryvcích.“ (Foucault, 1994: 

54) 

 Všechny diskursy, jež mají autorskou funkci, obsahují podle Foucaulta zmíněnou 

pluralitu ego: ego, které hovoří v předmluvě nějakého matematického pojednání a jež 

naznačuje okolnosti jeho sepsání, není totožné ani místem ani působením s egem, jež 

promlouvá v průběhu pojednání
96

. Ve stejném pojednání by však bylo možno vystopovat 

ještě třetí ego, které mluví, aby vypovědělo smysl práce, překážky, s nimiž se střetlo, jaké 

jsou dosažené výsledky, problémy, které ještě zůstávají – toto ego se podle Foucaulta 
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 Foucault zde uvádí čtyři kritéria svatého Jeronýma: jestliže má jedna z vícero knih připisovaných jednomu 

autorovi nižší úroveň, je nutné ji škrtnout ze seznamu děl dotyčného autora, stejně tak, pokud některé texty 

jsou v protikladu vůči doktríně, již zastávají jiná díla autora, vyloučit je třeba také díla napsaná odlišným 

stylem, slovy a obraty a za cizí vložky je nutné považovat texty, které se vztahují k událostem nebo které 

citují osobnosti vyskytující se po smrti autora (Foucault, 1994: 53) 
96

 V prvním případě odkazuje k nějakému jedinci, jenž nemá obdoby a který v určitém čase a místě vykonal 

určitou práci; ve druhém případě „já“ označuje okamžik a plán konkrétní části pojednání (důkazů), který 

může zastat kterýkoli jedinec za podmínky, že přijme tentýž systém symbolů a tentýž soubor předchozích 

důkazů. 



87 
 

nachází v poli již existujících matematických diskursů nebo těch, jež teprve přijdou. 

Funkce autora nezajišťuje jedno z těchto ego (první) na úkor druhých dvou, jež by pak byla 

jen jeho fiktivním zdvojením, naopak je třeba říci, že funkce autora v takovém diskursu 

působí tak, že umožňuje rozptyl těchto tří simultánních ego (Foucault, 1994: 54−55). 

 Proto je podle Foucaulta v řádu diskursů možné být autorem více než jedné knihy, 

jedné teorie, jedné tradice, jedné disciplíny, v nichž mohou nalézt své místo další knihy a 

autoři. Tito autoři zaujímají „transdiskursivní“ pozici (tuto roli sehráli třeba Aristotelés 

nebo Homér), v průběhu 19. století se ale objevili autoři, které bychom neměli směšovat 

ani s „velkými“ literárními autory, ani s autory kanonických náboženských textů, ani se 

zakladateli věd – Foucault je nazývá zakladateli diskursivity (Foucault, 1994: 55−56). Tito 

autoři jsou podle něj nejen autory svých knih, protože vyprodukovali i něco navíc: možnost 

a pravidlo pro formování jiných textů – v tomto smyslu jsou odlišní například od autora 

románů, který v podstatě vždy zůstává autorem svého vlastního textu. 

Foucault jmenuje třeba Annu Radcliff, která nejen napsala Zámek v Pyrenejích, ale 

také umožnila vznik hrůzostrašných románů z počátku 19. století, a z tohoto hlediska její 

funkce autora překračuje její samotné dílo. Nejde ale jen o umožnění určitého počtu 

analogií, jde také o umožnění jistého počtu rozdílů – otevření dveří pro něco jiného než pro 

sebe, pro něco, co ale náleží k tomu, co založili. Tito autoři tedy umožnili vznik určitého 

počtu rozdílů ve vztahu ke svým vlastním textům, pojmům či hypotézám (Foucault, 1994: 

56−57). 

Z tohoto úhlu pohledu je tedy představa individua jako konečného autora nějakého 

textu neudržitelná – aniž by byl popírán individuální subjekt, je nutné jej nahradit 

kolektivním nebo transindividuálním subjektem – Foucault tuto myšlenku formuluje tak, 

že se autor musí ztratit nebo musí být zastřen ve prospěch forem, jež jsou vlastní diskursu 

(Foucault, 1994: 67). Ludvík Vaculík tedy v tomto pojetí nemusí být vnímán jako jediný a 

výlučný autor svého románového deníku, zvlášť pokud přiznaně zaznamenává děje, 

jednání, myšlenky či protesty svých kolegyň a kolegů z disentu. 

Byť na první pohled má ve své výpovědi hlavní a poslední slovo, také zde můžeme 

nalézt pluralitu ego, o níž hovoří Foucault. Vaculíkovo ego hovořící na prvních stranách 

Českého snáře a zaznamenávající zde výzvu Jiřího Koláře a následný záměr textu, rovněž 

není totožné s Vaculíkovým egem promlouvajícím později v jednotlivých záznamech, a už 

vůbec není totožné s Vaculíkovým egem, jež o rok později tyto záznamy reviduje a 

doplňuje. Ve Vaculíkově textu je přítomno i třetí ego, které mluví, aby vypovědělo smysl 

práce, překážky, s nimiž se střetlo, dosažené výsledky a problémy, které zůstávají. Funkce 
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autora je i u Vaculíka složena z této plurality a umožňuje rozptyl těchto tří simultánních 

ego. 

Navíc pak můžeme uvažovat také o tom, že Český snář v tomto smyslu umožnil 

vznik dalších analogií k tomuto dílu − za jednu z nich bychom mohli považovat například 

Indiánský běh Terezy Boučkové (Boučková, 1988/2007). Také Boučková totiž nabídla ve 

svém románu netradiční a střízlivý pohled na dění v disentu. Obraz „obyčejného života“ 

disidentů nabídl rovněž Pavel Kohout (Kohout, 1987/2002). Zároveň ale Vaculík otevřel 

možnost rozdílů, již koneckonců někteří využili, minimálně v Hlasech nad rukopisem 

Vaculíkova Českého snáře (Vaculík, 1981/1991), jako odlišnou analogii založenou na 

Snáři můžeme vnímat také kupříkladu „odpověď“ Madly Vaculíkové v knize Já jsem oves 

(Vaculíková, Kosatík, 2002). 

Jestliže v tradičním přístupu se smysl a význam textu ztotožňoval s intencí autora a 

tedy činil autora za smysl textu zodpovědným, moderní přístup, který šířil především ruský 

formalismus, americký new criticism a francouzský strukturalismus, odmítá myšlenku, že 

by autorova intence byla pro definování a popsání smyslu díla relevantní (new critics 

dokonce hovořili o intencionálním omylu)
97

. Odlišnost tradičního a moderního přístupu 

k roli autora lze podle Compagnona rovněž popsat jako spor mezi stoupenci literárního 

výkladu, chápaného jako pátrání po autorově intenci (v textu musíme hledat, co chtěl autor 

sdělit), a zastánci literární interpretace, pojímané jako popis významů díla (v textu musíme 

hledat, co sám říká nezávisle na autorových intencích) (Compagnon, 2009: 47). 

Aby bylo možné vyhnout se takto vyhrocenému sporu, prosazuje se dnes třetí cesta, 

která klade důraz na čtenáře, jenž se stává měřítkem literárního významu. Intencionální 

teze činila hlavním, nebo dokonce jediným cílem výkladu nějakého textu rekonstrukci 

autorova záměru (neboť podle tohoto názoru smysl textu vyplývá z toho, co chtěl jeho 

autor říci). New criticism vycházel z tvrzení, že autor je pouze maloměšťákem, vtělenou 

kvintesencí kapitalistické ideologie, a proto výklad díla hledal u toho, kdo je vytvořil, jako 

kdyby bylo dílo jakýmsi přiznáním, jako by nemohlo představovat nic jiného, než zpověď. 

Barthes považuje autora za moderní postavu vytvořenou naší společností, která postupně 
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 Tento přístup shrnul Culler takto: významem díla není to, co měl autor na mysli v určitém momentu tvorby 

díla nebo co si autor myslí, že dílo znamená poté, co je dokončeno, ale spíše to, co se autorovi podařilo do 

díla vtělit. Omezování významu díla na předpokládanou autorovu intenci zůstává možnou kritickou strategií, 

ale v současné době se takový význam obvykle neváže k vnitřní intenci, nýbrž k analýze osobní či historické 

situace autora: jaký akt tento autor vykonával s ohledem na danou momentální situaci? Tato strategie 

poškozuje pozdější odezvy na příslušné dílo, když naznačuje, že dílo se vyslovuje k bezprostředním 

problémům doby svého vzniku a pouze náhodně k záležitostem, které zajímají jeho následné čtenáře (Culler, 

2002: 75). 
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od sklonku středověku, s anglickým empirismem, francouzským racionalismem a osobní 

vírou reformace objevila prestiž individua (Compagnon, 2009: 50−51). 

Autora jako tvůrčí a vysvětlující princip nahradil Barthes řečí, neosobní a 

anonymní. „Autor tedy ustupuje ze scény a záře reflektorů se od nynějška upírá na psaní, 

neboli na text, nebo ještě jinak, na pisatele, který je vždy pouze ,subjektem´ v gramatickém 

či lingvistickém smyslu, je bytím papíru, nikoli ,osobou´ v psychologickém smyslu. Je to 

subjekt výpovědního aktu, který před tímto výpovědním aktem neexistuje, ale vzniká 

zároveň s ním, zde a nyní.“ (Compagnon, 2009: 51) Z toho navíc vyplývá, že psaní podle 

tohoto moderního přístupu nemůže „zobrazovat“, „vykreslovat“ cokoli, co by předcházelo 

jeho výpovědnímu aktu, a tudíž nemá původ, stejně jako ho nemá jazyk. 

I pojem intertextuality se podle Compagnona (Compagnon, 2009: 51) odvíjí od 

smrti autora. Spolu s autorem mizí vysvětlení, neboť neexistuje jediný, původní a 

principiální smysl, který by se skrýval v hloubce textu. „A konečně od smrti autora se cele 

odvozuje také poslední článek nového systému, který zní: jednota textu se vytváří nikoli u 

autora, ale u čtenáře, a tato jednota spočívá v tom, komu je určen, ne v jeho původu. Stejně 

jako byl odstraněn autor, i tento čtenář již není osobní, ale přetváří se v pouhou funkci.“ 

(Compagnon, 2009: 51) 

Tím pádem význam konkrétního textu v žádném případě nemůže vyčerpat autorovu 

intenci – například už proto, že text „přežije“ změnu režimu, a přejde tedy – formálně 

v nezměněné podobě – z jednoho režimu do druhého, jako se to stalo i v případě 

Vaculíkova Českého snáře. Vaculíkovu literárnímu deníku tak mohou dnes být přikládány 

zcela nové významy, které ani autor, ani jeho první čtenáři – v tomto případě disidenti 

přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století – původně textu nepřikládali. 

Smysl textu se tedy nevyčerpává intencí ani s ní není totožný, a proto jej nelze redukovat 

na smysl, který měl pro autora a jeho současníky, na druhou stranu musí rovněž obsáhnout 

dějiny své kritiky ze strany všech čtenářů, všech dob a svoji minulou, současnou a budoucí 

recepci (Compagnon, 2009: 66). 

V tomto smyslu je tedy třeba nahlížet Český snář nejen jako svědectví doby či 

poměrně úzké výseče společnosti socialistického Československa ket 1979 a 1980, ale také 

s ohledem na následnou kritiku a nové pohledy na tento literární deník jako 

(de)legitimizační strategii autora, ale i recipientů. 
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Čí jsou literární postavy? 

 

Zatímco Vaculíkovy mimo/manželské vztahy, respektive především jejich využití 

v Českém snáři (a později v dalších románech), byly v rámci disentu podrobeny ostré 

kritice, v případě Václava Havla, jenž vystavil svoji první ženu opakovaným nevěrám
98

, 

panovalo spíše obezřetné mlčení. Přitom také Havel pravděpodobně v několika divadelních 

hrách své vlastní zkušenosti v tomto směru využil, i když zdaleka nikoli tak přímočaře, 

jako Vaculík. Přesto byly a jsou autobiografické motivy zejména v některých Havlových 

dramatech čitelné. 

V Largu Desolatu, Pokoušení i Asanaci se podle Kosatíka jasně odráží Havlova 

osobní situace: „Ve všech třech velkých Havlových hrách z 80. let vedle sebe vystupují 

přísná a chladná stálá partnerka spolu s milenkou, která je vždy temperamentní a většinou 

též naivní; teprve jejich spojením vzniká žena, kterou hrdinové Havlových her hledají a 

potřebují.“ (Kosatík, 1997: 324). V Largu Desolatu tak vystupuje Leopoldova družka 

Zuzana a milenka Lucy, v Pokoušení žije dr. Foustka s chladnou vědkyní Vilmou, kterou 

podvádí s naivkou Markétou a v Asanaci se architekt Bergman pohybuje mezi stálou 

partnerkou Luisou a sekretářkou Renatou. Podle Žantovského dokonce „opakující se 

výstupy v Horském hotelu, Žebrácké opeře a Largu desolatu, v nichž manželka radí svému 

muži, jak si v mimomanželských vztazích nejlépe počínat, byly zřejmě inspirovány 

situacemi ze skutečného života“ (Žantovský, 2014: 235). 

Vaculík učinil své nevěry tématem vlastních děl, čímž se k nim (v disidentském 

období alespoň v samizdatu, později v rámci celé společnosti) veřejně přihlásil, často bez 

ohledu na názor ostatních zúčastněných či nezamýšlené důsledky. Jestliže „život v pravdě“ 

chápal Havel jako autentický život a sebenalezení či sebezískání, mohli bychom v souladu 

s jeho tezí považovat toto Vaculíkovo jednání za ono vystoupení ze společenského mravu 

či svazujícího das Man směrem k dosažení autentického „života v pravdě“ (přičemž ovšem 

u Vaculíka na rozdíl od Havla nenajdeme obecný požadavek takového kroku pro všechny 

ostatní, kteří rovněž chtějí či měli by chtít „žít v pravdě“). 

Havel – tak jako všichni literární autoři – přirozeně rovněž čerpal v literární praxi 

ze svého života, v mimoliterárním životě však ne vždy svého plně autentického „života 

v pravdě“ dosahoval. Přestože manželé Havlovi vlivem mnoha Havlových 
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 „Mnohokrát bylo řečeno, a to i samotným Václavem Havlem, že v jeho minulosti byly četné vedlejší 

vztahy, počítaje v to jak příležitostné známosti, tak vztahy takzvaně ,vážnější´, které se mimo jeho manželství 

udržovaly měsíce nebo léta.“ (Kosatík, 1997: 226) 
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mimomanželských vztahů a později také (pravděpodobně) jedinému milostnému vztahu 

Olgy Havlové
99

 žili od roku 1983 de facto dva oddělené životy, navenek zůstali životními 

partnery dle společenského mravu až do konce Olžina života. Ačkoli si jsou Vaculíkovy a 

Havlovy životní osudy v tomto směru dost podobné, obraz, který navenek oba o svých 

osobních životech vytvořili, se v tomto směru zásadně liší, což se v Havlově případě týká i 

jeho druhého manželství.
100

 

Kosatík v životopisu Olgy Havlové připomíná především dva z Havlových 

dlouhodobých mimomanželských vztahů
101

 a naznačuje, že Havlovi přátelé přičítali 

skutečnost, že Havel opakovaně vytvářel citové trojúhelníky, Olžině v určitém smyslu – 

alespoň pro Havla − „nekompletní“ povaze. Kosatík s odkazem na Havlovy přátele uvádí, 

že pro Havla bylo „složité uložit všechny vlastnosti, které od žen požadoval, do ženy 

jediné. (…) Ztotožnil si ji se ženou, která je spíš racionální, přísná a chladná; vlastnosti, 

které zbývaly, začal hledat jinde.“ (Kosatík, 1997: 226)
102

 

Zatímco k Havlovým nevěrám zaujal Olžin (!) životopisec velmi chápavý postoj, 

když jejich příčinu de facto spojil s Olžiným charakterem, Olžin vztah, k němuž se po 

Havlově propuštění svému muži okamžitě přiznala, nahlíží Kosatík sice shovívavě, přesto 

však poměrně kriticky: „Olžino jednání vyplývalo z konkrétní životní situace, která byla 

taková, jaká byla, a jejíž každé vnější hodnocení – ať už opírající se o takzvaná obecná 

hlediska morálky nebo o pravidla, jimiž se řídil daný vztah v době, kdy je partner ve 

vězení, je z etického hlediska sice mezní, ale stále srozumitelnou, legitimní a často též 

důstojnou formou existence.“ (Kosatík, 1997: 232) 

Vedle „nemravných“ či „skandálních“ aspektů Českého snáře byla předmětem 

diskuse zejména otázka, zda měl Vaculík právo použít do svého literárního deníku dle 

vlastní libosti dřívější i aktuální osudy svých souputníků z disentu a učinit z nich literární 

postavy. V otázce, zda Vaculík mohl zobrazit tyto osoby jako literární postavy, nebyl 

disent jednotný. Shoda v zásadě panovala v tom, že i kdyby Vaculík chtěl zachytit disent 
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 Po Havlově zatčení a v průběhu jeho následného čtyřletého věznění se Olga Havlová sblížila s hercem 

Divadla na tahu Janem Kašparem, s nímž udržovala paralelní vztah i po Havlově propuštění. 
100

 „Jak vůbec chodí prezident na rande? Především dávno na žádná rande nechodím, nepočítáme-li rande 

s mou ženou.“ (Havel, 2006: 172) 
101

 Před zatčením a odsouzením na čtyři a půl roku navázal Havel vztah s bývalou manželkou Pavla Kohouta 

Annou Kohoutovou, u níž strávil i poslední noc před zatčením a Olgu žádal hned v prvním dopise z vazby, 

aby ji pozdravovala. Ke Kohoutové se také po propuštění z vězení, resp. z vězeňské nemocnice po 

prodělaném zápalu plic, vrátil. O několik týdnů později ale navázal s psycholožkou Jitkou Vodňanskou nový 

vztah, který se stal po několika měsících života ve čtyřúhelníku Havel-Vodňanská/Havlová-Kašpar příčinou 

těžké manželské krize Havlových. 
102

 Kosatík dokonce výslovně uvádí, že Havel „dal mnohokrát najevo, že potřebuje zájem, občas možná 

obdiv – a kdyby mu je Olga Havlová dopřála, byl by se zřejmě choval jinak“ (Kosatík, 1997: 226). 
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„pravdivě“, nebyl by toho – on ani nikdo jiný – schopen, byť by tuto svoji schopnost i 

bránil.
103

 Většina prvních čtenářů Snáře však posun mezi disidentskou realitou a jejím 

zpodobněním přijímala takřka automaticky. 

Milan Jungmann vnímá Vaculíkem zobrazené lidi jako „slovesné karikatury“ 

vykreslené s jasnou nadsázkou. Vyjádřil přitom přesvědčení, že čtenáři Snáře tuto 

nadsázku vnímají.
104

 Sergej Machonin považuje postavy knihy za „legitimní literární 

hrdiny se vším, co má mít umělecká postava. Jsou přece stvořeni výběrem všeho, co jsi 

z nich potřeboval, aby se vklapli do složitého soustrojí, jímž je fungující román“ 

(Machonin in Vaculík, 1981/1991: 19). Luboš Dobrovský je přesvědčen, že „záznam, který 

je tu deníkovou formou tak zdůrazňován, není nic než umělcova fikce, mimesis“ 

(Dobrovský in Vaculík, 1981/1991: 39). Vodítkem k románovosti Vaculíkova deníku je 

podle Františka Pavlíčka stylizace hlavních postav.
105

 

Ve výsledku však nakonec není tolik důležité, zda recipienti Českého snáře vnímají 

toto dílo jako svědectví o disentu. Podle Češky (Češka, 2014: 99) totiž přesvědčivost 

svědectví nespočívá v jeho pravdivosti (už proto, že hledání ohniska pravdivé výpovědi je 

přinejmenším komplikované), nýbrž v evokabilitě specifických literárních postupů. 

„Svědectví jako specifická promluva sice nalézá svoje alibi v konkrétní události, avšak její 

uvedení můžeme vidět jako strategický tah, který má odvést pozornost od evokabilní síly 

literatury, neboť ta bývá účinná teprve tehdy, když není jako taková rozpoznána.“ (Češka, 

2014: 99) Realistický půdorys dokumentární prózy tak skrývá manipulativnost literárních 

figur (podrobněji viz část o asymetrii vyprávění). 

Hovoříme-li o odpovědnosti za literární hrdiny, respektive osoby zobrazené 

v literárním díle, je třeba poukázat na zásadní asymetrii v literárním vyprávění. Češka 

(Češka, 2014: 100) považuje literární svědectví za specifickou formu autorské odpovědi na 

předchozí objektivaci. Vypravěč je podle něj ve vyprávění literárními prostředky 

                                                           
103

 A že tak pravděpodobně činil, potvrzuje jeho žena Madla v odpovědi na otázku Pavla Kosatíka, na co 

myslela, když Snář četla: „Trnula jsem. Předně jsem myslela na to, že všechno, co píše o mně, bylo jinak. To 

je reakce každého účastníka. O kom je to psané, ten řekne: Vždyť jsem to tak neřekl! Takže nejdřív mě oblila 

hrůza, jak nás tam Vaculík všecky obnažil. On užívá dost přímých řečí – ale nemůže si to pamatovat, nemá 

magnetofon… Namítá mně, že si všecko zapsal hned ten den. A že vyvracet to za rok je hloupost.“ 

(Vaculíková, Kosatík, 2002: 109) 
104

 „Zachycuješ své postavy s některými nadsazenými rysy, které jsou pro ně ovšem příznačné, a vynecháváš 

pochopitelně spoustu jiných, protože je pro daný umělecký účin nepotřebuješ. Nikdo nebude přece 

Machovce, Kosíka, Císařovského, Josefa aj. soudit jenom z toho, co o nich píšeš, každý ví, že jejich osobnost 

je založena taky na nějaké tvorbě hodnot, které je konstituují.“ (Jungmann in Vaculík, 1981/1991: 12) 
105

 „Člověk by místy skoro propadl optickému klamu, že má v ruce přesný záznam skutečných události a 

situací. Dokonce snad i zápis opravdových snů. Ale kdyby nic jiného, tedy zřejmá stylizace čtyř hlavních 

postav (1 M, 3 Ž) ukazuje, že tu máme prózu, ve které je realita obsažena jako výzva, jako podnět, pokušení 

a tak trochu i hřích, nad kterým má být vyřčeno rozhřešení díky této veřejné zpovědi.“ (Pavlíček in Vaculík, 

1981/1991: 52) 
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inscenován jako proliferační centrum smyslu. Objektivace i subjektivace odkrývají 

konkrétní polohy vyprávění: zatímco subjektivace může být chápana jako emancipační 

gesto, objektivace subjekt deprivuje jeho zpředmětněním. Mezi subjektem a objektem 

vyprávění je tak nezrušitelná asymetrie: „vypravěč jako proliferační místo, z něhož je 

delegován smysl, činí z románových postav periferní bytosti: postava je objektem 

vyprávění.“ (Češka, 2014: 100) 

  V Českém snáři využívá Vaculík postavení vypravěče k restauraci vlastního 

subjektu a objektivaci ostatních postav. Zároveň zabraňuje vlastní objektivaci, neboť on je 

tím, kdo mluví. Kromě toho jako vypravěč rozhoduje, kdo se v jeho denních „záznamech“ 

objeví a kdo v nich promluví, a koho vynechá, tedy umlčí. „Vyprávění spočívá na principu 

vydělování, neboť se neobejde bez centra a periferie.“ (Češka, 2014: 117) Ale teprve ve 

chvíli, kdy se realita stává periferií literatury, tedy když vypravěč přesouvá pozornost od 

reálií k sobě samému, může dojít k jeho emancipaci. Proto Vaculík sice zaznamenává, 

s kým se toho kterého dne viděl a o čem spolu mluvili, takřka vždy ale tyto vyprávění 

komentuje či vztahuje k sobě samému. „Jelikož vůdčí motiv psaní spočívá v přepisu 

objektivace, poskytuje literatura možnost, jak nebýt překřikován, neboť velmi rychle skryje 

toho, kdo právě mluví.“ (Češka, 2014: 117) Vaculík tak například ve Snáři reaguje na 

kritiku Poznámek o statečnosti, aniž by musel znovu odrážet další protiargumenty. 

Naznačí, co mu kritici vytýkali, ale poslední slovo má on (Vaculík, 1818/1992: 25). 

Typickou ukázkou emancipace vypravěčského subjektu je záznam „tiché 

domácnosti“ Vaculíkových: vypravěč popisuje, jak našel ráno na stole lístek od Madly, 

v němž je obviněn z devalvace manželství (Vaculík, 1981/1992: 77). Na první pohled to – 

vzhledem k použití citace Madlina textu – vypadá, že mluví, a tedy je v centru pozornosti 

žena. Komentáři odkazujícími na nesrozumitelnost a přehnanou „psychologičnost“ 

Madliných řádek, jejich ironizujícím odmítnutím a závěrečným konstatováním, že takové 

„blbosti“ jsou dobré k tomu, „že mi znemožní zas myslet na psaní“ (Vaculík, 1981/1992: 

77) je ale postava Madly odsunuta na periferii. 

Češka také (na příkladu Hrabalovy Jarmilky) ukazuje, jak může autor vystavět svoji 

literární výpověď jako symbolickou diverzi prostřednictvím promluvy „proti příkazu 

mlčení“ (Češka, 2014: 119). Také Vaculík se vzpírá tomuto zákazu mluvení, a to hned 

dvojím způsobem: na jedné straně vydává v samizdatu svoje dílo, které v oficiálním 

nakladatelství vyjít nesmí, na straně druhé mluví o věcech, o nichž se v disentu „veřejně“ 

nemluví, ať již jde o záležitosti praktického života (například o manželskou nevěru nebo o 

spory mezi disidenty), nebo o záležitosti filosofické, třeba o „život v pravdě“. 
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Hlavní etická námitka však směřovala k využití reálií z disidentského života, 

k němuž většina zobrazených nedala souhlas a jež je – podle převládajícího mínění – 

mohlo ohrozit, pokud by byly využity režimním aparátem. Ostře reagovali zejména 

manželé Kantůrkovi. Eva Kantůrková Vaculíka obvinila, že podlehl pocitu vlastní síly, 

kterou mu však podle ní dodává právě disidentská pospolitost, a tak nakonec své 

souputníky „nese ďáblovi na talíři“ (Kantůrková in Vaculík, 1981/1991: 92). Konstruuje se 

zde tedy obraz disentu jako společenství semknutého proti režimu, z něhož však lze čerpat 

pouze s dovolením a vědomím všech ostatních. 

S velkým časovým odstupem (a v obecné rovině) však Kantůrková napsala, že 

„konkrétní člověk je rozptýlen do mnoha rysů a konání a ve své jedinečnosti se nemůže 

stát čistým literárním znakem. Nemůže v literárním díle ožít jako svá podstata, svou 

rozptýleností ji zneviditelňuje, ředí ji, osciluje kolem ní“ (Kantůrková, 2012: 35). 

S odkazem na vlastní literární praxi pak uvedla, že „při psaní si ale démoni literární 

fantazie v zobrazování tématu uvolňují okovy mé jinak platné ohleduplnosti“ (Kantůrková, 

2012: 35). Literární postava se podle ní nesmí bát urazit kohokoli. Zpětně Kantůrková 

dodává: „V některých situacích, jak se dodatečně vyvinuly, mě nemrzelo, že se někteří 

konkrétní lidé mohli cítit dotčeni literární postavou, o které se domnívali, že ji 

předznamenali.“ (Kantůrková, 2012: 36) 

Podle Jiřího Kantůrka hrozilo reálné nebezpečí, že se Vaculíkův rukopis stane 

součástí důkazního materiálu v trestním řízení proti některému z disidentů. Jeho otázka: 

„Domyslel jsi vůbec svou odpovědnost za Tvé živé literární hrdiny?“ (Kantůrek in 

Vaculík, 1981/1991: 98) svědčí o tom, že buď sám směšoval literární postavy ze Snáře 

s osobami z aktuálního světa, nebo toto směšování předpokládal u čtenářů, zejména u 

zástupců režimu. Vaculík na tuto výtku reagoval už předem, přímo ve Snáři, když 

předvídal, že „lidé budou možná žasnout, co si to dovoluju“. Podlé téhož zápisu 

zveřejňoval pouze to, co už státní moc věděla, případně citlivé údaje skryl (Vaculík, 

1981/1992: 111) nebo o tom spíš byl přesvědčen. 
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Zodpovědnost autora 

 

Odhlédneme-li nyní od konkrétních reálií, můžeme tuto otázku považovat za stěžejní: 

literární autor skutečně je zodpovědný za důsledky svého zobrazování světa v aktuálním 

světě. Dále se můžeme ptát: za jakých podmínek smí spisovatel zobrazovat osoby a děje 

z reálného světa? (Otázka, zda vůbec, je zde bezpředmětná, neboť literární tvorba, jež by 

byla zcela vně aktuálního světa, je prakticky nemyslitelná). Bez ohledu na možné ohrožení 

ze strany režimu tuto otázku přímo ve Snáři tematizoval sám Vaculík prostřednictvím 

Richarda Slavíka, k němuž si schovával kopii rukopisu. 

Slavík – podle Vaculíkova záznamu – vyslovil úžas nad tím, jak může vypadat 

jeden konkrétní život, mimořádně svobodný, odrážející však nesvobodu života obecného. 

Zároveň předjímá možné pocity zobrazených osob a jako východisko klade na druhou 

misku vah uměleckou hodnotu díla: „Kdo ponese odpovědnost za bolest zúčastněných 

postav? Ta bolest se nedá smazat, ani omluvit, snad by ji trochu vyvážil – říká Richard – 

mimořádný ,zdar díla´.“ (Vaculík, 1981/1992: 289) K tomuto názoru se přiklání i 

Vaculíkův vypravěč: „Autor smí sahat na cokoli, rozhodující je zdar, zdar omlouvá.“ 

(Vaculík, 1981/1992: 21) V tomto pojetí lze z pohledu literárního autora po svém 

zpracovat konkrétní lidské osudy tehdy, vznikne-li tímto zpracováním dílo vysoké 

umělecké hodnoty. Vaculíkův vypravěč příznačně ponechává Slavíkův názor bez 

komentáře. 

Havel v této souvislosti hovoří o „hranicích zaručitelného“. Podle něj jsou tvrdší 

měřítka uplatňovaná vůči spisovatelům logickou odezvou na roli spisovatele ve 

společnosti, především pak na to, že právě on ve své tvorbě svět neustále problematizuje. 

Odpovědnost za vlastní slova podle Havla odvisí od schopnosti „zaručovat se sami za sebe, 

cele svou praxí a její kontinuitou ručit za své proklamace a nebýt nikdy zaskočeni v určité 

chvíli sami sebou, ať už svou ješitností, nebo svým strachem. Což není výzva ke kalkulaci, 

ale k autenticitě.“ (Havel, 1967/1989: 394) 

Zcela konkrétní je v otázce zobrazování reálných osob Milan Kundera
106

. Ten na 

jednu stranu tvrdí, že výsledek jeho práce – přirozeně včetně jednotlivých literárních 

postav – je autorovým duševním vlastnictvím (a vzpomínkou na Kainarovu ilustrativní 
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 Kundera se nevyjadřoval přímo k Českému snáři, jde spíše o obecné úvahy na dané téma. 
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anekdotu brání zmíněné autorské právo).
107

 Na druhou stranu však považuje z praktického 

recepčního hlediska za nezbytné, aby – logické a nevyhnutelné – inspirace z reálného světa 

autor před čtenáři skryl. Zatímco tedy literární postavy, byť inspirované osobami 

z aktuálního světa, považuje za svrchovaně „své“, platí to podle něj pouze za podmínky 

skrytí „klíčů“ vedoucích k odhalení oné inspirace. 

Podle Kundery každý romanopisec čerpá ze svého života.
108

 „Přece však, než vydá 

svou knihu, měl by myslit na to, aby pečlivě skryl všechny klíče, které by mohly ty 

inspirace odhalit; především z ohledu k lidem, kteří najdou ke svému překvapení v románu 

fragmenty svých životů, za druhé proto, že tyhle klíče, když se dostanou do rukou čtenáře, 

mohou ho jen svést z cesty; místo aby hledal v románu neznámé stránky lidské existence 

autorovy.“ (Kundera, 2006: 60) Kunderův přístup tedy nezohledňuje ani tak dotčené 

osoby, jako spíš přijetí a dopad literárního díla, a nakonec i literárního autora samotného. 

Na příkladu Meyersovy biografie Ernesta Hemingwaye Kundera ukazuje, jak se 

interpretace literárních děl založená na biografických faktech může zvrtnout v „morální 

proces proti spisovateli“.
109

 Meyers svou biografickou interpretací podle Kundery proměnil 

celé Hemingwayovou dílo v jediný klíčový román. Spisovatel podle Kundery nepíše proto, 

aby mluvil o svém životě, ale aby prostřednictvím svého díla čtenářům osvětlil jejich život. 

Kundera zde cituje Prousta, který v Hledání ztraceného času explicitně popřel, že v něm 

byla jediná „klíčová“ postava: „…každý čtenář, když čte, je vlastním čtenářem sebe sama. 

Román je zvláštním optickým nástrojem, který spisovatel nabízí čtenáři, aby mu umožnil 

objevit to, co by jinak sám v sobě nikdy neuviděl. To, že čtenář najde sám v sobě to, co 

říká kniha, je důkazem pravdivosti té knihy…“ (Kundera, 2006: 19−20) 

Toto Proustovo vyjádření podle Kundery definuje smysl románového umění vůbec 

– hodnota románu je podle něj v „objevení až dosud neznámých možností lidské existence 

jako takové“, román tedy objevuje, co je skryté v každém z nás. Jestliže se čtenář pozná 
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 Kundera byl v devatenácti letech účasten přednášky nejmenovaného docenta o společenské odpovědnosti 

umění. V následné diskusi reagoval básník Josef Kainar, který „v odpověď na vědcův projev vyprávěl 

anekdotu: Chlapeček vede na procházku svou slepou babičku. Jdou po ulici a čas od času chlapeček řekne: 

,Babičko, pozor, kořen!´ Stará dáma myslí, že je na lesní cestě, a poskočí. Kolemjdoucí napomínají 

chlapečka: ,Chlapečku, jak to zacházíš se svou babičkou!´ A chlapeček: ,To je moje babička! Zacházím s ní, 

jak já chci!´ A Kainar uzavřel: To je můj vztah k mé poezii.“ (Kundera, 2006: 24−25) 
108

 „Jsou postavy docela vymyšlené, narozené z ryzího snění, jiné inspirované přímo či nepřímo nějakým 

modelem, některé narozené z jediného detailu na někom vypozorovaného a všechny dluží mnoho autorově 

introspekci a znalosti sebe sama. Práce obrazotvornosti přetvoří všechny ty inspirace a pozorování do té 

míry, že na ně romanopisec zapomene.“ (Kundera, 2006: 59) 
109

 Meyers podrobil Hemingwayovo dílo analýze s ohledem na jeho biografii: postavu zlé matky 

identifikoval jako Hemingwayovu matku, kterou její syn ze msty pomluvil; v postavě krutého otce se autor 

mstil svému vlastnímu otci za to, že mu v dětství nechal provést operaci mandlí bez umrtvení, anonymní 

ženská postava v Kočce v dešti, neuspokojená svým egocentrickým a amorfním manželem, je 

Hemingwayova první žena Hadley atd. (Kundera, 2006: 60−62) 
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v postavě knihy (aniž by byl jejím reálným předobrazem) či má pocit, jako by jej autor 

znal a psal o něm, je to podle Kundery vlastně pochvala daného románu a důkaz, že román 

byl čten jako román. Platí to ovšem i v případě, že reakce dotyčného není pozitivní. Také 

výčitky čtenáře, že se cítí románem napaden, ponížen či obnažen, dosvědčují románovost 

díla a jeho hodnotu (Kundera, 2006: 58−59). 

Pokud bychom tuto tezi aplikovali na Snář, mohli bychom dovozovat, že se v něm 

Vaculíkovi podařilo objevit a popsat na první pohled ne zcela zjevný způsob existence lidí 

z disentu. Jeho literární deník je románem a většina čtenářů rukopisu jej jako takový 

vnímala. Květoslav Chvatík definuje rozdíl mezi románem a dějepisem tak, že „vyprávění 

se mění v literaturu nejen tam, kde je nějak zaznamenáno, ale především tam, kde fikce a 

imaginace nabývá autonomní hodnoty, kde nejde o to, co se skutečně událo, ale co se udát 

mohlo“ (Chvatík, 1994: 5). 

Právě to se Vaculíkovi povedlo – dovedně se totiž pohybuje na hranici fikce a 

skutečnosti právě tak, jako se forma jeho vyprávění mění z deníku na román a zpět, 

respektive je obojím zároveň.
110

 Jenže právě to také působí potíže. Jeho ironicky 

znázorněný svět je podle Luboše Dobrovského přístupnější recepci než soubory 

romantických intelektualizovaných symbolů a čtenář si pak tento svět osvojuje, jako by šlo 

o „přirozený svět“. Proto pak podle Dobrovského někteří měli pocit, že Vaculík psal 

skutečně o nich, byť šlo vlastně o literární postavy (Dobrovský in Vaculík, 1981/1991: 39). 

A jestliže měli současně dojem, že o nich nepsal pravdu, je to otázka pojetí „pravdy“ 

v literatuře. Podle Chvatíka literatura není k otázce „pravdivosti“ vyprávění lhostejná, 

chápe ji však zcela jinak a po svém: „jako vnitřní koherenci textu, jako jeho uměleckou 

přesvědčivost, založenou na pravidlech literárního druhu a stylu, nebo jako vnitřní 

autentičnost výpovědi o světě“ (Chvatík, 1994: 5). 

Problematičnost ambivalence deník-román vystihla Sylvie Richterová: „Je 

příznačné, že díky této ambivalenci byla Vaculíkova kniha hodnocena jak pozitivně, jako 

cenný dokument své doby, tak i negativně, jako nedovolené zveřejňování soukromých 

záležitostí zúčastněných osob. Český snář však není ani dokumentem, ani fikcí.“ 

(Richterová, 1992: 17) Podle Richterové však tato ambivalence nevznikla náhodou, nýbrž 

se jedná přímo o Vaculíkův záměr či autorskou metodu. Skutečnost a fikce se zde dostávají 

                                                           
110

 „Autor otevřel svůj příběh vnějšímu světu, asi jako dobrodružný cestovatel, a svět mu pro jeho deník 

dodává neočekávané události, zápletky, obraty v ději, hrdiny. Jakým způsobem se o nich čtenář dozví, je 

ovšem zcela v moci autora, který se sice zavazuje referovat podle skutečnosti, zároveň však způsobem svého 

vyprávění skutečnost interpretuje. Čtenář může propadnout iluzi, že čte autentický deník, může však také číst 

s přesvědčením, že celý deník je dílem fiktivním (anebo že jsou ,nepravdivé´ jeho jednotlivé části).“ 

(Richterová, 1992: 17) 



98 
 

do stejného významového plánu, nelze je od sebe odlišit, stejně jako v plánu textu nelze 

rozlišit, co je záměrem autora a co je nezáměrné. Podle Richterové pak záleží na 

interpretaci recipienta: „Čtenář je tímto způsobem postaven před noetický úkol rozpoznat 

sám povahu skutečnosti a fikce. To je také hlavním cílem Vaculíkovy hry s románem-

deníkem, jeho provokativní ,fiktivní autenticity´a ,autentické fikce´. A to je také hlavní 

smysl jeho umění: imperativ číst znovu svět, skutečnost, povahu věcí, rozpoznat jejich 

skrytý nebo potenciální smysl.“ (Richterová, 1992: 17) Nejvíce kritizované prvky 

Vaculíkova díla se tak vlastně stávají důkazem jeho uměleckosti. 

Jestliže tedy chtěli někteří ze zobrazených napadnout pravdivost Českého snáře, 

museli napadnout nikoli uvedená fakta či způsob jejich ztvárnění, nýbrž již zmíněnou 

uměleckost díla – teprve poté, co by se jim podařilo zpochybnit koherenci textu a jeho 

uměleckou přesvědčivost, mohli by účinně zpochybňovat konkrétní obsah. Proto 

Kantůrková i Černý hovořili o „knize drbů“. Pokud by se jim totiž v očích ostatních 

čtenářů nepodařilo efektivně napadnout uměleckou hodnotu díla (a zároveň symbolický 

kapitál autora), mohl by být Vaculíkův román vnímán přesně v intencích Kunderova 

vymezení. Potom by platilo, že se Vaculíkovi povedlo vytáhnout na povrch to, co bylo 

dosud v disidentském soukolí skryté a jeho příslušníci se v postavách (lhostejno 

ve kterých) poznali. Pak by měli oprávněný pocit, že je autor zná a píše o nich, aniž by 

tomu tak reálně muselo být. Zároveň by to byl důkaz, že Snář byl čten jako román, což by 

zpětně potvrdilo jeho uměleckou hodnotu. 

Kundera ovšem hovoří o románu, který nenese stopy „klíčovosti“. Sám se také ve 

svém díle vždy skutečně snažil všechny klíče skrýt, případně vkládal klíče falešné (a 

pokusy o jejich rozklíčování mu pak byly zdrojem škodolibé zábavy). Tzv. klíčový román, 

jejž definuje jako „román, který mluví o skutečných lidech se záměrem dát je poznat pod 

fiktivními jmény“, považuje Kundera za falešný, esteticky dvojznačný a morálně nečistý 

(Kundera, 2006: 59) V tomto názoru není osamocen: Egon Hostovský pokládá klíčové 

povídky a romány (v kunderovském slova smyslu) za špatnou literaturu, protože jim 

„chybí ono přetavovací kouzlo, proměňující skutečnost ve fikci“ (Hostovský, 1995: 31).
111

 

                                                           
111

 Hostovský dokládá svůj názor půvabnou historkou: jeho první román o Americe Cizinec hledá byt nenašel 

v USA vydavatele, protože prý nelíčil Ameriku pravdivě. Hostovského literární agent uvedl jako důkaz 

nepravdivosti obrazu Ameriky v díle českého emigranta příklad bytového agenta, který v románu za 

neustálého vtipkování vlastně vodí své zoufalé klienty za nos, neboť mu jde víc o jeho mocenské postavení 

než o byznys a uspokojení zákazníků. Hostovský proto agenta zavedl k živému předobrazu této literární 

postavy, s nímž se setkal, když sám hledal byt. Vyžádal si navíc přítomnost někoho neutrálního – shodli se na 

belgickém spisovateli, který rukopis Cizince přečetl. „Přálo mi štěstí. Ten chlapík si přesně počínal jako má 

románová figurína: byl drzý, na každou zoufalou otázku zákazníků reagoval neomaleným vtipem, neustále 

někomu a někam telefonoval a do svého žertování jen tak mimochodem pašoval záležitosti obchodní. Mluvil 
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Na druhou stranu v české i světové literatuře najdeme řadu literárních děl s prvky 

klíčového románu, jak je vymezil Kundera, jejichž umělecká hodnota nebyla kvůli těmto 

prvkům zpochybněna.
112

 

Existují však i lidé, kterým „zkreslené“ zobrazení jich samotných v literárním díle 

vůbec nevadí. Příkladem může být Egon Bondy, sám literární autor, zpodobněný 

Bohumilem Hrabalem v Něžném barbarovi způsobem, který podle Bondyho vůbec 

neodpovídá realitě, přesto jej nevnímá jako lež. „To si Hrabal všechno vymyslel. Ale 

nelhal. Jemu se totiž zdálo, že se to všechno skutečně přihodilo.“ (…) Udělal ze mě šaška, 

co? Ale já nikdy neprotestoval. (…) Protože jsem byl literární postavou. Literární postava 

nemá co mluvit.“ (Szczygieł, 2011: 30) 

Najdeme i paralelu ke Snáři – také Tereza Boučková zpodobnila život v disentu, 

tentokrát pohledem potomka odpůrců režimu. I ona neskryla řadu klíčů
113

 a její rodinní 

příslušníci a řada dalších disidentů včetně Václava Havla jí posloužili jako předobrazy 

literárních postav. Zpodobňování lidí z disentu neodolal ani Josef Škvorecký, který – 

kromě jiných – zpodobnil v postavě Vrchcolába v Miráklu (stejně jako Tereza Boučková 

v Indiánském běhu) Pavla Kohouta.
114

 

                                                                                                                                                                                
do telefonu a hned zase k čekajícím iluzionistům ve své malé pracovně, jimž pravidelně místo bytu 

vytelefonoval nový žert. Když jsme vyšli na ulici, prohlásil neutrální Belgičan, že onen bytový agent je až 

nepříjemně přesnou kopií sporné postavy v mém románu. Ale americký literární zástupce naprosto 

nesouhlasil: prý vtipy toho agenta jsou zcela bezzubé, zamýšlené spíš jako chlácholení. Prý si ten agent 

nezahrává se svými zákazníky, nýbrž se snaží k nim být příjemný. A to, že mluví jen mimochodem o 

hlavních věcech obchodních, je prý starý dobrý americký způsob, jak jednat s klienty. Tohle je prý bodrý a 

hodný člověk, jenž by mouše neublížil, kdežto v mém románu vystupuje cynický zloduch, jemuž obchod je 

jen záminkou k týrání nešťastných lidí.“ (Hostovský, 1995: 115) 
112

 Viz např. román Neviditelný Jaroslava Havlíčka. Marie Mravcová cituje v komentáři k vydání z roku 2006 

Marii Havlíčkovou, respektive její vzpomínky Jarda, v nichž spisovatelova manželka uvádí, že její muž líčil 

Soňu takovou, jaká byla ona ve svém mládí, Katy napsal podle její přítelkyně, kterou si přivezla z Jilemnice 

do svého mladého manželství, a Fürstovi kluci „byli moji pražští bratranci, Jarda si tak s nimi vyřídil svoje 

účty. Když román přečetli, řekl Zděnda, že se viděli jako v zrcadle“ (Havlíček, 2006: 188). Také v tomto 

případě však Mravcová upozorňuje, že přes zálibu v živých vzorech Havlíček „neportrétuje, ale vytváří zcela 

původní fiktivní figury, jejichž existence se váže k možnému (fikčnímu) světu literárního díla“ (Havlíček, 

2006: 491). Analogicky ke Kunderově kritice Meyerse Mravcová odmítá přístup Havlíčkova životopisce 

Josefa Rumlera, který měl silný sklon k autobiografizaci Havlíčkových uměleckých obrazů a dokonce hledal 

„analogii mezi čistou fikcí (Neviditelný) a autentickou non-fikcí (Máňa) na základě typu vypravěče, aniž si 

uvědomil, že zatímco romanopisec volí vyprávění postavou z různých možností a tato volba představuje 

jednu z nejpodstatnějších složek tvůrčího záměru, v literatuře faktu (deník, memoár, reportáž) nastává 

automaticky totožnost subjektu autorského a subjektu výpovědního, popřípadě toho, kdo vyprávěné prožívá“ 

(Havlíček, 2006: 491). 
113

 Pod přezdívkou Indián je zde zpodobněn autorčin otec, spisovatel Pavel Kohout (a pod dalšími 

smyšlenými jmény či přezdívkami řada dalších disidentů). 
114

 V Příběhu inženýra lidských duší to Škvorecký komentoval: „Vystupuje, jak zde říkají profesoři, thinly 

disguised, v úloze bufóna v příliš mnoha mých románkách. Ne proto, že bych ho nenáviděl, spíš ho mám rád. 

Ale když on má takovou minulost, že dificille est – a já jsem na takové věci křehká nádoba, spíš bych 

zavraždil vlastní matku, než bych odolal pokušení.“ (Škvorecký, 1992: 49) 
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Vrátíme-li se ke Snáři, otázkou je, zda Vaculíkovým postavám ono „přetavovací 

kouzlo“ nechybělo. Podle Sergeje Machonina Vaculík „deníkovou“ metodou vytváří 

literární typ: „Neustálým předstíráním, že jde o reálného Vaculíka z Veletržní ulice a 

z Dobřichovic (které zároveň není předstírání, ale zaznamenávání skutečných dílčích 

zážitků toho Vaculíka), se postupně vytváří postava přesahující jednu zkušenost a jeden 

život.“ Kunderovo sebepoznání v literární postavě je pak nevyhnutelné: „Hrdina se tak 

stává něčím podstatným uvnitř každého, kdo v tom národě myslí, kdo má duši a charakter 

a kdo zároveň žije celou tu bídu a je často, moc často, blízek pocitu nenapravitelného 

neštěstí.“ (Machonin in Vaculík, 1981/1991: 19) 

Luboš Dobrovský je toho názoru, že metoda ikonického předmětného zobrazování 

s převahou autobiografických rysů a se záměrným vytvářením dvojí fikce – fikce 

zdánlivého zrcadlení předmětné skutečnosti na jedné straně a fikce pohledu do tvůrčí dílny 

autorovy na straně druhé – je v 70. letech vysoce frekventovaná. František Pavlíček, jak již 

bylo zmíněno, upozorňuje na zřejmou stylizaci hlavních postav, která rovněž podle něj 

dokazuje fikčnost textu. Přetavovací kouzlo tedy Snáři nechybí. Přesto postavy z Českého 

snáře podle Václava Černého Vaculíkovi nepatří. 

V určitých případech mohou být osoby z aktuálního světa do literárních postav 

dostatečně „přetaveny“, vzhledem k přítomnosti jasně reálného prvku ale přesto může 

jejich využití v literárním díle vyvolávat nelibost. Právě to se paradoxně stalo Ludvíku 

Vaculíkovi v Libovánkách Lumíra Čivrného. „Musel jsem rukopis odložit, když jsem 

dočetl k místu, kdy hrdina, básník Jan Šimon, je otištěn i se svou milenkou nahatý 

v bulvárním socialistickém časopise. Ten příběh odkudsi znám, a to mi, musím říct, dost 

vadí.“ (Vaculík, 1981/1992: 401) V následujícím odstavci zápisu ve Snáři Vaculík 

popisuje rodinné dění, aniž by jakkoli reflektoval možnou podobnost mezi využitím jeho 

konkrétního příběhu v Čivrného novele s využitím řady jiných příběhů dalších disidentů 

v jeho vlastním deníkovém románu. Jako by Kunderův imperativ skrytých klíčů pro 

Vaculíka platil pouze v případě vlastní osoby. 

Eva Kantůrková, na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let ostře nesouhlasící 

s Vaculíkovým autorským postupem při psaní Českého snáře, o třicet let později tvrdí: Má 

se autor vzdát textu, který se po kouscích, po jednotlivých nápadech vynořuje z jeho 

nevědomí, obléká se do slov a předstírá, že mu jde jen o to být stylisticky v pořádku, stavět 

věty v odpovídající atmosféře a rytmu a zářit výběrem přesných pojmů? Má se, ponořený 

do tohoto soustředění ptát, co mu literární dotažení vynese? Má se lekat? Má zapřít svou 

roli tvořitele? Uměleckým omylem realismu byla představa, že přepis skutečnosti do 
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literárního textu prostředkuje bezprostřednější poznání. Je to představa svazující. Kdežto 

literatura od ní osvobozená si s realitou pohrává, umocňuje ji, řeže na kusy, napíná skřipec, 

obnažuje její skrytosti.“ (Kantůrková, 2012: 35) 
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Příběhy Charty jako sdílený majetek 

 

Podle Václava Černého Ludvík Vaculík neměl právo disponovat čímkoli z „příběhů 

Charty“: v jeho pojetí jde totiž o majetek sdílený, jímž nikdo nemá právo disponovat o své 

újmě a sám. „Představuje-li Charta společný majetek jejích členů a vyznavačů, měl 

Vaculík právo disponovat podílem, jejž na něm měli jeho přátelé kolem něho v Chartě 

seskupení a dokonce takoví, které ve styk s ním přivedla teprve Charta?,“ ptá se Černý a 

hned si odpovídá. Vaculík by k tomu podle jeho názoru potřeboval svolení všech Chartistů, 

včetně těch, kteří ve Snáři zmíněni nejsou, a dokonce i těch, kteří jej nikdy nebudou číst. 

„Neboť všichni přistoupili k Chartě v domnění, že je společenstvím a mravním 

souručenstvím, a že si v ní nikdo nebude osobovat práva jiná a větší než druhý.“ (Černý, 

1994: 178) 

Sám Černý ovšem v tomtéž textu podrývá vlastní argumentaci, v níž vidí příběhy 

Charty jako sdílené vlastnictví, když poukazováním na nemravnost a požadavkem 

dodržení konvence přiznává, že vlastně nejde o žádný historický příběh Charty: „Je těch 

dam, zavěšených na příběhy Charty, opravdu moc, Vaculík přehání, tohle přece není 

historie Charty, to jsou intimní dějiny Vaculíkova vztahu k ženám.“ (Černý, 1994: 185)
115

 

Vymezuje se tak proti vydávání Snáře za historii Charty, za sdílený majetek = příběh 

Charty, což je ale výsostně jeho konstrukce. 

Nacházíme zde opět stejný obraz: v Charta se spojili lidé mravně na výši, kteří si 

jsou v této mravnosti zcela rovni, a proto mají všichni stejná práva. Vzhledem k tomu, že 

k Chartě mohl pouhým podpisem přistoupit naprosto kdokoli, nabízí se vysvětlení, že onu 

mravní čistotu zajišťoval právě podpis Prohlášení Charty 77. Vaculík podle Černého 

nemůže rozhodovat za jiné členy hnutí, Černý sám ale činí něco podobného, když tvrdí, že 

Vaculík je morálně vinen bez ohledu na postoj ostatních členů, „ať si dnes říkají, co chtějí, 

a bez ohledu k myslitelnému svolení, jež jsou svému příteli ochotni vystavit“ (Černý, 

1994: 179). Pro Černého je tedy důležitější nikoli to, co se děje, nýbrž to, jak se o tom 

vypráví. 

                                                           
115

 Černý pokračuje: „Vztahu, o němž lze obecně říci, že se nevyjadřuje příliš šetrně. Nepůjdeme zde do 

detailů ani jednotlivých ilustrací, tím méně, že autor do nich jde zevrubně a dosti nerozpačitě a především 

zcela jmenovitě, každou z těch dam, postižených Vaculíkovou pozorností, lze občansky ztotožnit. Nuže, 

tohle připustit není možné, máme rozhodně za to, že jistých slušných a přijatých konvencí nutno v jakémkoli 

projevu, i v intimně deníkovém a byť sebeupřímnějším, dbát, a Vaculík jich nedbá.“ (Černý, 1994: 185). 

Srovnáme-li tuto pasáž s Černého obhajobou Penězokazů, vynikne dvojí metr, který zde v neprospěch 

Českého snáře používá. 
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Také Václav Černý atakuje předpokládanou Vaculíkovu touhu po – v tomto případě 

literárním – úspěchu, když předpokládá, že právě on byl autorovou motivací k „bezohledné 

manipulaci“ s cizími osobami. Snahu uspět na literárním poli prostřednictvím zobrazení 

disentu i s jeho lidmi tu Černý hodnotí jako „zásadní a co nejradikálnější popření ducha a 

smyslu Charty“ (Černý, 1994: 179). Symbolický kapitál, který mohl Vaculík získat 

literárním úspěchem mezi disidenty, se mu Černý snaží upřít poukázáním na absenci 

respektu k „duchu“ Charty. Heideggerovské das Man se zde ozývá v plné síle. 

Kromě toho Černý postuluje výchovnou a normativní funkci literatury. Na příkladu 

Haškova Švejka, jehož zařazení do povinné školní četby kritizuje (Černý, 1993: 349), de 

facto tvrdí, že literatura by měla dávat dobré a následováníhodné příklady – měřítkem 

literární kvality by pak bylo to, jestli literatura nabízí příklady hodné následování, nebo 

naopak příklady defektní. „V této perspektivě jako by byl svět náchylná k tomu, aby se stal 

replikou určitého literárního gesta, snad proto nebude nijak překvapivé, když se takto 

orientovaní kritici pasují do role strážce idejí. Jako by k tomu, abychom ohlídali podobu 

našeho světa, postačilo střežit a korigovat literární fikce.“ (Češka, 2013: 524) 

Černého myšlenka, podle níž Vaculík neměl právo disponovat příběhy svých 

souputníků z Charty, souzní s tezí Judith Butler: k tomu, aby se jedinec stal uznaným, 

rozpoznatelným občanským a politickým subjektem, musí být nejprve schopen 

participovat na moci a užívání moci je spojeno s možností mluvit. „Jedinec samozřejmě 

může žít ve společenství, aniž by přitom disponoval možností převádět svá slova v činy. 

V takovém případě se ale jedná o relativně (jakkoli ne absolutně) bezmocný, suverenity 

zbavený způsob existence: znamená to žít na okrajích politické subjektivity či spíše být 

tímto okrajem samým.“ (Butler, 2012: 85) 

Tento mechanismus uplatňovala socialistická společnost na disidenty, stejně tak jej 

ale – v případě vybočení z jednotného trendu – uplatňoval disent na své vlastní členy. Řeč 

v tomto procesu hraje zcela zásadní roli: zatímco tradiční pojetí cenzury implicitně 

předpokládá jedincovu schopnost plně kontrolovat jazyk a vypovídání, v new censhorship 

není de facto řeč vůbec myslitelná bez existence primárních mechanismů zákazu, 

vyloučení či vytěsnění. Butler v této souvislosti používá termín zavržení či forkluze 

(Butler, 2012: 85), má přitom na mysli především cenzuru implicitní, předcházející 

samotné produkci řeči.  

Černý nepožaduje výslovně, aby Vaculík mlčel, prostřednictvím apelace na sdílené 

vlastnictví „příběhů Charty“ však zásadním způsobem komplikuje de facto jakoukoli 

výpověď, čímž se nakonec jeho cenzura stává explicitní. Používá přitom metody, o nichž 
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rovněž hovoří Butler: „Jestliže subjekt prostřednictvím znevažujících výroků či způsobů 

reprezentace přispívá k ,cenzurování´ jiného jednotlivce, lze takovou formu cenzury 

považovat spíše za umlčování.“ (Butler, 2012: 97) Umlčování je podle ní performativním 

důsledkem určitého řečového režimu, jehož cílem je zbavit adresáta autority a možnosti 

vypovídat. V tomto pojetí je to tedy nikoli stát či instituce, nýbrž subjekt, kdo disponuje 

mocí umlčovat.
116

 

Vlivem implicitní cenzury byla v disentu vymezena „oblast toho, co bude 

pojmenovatelné a vyřknutelné“ (Butler, 2012: 89), a především způsob, jak o Chartě 77 

vypovídat. Ve snaze vybudovat konsenzus, který by disentu umožnil účinně konstruovat 

alternativu režimu, jejíž obraz se bez alespoň vnější jednotnosti vytváří velmi 

komplikovaně, omezili disidenti (především písemné) projevy názorové heterogenity na 

minimum. Řada z nich přitom reflektovala jak účelovost tohoto jednání (viz Grušova 

obava z „hádání se před tváří StB“), tak snahu o zkonstruování jednotné kolektivní paměti 

a následného zachování homogenního odkazu (viz Šimečkův strach z toho, aby se 

popisované nestalo „pravdou“). 

Snahy o explicitní cenzuru Vaculíkova románového deníku či ovlivnění jeho 

obsahu se vyskytly už v průběhu jeho vzniku. V disentu se brzy rozšířila zpráva o tom, že 

Vaculík sepisuje své každodenní zážitky a první reakce se objevily už v březnu 1979.
117

 

Vaculík sám zařadil úvahy o přijetí Snáře již do první poloviny románu: v zápisu z 27. 

května 1979 odhaduje, že přijetí jeho deníku nebude zrovna přívětivé.
118

 Ve svém odhadu 

se příliš nemýlil – předpověděl jak osobně nepříjemnou reakci Evy Kantůrkové, tak 

obvinění z udavačství, byť je předem přisoudil Václavu Havlovi, který se později takto 

přímo nevyjádřil. Anticipoval rovněž pokusy o upření symbolického kapitálu 

prostřednictvím zpochybnění uměleckosti díla a naznačil, že pro přílišnou místní i osobní 

                                                           
116

 Na rozdíl od umlčení forkluze není jednotlivým aktem, nýbrž performativním výsledkem struktury 

opakování (Butler, 2012: 99). 
117

 „Z psaní mě dopoledne vytrhl Mojmír. Přišel mi říct, abych nic z toho, co mi říkal o mých přátelích, 

nešířil dál. To je nepříjemné. Já se bez takovýchto záznamů nemůžu obejít. Budu mu tu muset začít říkat 

Dalibor.“ (Vaculík, 1981/1992: 111) 
118

 „Ivan asi řekne, že to se nedělá, co já tu dělám. Eva Kantůrková řekne, že jsem se zbláznil, a kdyby někdo 

jiný psal o mně, jak já píšu o nich, dopadl bych moc špatně. Gruša? Že jsem znervózněl a ze strachu, že už 

nic nenapíšu, mlátím kolem sebe… vlastně naopak: toto by řekla Kantůrková, Gruša spíš tamto. Pan Václav 

poví, že jsem všecky a všecko práskl. Zdena bude vnímat, že nejsem práv její životní oběti. Literární 

kritikové: je toto tvorba? Psychiatři a policajti – můžou mi políbit šos. (Sám sobě psychiatrem i policajtem!) 

Naši kluci: snad musíme počkat, až budeme starší, ale je to zatím strašné! Paní učitelka, ta to ani nesmí číst. 

Ani za Brno neručím, a teprve Šimečka v Bratislavě a Kadlečík až v Pukanci můžou si pro vzdálenost místa a 

citovou odlehlost líčených věcí myslit, že co tu čtou, je stejně dobré či špatné, jako kdybych si to vymyslil.“ 

(Vaculík, 1981/1992: 192) 
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angažovanost nebudou někteří jeho kolegové z disentu schopni číst Český snář jako 

stvořené dílo. 

Zaznamenal také výtky jednotlivých osob k jejich zobrazení prostřednictvím 

literárních postav v deníku. „Madla: ,Já to, co píšeš, ani nechci číst! A to ti říkám: nepřeju 

si, aby ses třeba jenom zmínil o mně!“ (Vaculík, 1981/1992: 192) Pochopitelnou žádost o 

zachování soukromí však nevyslyšel ani v případě své vlastní manželky. V mnoha 

případech naopak využívá snahy některých osob o své vymazání ze zápisů k tomu, aby 

ilustroval vlastní autorskou poctivost na jedné straně a malichernost výtek popisovaných 

osob na straně druhé. „Ona řekla… a to je škrtnuté. Protože když jsem jí v prosinci dal ty 

stránky, kde o ní píšu, přečíst, aby se mohla vyjádřit, tak mi tento zápis prostě zakázala 

úplně.“ (Vaculík,1981/1992: 263) Vzniká tím napětí i humor zároveň.
119

 

Obhajuje rovněž svou údajnou neschopnost zaznamenat věrně jiné osoby a jejich 

jednání, z níž jej dle jednoho ze zápisů obvinila Drahomíra Pithartová.
120

 „Ano, přicházejí 

chvíle, které jsem čekal. Celé odpoledne seděl jsem ve strnulosti a údivu jako žák – dobrý 

slohař, který dostal najednou pětku. Já se hádat o lepší známku nebudu. Vím, že co ona, 

bude si o mně myslet víc lidí. Ale škrtnout všecko nemůžu. Můžu to zkusit přepisovat 

jenom víc a víc proti sobě. A pak se s lidmi přestanu stýkat.“ (Vaculík, 1981/1992: 437) 

Naráží zde na základní problém: všechny postavy ve Snáři jsou osoby z aktuálního 

světa viděné Vaculíkovýma očima, přesněji řešeno očima Vaculíkova vypravěče, což ve 

výsledku znamená, že jde o zcela nové literární postavy. Reálné důsledky popisu těchto 

postav však existují bez ohledu na jejich literárnost. Shrneme-li všechny popisované 

pokusy o ovlivnění výsledné podoby Českého snáře v průběhu jeho vzniku, v konečném 

výsledku nešlo ani tak o „sdílený majetek Charty“, jako spíše o osobní obavy z toho, jak 

budou konkrétní lidé ve Vaculíkově deníkovém románu coby literární postavy 

prezentovány. 

Přesto někteří disidenti neviděli na Vaculíkově způsobu zobrazení disentu nic 

závadného, ba dokonce se našli i lidé, kteří jeho strategii pochopili a považovali ji za 

uplatněnou pouze mírnými, tedy méně účinnými prostředky. Anna Marvanová dokonce 

                                                           
119

 „,Seš hloupej prosím tě, jak tam píšeš měla nohy skrčené na gauči, co si budou lidi myslit?´ - ,No žes měla 

nohy skrčené na gauči, ne?´ - ,Seš nevkusnej bezohlednej ješitnej a pro svůj jakýsi román nebo co to bude 

nikoho nešetříš a když si v tom svým praštěným realismu nedokážeš ani trošinku něco vymyslit a nemáš 

ponětí o nějaké sublimaci skutečnosti tak mě z toho ale úplně vynechej. To tě prosím!´ Byla lehce zpocená, 

rozlícená, půvabná. No dobře. A tak dnešní zápis o ní škrtám, je 15. března 1980, a všecky dřívější jsem 

řádně prohlédl, zkontroloval, nenašel závad, a tam, jak seděla s nohama skrčenýma pod sebou, kačena, 

připsal jsem z vrozeného taktu větičku, že syn David obkroužil místností. Já že si nedovedu nic vymyslit? 

Jsem přesvědčen, že čtenář si té věty dobře všiml.“ (Vaculík, 1981/1992: 263) 
120

 „Já ale umím prý napsat jenom sebe, a už nikoho jiného ne.“ (Vaculík, 1981/1992: 434) 
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naznačila, že Vaculík nešel dost daleko. Domnívala se, že vedení Charty mělo udělat víc, 

aby čerpalo ze zkušeností méně aktivních signatářů – vždyť „aktivita“ ani „zaujatost“ 

rozhodně nejsou štítem třeba proti omylům, natož scestím (Bolton, 2015: 307). 

Otázku vhodnosti a způsobu zobrazování kolegů a kolegyň z disentu v Českém 

snáři každopádně nelze považovat za vyřešenou. „Rozzlobené, zklamané reakce několika 

jeho čtenářů naznačují, že to byl skutečně problém a že nebyl nikdy vyřešen.“ (Bolton, 

2015: 341) Dokonce i v případě, že bychom odmítli jako neopodstatněnou výtku, že 

zveřejněním některých konkrétních informací Vaculík ohrozil pozici určitých disidentů a 

mohl jim způsobit zásadní potíže, etické otazníky zůstávají: „Šimečka Vaculíka bránil před 

obviněním že ,dodává´ informace tajné policii: předpokládal podobně jako mnozí jiní, že 

jim neříkal nic, co by už nevěděli; méně už ale mluvil o tom, zda Vaculík zradil osobní 

důvěru, nebo se svými přáteli manipuloval.“ (Bolton, 2015: 341) 
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Redigovaně neredigovaný deník 

 

V Českém snáři hraje Ludvík Vaculík se čtenáři pozoruhodně promyšlenou hru na pravdu 

a lež. Když se pře se svou ženou o povídku Drahomíry Pithartové, v níž hlavní hrdinka 

nápadně připomíná autorku a také v dalších hrdinech je – přinejmenším pro Madlu 

Vaculíkovou – jednoduché rozeznat inspiraci konkrétními disidenty, začne rafinovaně 

obranou Pithartové. Příznačně přitom reflektuje snahu autorky zaujmout vypravěčskou 

pozici, z níž „se dá dobře deglorifikovat disidentství“ (Vaculík, 1981/1992: 289), jež 

s Vaculíkovým záměrem koresponduje. Zároveň motiv hádky využije k náznaku, že 

zatímco Pithartová vlivem nedostatku literární zkušenosti upadá do podezření z totožnosti 

se svou hrdinkou, Vaculík-vypravěč píše prostě pravdu: „Vidím, že nejlepší to budu mít já: 

směšné dohady kdo je kdo budou vyloučeny a v pozůstalosti se může nanejvýš najít důkaz, 

že všecko je ještě víc pravda.“ (Vaculík, 1981/1992: 390) 

 Také zde vyniká Vaculíkova snaha konstruovat sebe sama jako vypravěče/autora 

zcela konkrétních lidských vlastností a kvalit. Zásadním prostředkem k této 

sebelegitimizaci je mu právě deníková forma románu, jež – na rozdíl od běžného románu 

s hlavní postavou, s níž by bylo možno autora při recepci díla ztotožňovat nepoměrně 

méně snadno – ke konstrukci sebe sama přímo vybízí. Vaculík proto umně balancuje na 

hraně – zásadním faktorem, který posouvá Snář od (autentického) deníku k románu, je 

přitom jeho předurčenost ke zveřejnění, která způsobuje – slovy Witolda Gombrowicze – 

„neupřímnou upřímnost“ literárního deníku. „Pro koho píši? Když pro sebe, tak proč jde 

do tisku? A když pro čtenáře, tak proč předstírám, že mluvím sám se sebou?“ 

(Gombrowicz, 1994: 56) Také Vaculíkův deník je jednoznačně a přiznaně určen ke 

zveřejnění, byť zprvu neoficiálnímu. 

Do této snahy zcela organicky zapadají opakované zápisy týkající se potíží 

s psaním deníkového románu. V záznamu z 11. června 1979 vypravěč tematizuje 

nepředvídatelnost deníkového psaní: když autor začínal se zápisy, nevěděl, co bude jejich 

hlavním tématem, neznal ani všechny příští postavy knihy. V souvislosti s jedním ze 

svých mimomanželských vztahů pak Vaculík píše: „Tak když teď už mě hlavní téma přišlo 

žrát a postavy se dostavily, mám je zapírat nebo přeodívat? Vím já, co kdo udělá a k čemu 

to bude dobré?“ (Vaculík, 1981/1992: 202) 

Tento na první pohled zoufalý výkřik slouží Vaculíkovi k vlastnímu vyvinění: jako 

by říkal, že pouze zapisuje, co se v jednotlivých dnech přihodí, aniž by cíleně vybíral 
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události či osoby a způsob jejich zpodobnění. Navíc – ten, kdo podává svědectví, jako by 

se zároveň ocital mimo hlavní dění. Podobně legitimizuje své vlastní psaní o jiných lidech 

i zápisy plnými pochybností, jež v konečném důsledku působí smířlivě: „Nedokážu už 

posoudit, zda způsob mého psaní o lidech je snesitelný. V noci se někdy vzbudím, a hledě 

do tmy ve svých očích, hledím do otázky, zda jsem neudělal škodlivý čin i tím, jak píšu o 

sobě.“ (Vaculík, 1981/1992: 475) 

Když se deník blíží svému závěru, Vaculík stupňuje napětí související s kardinální 

otázkou: redigovat, či nechat být? „Jsem v pokušení obého: krutého dokumentu i kouzelné 

fikce.“ (Vaculík, 1981/1992: 289) Pomoci rukopisu k uhlazenějšímu, a tudíž 

románovějšímu tvaru, vyostřit kontury a dát mu jednotný vzhled, nebo jej ponechat 

v podobě rozhovorů se sebou samým, pochyb a myšlenkových zvratů se střídavými 

pocity? Opakovaně zde konstruuje svou těžce se rodící snahu nechat román v syrovém 

stavu, aby o pár stránek dál přiznal další úpravy. „Zuřím nad jeho slepými rameny, 

zabíhavými příhodami, ostudně kolísavou úrovní stylu, nad tím jeho flekatým glancem, a 

čtu těch pět stránek dokola… až si řeknu: a co! Je mi bližší příští čtenářova četba, nebo 

můj minulý život?“ (Vaculík, 1981/1992: 421) Také záměrná problematizace uměleckosti 

a románovosti díla slouží autorovi k legitimizaci „autentického“ psaní, jež konstruuje obraz 

Ludvíka Vaculíka tak, jak on sám zamýšlí. 

Přestože Vaculík nakonec – z výše uvedeného důvodu – prezentuje Snář spíše jako 

pouze mírně stylizovaný a upravovaný literární deník než román, ve skutečnosti je toto dílo 

mnohem více románem, než se na první pohled zdá. Ve srovnání s dalšími deníky, 

například se zápisky Jiřího Koláře, Jana Zábrany či Jiřího Ortena, se sice nápadně podobá 

skutečnému intimnímu deníku, zároveň však obsahuje řadu prvků, které jej usvědčují 

z cílené románovosti. Pokud bychom nevěděli, že materiál Českého snáře je autentický, 

mohli bychom podle Richterové toto dílo považovat za román psaný deníkovou formou. 

Všechny motivy, témata a postavy jsou důkladně vsazeny do kontextu, hrají určitou roli v 

celkové dynamice vyprávění, deník má soudržnost a koherenci románu, nechybí ústřední 

milostná zápletka a lze dokonce mluvit o jednotě místa, času a děje (Richterová, 1992: 17). 

Kromě toho se dá na autentičnost zobrazených prvků usuzovat i z kontextu, tudíž čtení 

Českého snáře jako čisté fikce je spíše nepravděpodobné. 

Vaculíkovi se zde povedlo skloubit užití literárních prostředků potřebných 

k výstavbě románu s deníkovým způsobem psaní, jenž zásadním způsobem posiluje dojem 

autenticity. Jeho obavám z nedostatečné literární hodnoty můžeme věřit – nejsou 

v deníkové literatuře spisovatelů ani zdaleka ojedinělé. Nejprodávanější český spisovatel 



109 
 

posledních let Michal Viewegh ve svém deníku (Viewegh, 2006) kontinuálně upozorňuje 

na konflikt snahy o autenticitu s uměleckými ambicemi
121

, a také jemu slouží tyto záznamy 

především ke konstrukci obrazu sebe sama coby skutečného umělce. Příznačně Viewegh 

ve svém deníku na Vaculíkův Snář několikrát odkazuje
122

, byť jemu se z „autentického“ 

intimního deníku román stvořit nepodařilo: v jeho případě nelze mluvit o dynamicky 

vyprávěném příběhu, milostné zápletce, vnitřní koherenci díla ani dalších románových 

prvcích. Právě v konfrontaci s Vieweghovým Báječným rokem lze demonstrovat 

nepochybnou románovost Českého snáře: chybí Richterovou u Snáře oceňovaná 

soudržnost románu, postavy se objevují a zase mizí, absentuje i konkrétní zápletka. 

Také Ludvíka Vaculíka ovšem rozčilují na deníku prvky, které sice posilují jeho 

autenticitu, zároveň však kazí jeho „románovost“ – konkrétně uvádí například práci 

s postavami, jež se mu zjevují tak, jak jde život, nikoli tak, jak by bylo pro román vhodné. 

Týká se to zejména postavy Heleny, do níž se vypravěč zamiluje a poté trpí její emigrací – 

na počátku postava neexistuje, více se vyskytuje pouze ve druhé třetině díla a na konci se 

připomíná jen občasnými zmínkami. Konflikt, který vypravěč popisuje zhruba v polovině 

deníku, se tak z pohledu první poloviny jeví poněkud předimenzovaně. Proto teprve zpětně 

uvádí Helenu na scénu hned v lednu 1979 a v závěru na to znovu upozorní.
123

 

Vaculík také opakovaně reflektuje rozdíl mezi svým dřívějším psaním a právě 

vznikajícím románovým deníkem, který implicitně vnímá jako rozdíl v umělecké 

kvalitě.
124

 V tomto případě proto posiluje linku autenticity literárního deníku: 
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 „Coby prozaika mě psaní deníku lehce znervózňuje: především je to ona nevyhnutelná fragmentárnost, 

absence ,jednotného příběhu´ atd. Mám-li navíc zachovat autentičnost, musím se smířit i s nejednotným 

stylem, neboť právě styl je odrazem momentální nálady: jednou píšu ironicky odlehčeně, jindy vážně; dneska 

jsem sarkastický a konfrontační, příště (možná) smířlivý… A smířím se coby bytostný vypravěč také s tím, 

že budu ve jménu autenticity občas nudit? A jak chci proboha psát obyčejně, nestrojeně, jak mám nechat 

slova přirozeně plynout, když už více než dvacet let nedělám nic jiného, než je neustále přeskupuji? Copak se 

mi každé psaní (včetně zápisků do kronik okresních knihoven) odjakživa okamžitě nemění ve tvorbu, tj. 

v zápas o přesná slova, melodii věty, pointu a tak dále?“ (Viewegh, 2006: 12) 
122

 „Preventivní opatření se ukázala být nedostatečná – víc o závěru večírku v Lucerna baru napsat nemohu 

(pokud nechci z Veroniky dělat paní Vaculíkovou).“ (Viewegh, 2006: 54) Nebo: „Kratičký záchvat 

činorodosti: vyměním v celém domě prasklé žárovky, nanosím dřevo do pece a ořežu větve z vánočního 

stromku (už píšu jak Vaculík).“ (Viewegh, 2006: 18) 
123

 „Ukazuje se například, že jedna postava, tak nadměřená hlavně v době, kdy už téměř mizí z děje, nebyla 

počata s předvídavostí, již bychom u autora čekali. Měla být do rukopisu uvedena s jakýmsi nedokazatelným 

upozorněním a zároveň se zamlčením, nebo lépe: s onou podtrženou (podezřelou) nenápadností, která by 

však přesto odpovídala její úloze v druhé třetině knihy. Takto bude čtenář hledět nechápavě, z čehože tu 

najednou vyrůstá tak prudká komplikace: autor nám buďto lhal a zapíral předtím, nebo si vymýšlí teď. Autor 

však nelhal, ani nezapíral, on jenom nerozpoznal hned, kdy žil, co to udělá s jeho, hm, písáním. Kniha, blížíc 

se svému konci, ho na to teď upozorňuje, ona si žádá nezapřitelné pravdy, kterou by autor – naprosto 

samozřejmě – jinak mohl zapřít, kdyby se byl spokojil s tím, že žije, a nechtěl o tom ještě i psát!“ (Vaculík, 

1981/1992: 469) 
124

 „Mezi mými fejetony a tím, co píšu tady, je rozdíl veliký a namáhavý jak rozdíl mezi dvěma názory. Tady 

své pocity a myšlenky líčím jenom odrazivě, tam je musím vyslovit působivě. Tam myslím na čtenáře, tady 
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„Nepřetvařoval jsem se ani předtím, ale pravda je, že jsem velice dbal na perfekci 

provedení a na čtenáře. Až tuto věc dopíšu, jenom ji trochu přejedu perem a protáhnu ještě 

jednou strojem, abych odstranil hrubé třísky, a na čtenáře nebudu dbát.“ (Vaculík, 

1981/1992: 289−290) (Ne)přiznanou redakci „autentického“ deníku následně Vaculík řeší 

po svém: zápisky končí ironizovanou anticipací budoucí recenze
125

. 

Vaculíkovo psaní o disentu má i další prvek, který je v rámci disidentské komunity 

spíše ojedinělý: humor, v jeho případě (sebe)ironický. Na rozdíl od většinou zcela vážně či 

přímo dramaticky míněných textů dalších disidentů si Vaculík neváhá dělat legraci i ze 

záležitostí v běžném disidentském životě velmi nepříjemných: „Takže jsem se začal 

chovat, jako by měla přijít domovní prohlídka. Mnoho věcí jsem zničil, něco však nechal, 

aby si něco odnesli, jsou také jenom lidi, není přeci myslitelné, aby se vrátili do výpadiště 

se zahanbujícím hlášením: Tam není ani papírek pro nás!“ (Vaculík, 1981/1992: 116) 

Ironie, která se v jeho psaní pojí s určitým typem sociální satiry, jej navíc přibližuje 

lidem z „většinové“ společnosti. Když Vaculík píše: „Vím také, že poctivá práce dělníků 

pomáhá udržet režim: ale mít špatný režim a ještě špatné dělníky se mi nelíbí.“ (Vaculík, 

1992: 115), nese se na stejné vlně, jako řada jiných občanů zoufalých z nekvalitní práce 

soudobých řemeslníků, jichž byl navíc tragický nedostatek. Z podobného soudku jsou i 

poznámky typu: „Dobová hádanka: Co je to – je to dlouhé, bručí to a žere to kuřata? Fronta 

na vepřové.“ (Vaculík, 1981/1992: 135) Vaculík těmito záznamy, stejně jako mnohokrát se 

opakujícími zápisy o roubování stromků v Dobřichovicích, legitimizuje sám sebe jako 

jednoho z obyčejných lidí – tedy jako pravý opak výjimečného a přečnívajícího disidenta. 

Delegitimizace disentu mu tak zároveň slouží k sebelegitimizaci. 

Vaculík neváhá žertovat ani o tom, o čem většina disidentů nežertuje – totiž o svém 

vztahu k režimu: „Z tramvaje jsem si všiml, že půda okolo lip na nábřeží je čerstvě 

zkypřena. Podivil jsem se. Hned jsem vlídněji hleděl na Hradčany.“ (Vaculík, 1981/1992: 

238) Nebo k jednotlivým projevům pronásledování režimem: „Šel jsem na ortopedii, kde si 

mě v trenkách pan doktor prohlédl a prohmatal a sestra pak v trochu popuštěných trenkách 

zrentgenovala. Jinak jsem nepozoroval, že by mě někdo sledoval.“ (Vaculík, 1981/1992: 

                                                                                                                                                                                
na sebe. Čtenář mých fejetonů, bude-li náhodou číst tyto zápisy, může být znechucen: tak který obraz platí a 

jaký jsem? Jsem jeden.“ (Vaculík, 1981/1992: 110) 
125

 „Dostal jsem se přes začátky a uviděl, že dále se rukopis sám lepší a upravuje. Autor jako by si zvolna 

našel styl, jak o sobě psát naoko velice upřímně, přitom si však neuškodit. V některých kapitolkách 

shledáváme se se známými vaculíkovskými skoky od vrby k petrželi, s oněmi mistrnými překleny od první 

větě k pointě, poznáváme tu autora výtečných fejetonů a tušíme už, co kéž by zatušil včas také on: že toto 

mohlo by být konečně dílo o celku dneška.“ (Vaculík, 1981/1992: 470−471) 
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371).
126

 Stejně sebeironicky ale konstruuje sebe sama i ve vážných momentech – například 

když jeho nová láska odjede do emigrace: „Jsem tak zdeptaný, že jsem až úplně hodný na 

všecky lidi kolem sebe a žiju vlastně omluvu. Ještě že mám to psaní, chvála pánu bohu, 

kde si montuju odvahu a účel.“ (Vaculík, 1981/1992: 365) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126

 Řada příhod, jež by u běžného občana socialistického Československa zdaleka nevyvolala pobavení či 

úsměv, nepostrádá ve Vaculíkově podání komické prvky: „Otevřít dveře z bytu na chodbu a spatřit tam 

velice blízko dva strážníky, policisty, je přece jenom originální zážitek. Jako byste se jedním slovem octli 

v demonstraci nebo při neštěstí: vražda! Napadne vám.“ (Vaculík, 1981/1992: 373) 
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Hrdina jako průsečík norem 

 

Přestože etické hodnocení románových postav ani etické hodnocení celkového vyznění 

uměleckého díla není možné ztotožňovat s hodnocením estetickým, podle Sylvie 

Richterové nelze nevidět, že etická a estetická norma se v uměleckém díle vzájemně 

podmiňují a že právě toto vzájemné podmiňování je důležité jednak pro vnitřní dynamiku 

díla, jednak pro jeho účinek. Působivost díla je pak často dána právě tím, že etický aspekt 

nelze oddělit od estetického (Richterová, 1992: 12). 

Průsečíkem etické a estetické normy je podle Richterové literární postava – hrdina 

je konfrontován s etickou normou své doby stejně, jako je román konfrontován s normou 

estetickou. V případě literárního deníku je pak tímto průsečíkem etické a estetické normy 

díky zvláštnímu statutu subjektu a zároveň i objektu díla sám autor: „Autor je původcem 

díla, je v něm všudypřítomný, a přece v něm jako osoba není obsažen; jinak řečeno, dílo je 

možné odvodit stoprocentně z autora, protože vše do něj vstoupilo jeho prostřednictvím, na 

druhé straně však autora nemůžeme vyvodit z díla.“ (Richterová, 1992: 12). 

V případě Vaculíkova Snáře – stejně jako v případě Ortenových Deníků a 

Kolářových Roků ve dnech – vypichuje Richterová aspekt svědectví člověka v konfliktu 

vůči historickému dění. Funkce svědectví podle ní přesahuje sebepoznávací funkci deníku 

a v okamžiku ohrožení, když je ke svědectví (a k psaní vůbec) zapotřebí také osobní 

odvahy, se funkce psaní s otázkami etickými nerozlučně spojuje. Autorské „já“ se tu 

objektivizuje, a navíc je konfrontováno se skutečností, která je i pro autora nepředvídatelná 

(Richterová, 1992: 14). 

 Svědectví pak zcela logicky přináší zaznamenání konkrétních míst, činů a 

především osob – vedle hlavního hrdiny, který se v literárním deníku stává subjektem i 

objektem díla zároveň, jde samozřejmě i o další postavy, o nichž je svědectví podáváno. 

To s sebou přirozeně přináší zásadní dilema, jež lze v podstatě řešit dvojím způsobem: 

skrýt identitu jednotlivých osob z aktuálního světa pod falešnými jmény či přezdívkami, 

tak jako to většina literárních autorů činí při zpracovávání konkrétních inspirací, nebo 

ponechat jména totožná s rizikem, že posun mezi vnímáním dané osoby (ať již jí samotnou 

nebo ostatními), k němuž zcela nevyhnutelně dojde, bude vnímán jako morální selhání. 

 V případě první varianty jsou pak ještě další dvě možná řešení: buď autor skryje 

identitu svých inspirací tak, aby odhalení bylo takřka nemožné (tedy nezamění pouze 

jméno, aniž by všechny ostatní klíče ponechal beze změny), jak postuluje Milan Kundera, 
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nebo možnost rozpoznání dané osoby ponechá a učiní své dílo de facto klíčovým. Variantu 

číslo dvě zvolila – pokud máme zůstat u literatury inspirované děním v československém 

disentu – například také Tereza Boučková, která v Indiánském běhu zpodobnila řadu 

konkrétních osob, aniž by se starala o jejich možnou identifikaci. Čtenáři tak získali 

poměrně plastický obraz jejího komplikovaného vztahu s otcem Pavlem Kohoutem
127

, 

milostného poměru její matky Anny Kohoutové s ženatým předákem disentu Václavem 

Havlem
128

, porozvodových tahanic jejích rodičů včetně zásahů současné otcovy manželky 

Jeleny Mašínové
129

 atd. 

 Také Boučková v tomto smyslu narušila obraz disidentů jakožto mravně „čistých“ 

lidí žijících v pravdě. Publikovala mimo jiné i bolestivou epizodu ze života vlastní matky, 

pro niž společně se sourozenci sháněla finance na nákladnou onkologickou léčbu. Děti 

Anny Kohoutové se tehdy obrátily také na Václava Havla, který v Indiánském běhu 

vystupuje pod přezdívkou Monolog a jenž se mezitím stal československým prezidentem. 

„Luna s Paprskem sháněli Monologa. Poslali mu telegram, nechali vzkaz v kanceláři. Stal 

se slavným a milovaným hrdinou revolučních dnů. A svět mu za jeho statečný postoj 

uděluje ceny. A ceny, to jsou také peníze. Kdyby dal něco na Alfino léčení, kdyby dal 

kousíček z těch částek za vzpomínku na bláznivou lásku… Neozval se.“ (Boučková, 

1988/2007: 90) 

 Přestože ani Indiánský běh nebyl příslušníky disentu přijat bez výhrad týkajících se 

rovněž zejména zpodobnění reálných osob, zásadnějšího odsouzení se jeho autorka 

nedočkala pravděpodobně proto, že její postavení v disentu odviselo především od činnosti 

jejích rodičů. Svou pozici v rámci socialistické společnosti si – alespoň v prvopočátcích – 

Tereza Boučková nevybrala, přesto nesla následky především otcova jednání od raného 

dětství. Možná proto byla schopna nahlédnout „příběhy Charty“ zvnějšku a to byl zřejmě 

také důvod vlídnějšího přijetí jejího textu. Dalším důvodem pro méně odmítavé reakce byl 

pravděpodobně časový posun – Indiánský běh vyšel poprvé v samizdatu v roce 1988, tedy 

až těsně před pádem režimu. 

                                                           
127

 „Snad jsem pro něj ani nebyla trojrozměrná. Přičetl k počtu dvou dětí ještě třetí a do položky alimentů mě 

zaknihoval jako cifru. Odešel, když mi byly tři. Ani předtím jsem nebyla v jeho zorném poli. (…) Přišla jsem 

domů a on psal ze svých četných cest: ,Doufám, že jste v pořádku a hlavně, že je v pořádku můj Sedan…´“ 

(Boučková, 1988/2007: 13) 
128

 „Alfa tehdy prožívala svou životní lásku. Byl jí muž, který ji do té lásky vtáhl géniem slova, a ona, 

okouzlena vytrvalým obdivným monologem, podlehla šílenému citu.“ (Boučková, 1988/2007: 33) 
129

 „Indián měl vztek, že ta bezejmenná matka jeho dětí, se kterou se vždycky tak pěkně dohodl, protože 

přistoupila na všechny jeho požadavky, Indián zuřil, že ta vypouštěčka novorozeňat náhle nechce přistoupit, 

nechce mu věnovat svůj teoretický nárok, jako by snad nevěděla, že už dávno nemá na dům právo, že se 

přece čestně vyrovnali, Indián zuřil a ještě ví Múza, a když se s Alfou potkala na chodbě divadla, se svou 

okouzlující naivitou z dětství řekla: ,Pošlem na tebe advokátku!´“ (Boučková, 1988/2007: 88) 
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 Ludvík Vaculík zvolil v Českém snáři – ve většině případů – rovněž druhou 

variantu, čímž své kolegy učinil „aktivními spoluhráči své vlastní hry“ (Pechar, 1996: 92). 

Podle Jiřího Pechara taková kniha logicky nemůže nemít i praktické důsledky v postojích 

Vaculíkových přátel. „Násilně vtaženi do jeho ,hry na pravdu´, budou muset bránit nebo 

měnit své společenské stylizace, a někdy hájit i přesný odstín své myšlenky, 

reprodukované tu ve verzi nutně ovlivněné subjektivností autorova vnímání.“ (Pechar, 

1996: 92) Pechar se sám stal jednou z okrajových postav Českého snáře a z této pozice 

potvrdil, že i při vší snaze formulovat myšlenku druhého dochází ve Vaculíkově 

interpretaci nutně k lehkým významovým posunům, vyvolaným tím, že se do zachycované 

promluvy promítne osobní autorův slovník. 

Přesto za zásadní faktor vzniklé nelibosti považuje ani ne tak Vaculíkovu 

„nediskrétnost“, jako spíše jeho „naivní přímočarost, zakazující mu pátrat po nevyslovené 

motivaci lidských postojů a projevů“ (Pechar, 1996: 93). Podle Pechara by kterýkoli jiný 

autor při realizaci podobného projektu vyvolal méně nelibosti, než právě Vaculík. Právě 

proto se podle něj pro Vaculíka stala „otevřenost veskrze nekonvenční“ mravní i životní 

nutností. „Cítí, že zápas za svobodu osobního mravního postoje a osobního výrazu je 

vystaven ustavičnému riziku, že bude navazovat na konformní mentalitu, která bude jen 

negativem mentality, proti které bojuje.“ (Pechar, 1996: 93) 

Pechar je přesvědčen, že jestliže požadavky jakékoli společenské akce – tedy 

včetně těch disidentských – vedou nutně k potlačování názorových diferencí, jak jsme toho 

byli v případě disentu svědky, zůstává úkolem spisovatele uchovat otevřenost myšlení, 

která odmítá stylizaci v jasný a vyhraněný „postoj“. Zápas za práva mravní osobnosti, za 

svobodu mravního rozhodování není podle Pechara totožný se zápasem za konkrétní a 

dosažitelný cíl, čímž se odlišuje od jakéhokoli politického hnutí – je třeba jej pojímat jako 

nekonečné úsilí, přesahující horizont individuálního života. 

Mravní zápas tak podle Pechara nelze chápat v kategoriích vítězství a porážky, jeho 

cílem totiž může být jedině smír. Jestliže Vaculík konstatuje, že ho po celý život 

pronásleduje touha po usmíření, netýká se to ani tak jeho osobního psychologického 

ustrojení, protože právě pojímání mravního zápasu v kategoriích vítězství a porážky může 

vyústit ve zvrat původního mravního elánu. Pechar vyzdvihuje Vaculíkovu snahu 

nedopustit, aby část jeho osobnosti byla donucena žít v skrytu, mimo možnost otevřeného 

kontaktu s druhými. „V celém tom mravním zápase, který představuje tahle Vaculíkova 

více než roční ustavičná konfrontace se sebou samým nad stránkami deníkových záznamů, 

běží o to, uchovat si celost své osobnosti, nepřipustit, aby vnější stylizace, kterou si 
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vynucuje společenská role, jež mu připadla, zmrzačila jeho život citový i myšlenkový.“ 

(Pechar, 1996: 97) 

Vaculík je si podle Pechara vědom, že život znamená permanentní volbu a neustálé 

vzdávání se části sebe sama, pokud tato část není slučitelná s ostatními. Tento proces však 

musí být, píše Pechar, přirozeným, nikoli výsledkem pouhého rozumového a volního 

dekretu. Proto v případě Českého snáře považuje Pechar autorovu motivaci za „podstatně 

mravní“ – nejde tu o podřízení se společensky ustavené mravnosti (v Sokolově pojetí tedy 

spíše mravu), nýbrž o „převzetíplnou osobní zodpovědnost za ony nevyhnutelné odchylky 

svobodného lidského jednání od niterně daného mravního zákona“. To, co vyvolává 

Vaculíkovy nejsarkastičtější výpady, je pak podle Pechara právě tendence přenést tuto 

zodpovědnost na společenskou autoritu (Pechar, 1996: 232). 
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Kdo mluví a kdo je umlčen 

 

Jedním z nejdůležitějších aspektů (nejen) literární tvorby je záměr autora, respektive to, 

komu je literární text určen. Havlovu Moc bezmocných můžeme podle Češky vnímat jako 

legitimizační text mimo jiné proto, že je modelový (v tomto případě normalizační) čtenář 

není čtenářem skutečným, nýbrž představovaným, případně dokonce pouze předstíraným – 

skutečného čtenáře je třeba hledat jinde (Češka, 2016). Všímá si toho i Bolton, když 

podotýká, že „na disentu je nápadné, kolik klíčových myšlenek se rozvíjelo právě 

v takových ,intimních´ a ,osobních´ žánrech, kterým bychom normálně nepřipisovali 

veřejný význam“ (Bolton, 2015: 13). Skoro by se dalo říci, že intimní žánry – Bolton 

jmenovitě uvádí Hejdánkovy Dopisy příteli
130

, Vaculíkovy a Havlovy fejetony a Český 

snář – ztrácejí v disidentské literatuře svou intimitu a stávají se literaturou záměrně 

veřejnou. 

 Ten, kdo vypráví, není nestranným svědkem, nýbrž konstituuje sebe sama jako 

svéprávný subjekt, čímž se chápe aktivní role a zároveň sám sebe legitimizuje. 

Balancování na hraně mezi popisem skutečnosti a fikcí, o němž v případě Vaculíkova 

Snáře hovořila Richterová (Richterová, 1992: 17), můžeme vnímat také jako účinnou 

legitimizační strategii, neboť, jak píše Češka, „nejúčinnější je fikce ve chvíli, kdy není jako 

taková rozpoznána“ (Češka, 2016). Vaculík tak nemusí měnit skutečnost (ať již jde o 

události, nebo osoby z disentu) ve svůj prospěch – a ve prospěch vlastní legitimizace – 

přímo, může to totiž učinit „prostřednictvím myslí čtenářů“ (tamtéž). 

Podobně, a možná ještě mnohem více, jako se Havel podle Češky stává v Moci 

bezmocných „mluvčím mlčících“, je také Vaculík v Českém snáři mluvčím disentu, jenž 

jako celek sám o sobě převážně mlčí. Také samo personální vyprávění můžeme vnímat 

jako prvek legitimizační strategie, neboť evokuje bezprostřední vztah k událostem i lidem. 

„Personální vyprávění není ovšem svědeckou výpovědí u soudního přelíčení pod sankcí 

křivého svědectví, nýbrž specifickou literární promluvou. Nesměřuje tudíž do aktuálního 

světa, nýbrž je zacíleno do světa literatury.“ (Češka, 2016) 

 Tak jako Havel v Moci bezmocných modeluje sebe sama jako svrchovaného 

vypravěče, tedy toho, kdo na morálně nízký svět Československa shlíží odkudsi shora jako 

vševědoucí vypravěč (Češka, 2016), Vaculík, resp. jeho vypravěč ve Snáři volí subjektivní 

pohled, což mu umožňuje zaujmout pozici kritika disentu a delegitimizovat jej, byť je jeho 
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organickou součástí. Jejich postupy jsou podobné – byť v inverzní podobě – také co se týče 

využití popisu skutečnosti a literárních postupů. Havel konstruuje svůj esej jako diagnózu 

normalizačního Československa, podle Češky ale zjevně používá literární postupy, a tudíž 

je zjevné, že nemůže jít jen o popis mechanismu moci (Češka, 2016). Analogicky Vaculík 

píše román, tedy literární útvar, v jehož rámci ale používá úseky popisů skutečných postav 

či dějů, pročež nelze jeho text označit za čistou fikci. Přesto disent přijal Moc bezmocných 

takřka bez výhrad jako výraz doby, zatímco Český snář podrobil tvrdé kritice coby lživý 

literární obraz disidentského milieu. 

 V asymetrickém vyprávění subjekt, který hovoří, zpředmětňuje jiné do podoby 

objektů, čímž je delegitimizuje, a naopak legitimizuje sám sebe, neboť sebe sama popisuje 

právě tak, jak chce. Konkrétní zkušenost s asymetrií subjektu a objektu vyprávění učinila 

opakovaně například Madla Vaculíková, která výslovně (a marně) Vaculíkovi zakazovala, 

aby o ní psal
131

, a nakonec se rozhodla vydat vlastní vzpomínkovou knihu (Vaculíková, 

Kosatík, 2002). Ve vztahu k disentu je tak Moc bezmocných zásadních legitimizačním 

textem (vyprávěním), zatímco Český snář naopak disent delegitimizuje, současně má 

přitom legitimizační funkci vůči vlastnímu autorovi. 

 Jestliže podle Češky „v legitimizačním typu vyprávění se příliš často říká já, neboť 

zaznívá i ve chvíli, kdy mluvím o druhých“ (Češka, 2016), platí tento výrok nejen o 

Havlově Moci bezmocných,
132

 ale také o Vaculíkově Snáři. Obviněním druhých získáváme 

totiž spravedlnost: „Zlo či nepravost, lež, přetvářka, zbabělost se týkají vždy těch druhých, 

nikoli toho, kdo mluví. Čím více negativních rysů bude mít kritizovaná strana, tím více 

pozitivních rysů získáme sami pro sebe.“ (Češka, 2016) A pokud Češka píše, že 

legitimizační vyprávění nesnese ironii, zatímco delegimizační promluva je jí obvykle 

prosycena (Češka, 2016), nacházíme obé ve Snáři: zatímco vůči disentu jako celku či jeho 

ostatním členům je v rámci delegimitizační strategie Vaculík sžíravě ironický
133

, vůči sobě 

– v souladu s opačnou strategií vedoucí k vlastní legitimizaci – je ironický mnohem méně 

často, případně jen zdánlivě
134

. 
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 „A to ti říkám: nepřeju si, aby ses třeba jenom zmínil o mně!“ (Vaculík, 1981/1992: 192) 
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 „Proto také někdy zaslechneme vůči Havlovu eseji výtku, že obviní celou společnost právě proto, aby pro 
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binarita, neboť buď vyslyšíme hlas osvoboditele, nebo setrváme v marasmu. Touto vyostřenou fikcí se 

vyznačuje manifest disidentství.“ (Češka, 2016) 
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 „Ivan asi řekne, že se to nedělá. Eva Kantůrková řekne, že jsem se zbláznil, a kdyby někdo jiný psal o 

mně, jak já píšu o nich, dopadl bych moc špatně. Gruša? Že jsem znervózněl a ze strachu, že už nic nenapíšu, 

mlátím kolem sebe… vlastně naopak: toto by řekla Kantůrková, Gruša spíš tamto. Pan Václav poví, že jsem 

všecky a všecko práskl. Zdena bude vnímat, že nejsem práv její životní oběti.“ (Vaculík, 1981/1992: 180) 
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 Typicky například tehdy, když na oko ironicky komentuje svůj právě znovu přečtený rukopis, ve 

skutečnosti však ironizuje tón či přímo autory očekávaných kritik: „Pisatel se zmítá mezi potřebou 
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Vraťme se k předpokládanému čtenáři. V Havlově i Vaculíkově případě můžeme 

vnímat (v důsledku jejich postavení ve společnosti) soudobou komunikační situaci jako 

značně zdeformovanou. Přesto lze říci, že ani jeden z nich neadresoval svá sdělení, jež 

oficiálně nemohla vyjít, pouze konkrétním adresátům.
135

 Vaculík zcela zjevně nepsal 

Český snář jako deník pro sebe sama, Havel nepsal Moc bezmocných pouze pro kolegy 

z disentu, stejně jako dopisy své ženě z vězení nebyly soukromou korespondencí, neboť 

byly (minimálně z části) rovnou psány formou veřejného prohlášení.
136

 Také Vaculík 

oslovuje svým románem nejen disident, ale rovněž možné budoucí či zahraniční čtenáře, a 

dokonce i zástupce režimu (rukopis textu dal přečíst i „svému“ majorovi Státní 

bezpečnosti). 

Jak podotýká Bolton, disidenti jsou dodnes zobrazováni se směsicí romantismu 

(intelektuálové píší z vězení dopisy, přes ostnatý drát na hranicích se pašují tajné 

publikace) a politického idealismu (hrstka vzácných duchů s morální odvahou vyslovit se 

s velkým osobním rizikem proti státu). Jak tento romantismus, tak tento idealismus 

obsahují kus pravdy, ale také „oslovují západní sny a touhy – víru v hrdiny, tužbu po 

jasném postoji proti zlu, naději na uspokojivější podoby politické participace“ (Bolton, 

2015: 17). 

Češka obrací pozornost od otázek pravdivosti či hodnověrnosti k otázkám 

jazykovým. Důsledně vzato nám totiž podle něj Havel nenabízí model společnosti, nýbrž 

jazyk, kterým bychom o ní měli vypovídat (Češka, 2016). Otázka slovníku konkrétní 

promluvy, popřípadě prostředků určitého jazyka je stěžejní také v teorii nahodilosti jazyka 

Richarda Rortyho (Rorty, 1996). Rorty načrtává svou vlastní utopickou představu 

všeobecné lidské solidarity, založené na obecném obratu od teorie k vyprávění, jenž by byl 

                                                                                                                                                                                
upřímnosti a studem, jeho slova kolísají mezi dokumentem, jenž však není všude zajímavý, a stylizací, jež to 

očividně má napravit.“ (Vaculík, 1981/1992: 394) 
135

 V některých momentech se dokumenty, jež by za jiných okolností byly pokládány za soukromou 

korespondenci, rovnou považovaly za určené všem v rámci disentu – docházelo k tomu například výslovným 

určením žánru. Vaculík popisuje v Českém snáři, jak mu Otka Bednářová přinesla dopis od Havla: „Otka 

dala dopis otevřený do rukou Ondrášových a výslovně podotkla, že je to fejeton. Chtěla tím vyslovit svou 

vůli, abych jej tak vzal a obsloužil. O to se bát nemusí! Taky pan Václav se pouze tváří, že mi píše dopis: 

jistě ho dá na vědomí přátelům, ale ponechává na mně, jak si jej zařadím.“ (Vaculík, 1981/1992: 17) 
136

 Žantovský uvádí, že Havel zamýšlel dopisy spíše jako filosofická pojednání, měl však ve vězení situaci 

zásadně komplikovanou cenzurou: „Na jedné straně chtěl psát o jiných věcech než o sobě samém, svých 

fyzických potřebách a tělesných problémech; na straně druhé mu jeho vězeňský ,vychovatel´ neustále 

připomínal, že smí psát jenom o sobě. Když překročil hranici, dopisy mu zabavili.! (Žantovský, 2014: 246) 

Žantovský také popisuje postupnou proměnu dopisů: „Korespondence, která v době vyšetřovací vazby byla 

z velké části reakcí na okamžité potřeby a během roku 1980 se stávala – třebaže ne systematicky – čím dál 

více sledem úvah, se proměnila v důsledný pokus o sebezpyt v roce 1981 a vyvrcholila řadou esejistických 

sond v roce 1982, které byly zřetelně psány již s vědomím jejich následného zveřejnění.“ (Žantovský, 2014: 

247) 
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symbolem toho, že „jsme se vzdali pokusů uchopit všechny stránky našeho života v jediné 

vizi a popsat je jediným slovníkem“ (Rorty, 1996: xv). 

Tento obrat by znamenal uznání toho, čemu Rorty říká „nahodilost jazyka“ – 

skutečnosti, že nelze nijak vystoupit z různých slovníků, které používáme, a najít 

metaslovník, který nějak bere v úvahu všechny možné slovníky, všechny možné způsoby 

souzení a pociťování. Historizující nominalistická kultura by se místo toho spokojila 

s vyprávěními, která přítomnost spojují na jedné straně s minulostí a na druhé straně 

s utopickými budoucnostmi. Zároveň by uskutečňování utopií a uvažování o stále nových 

utopiích považovala za nekonečný proces – „za nekonečné narůstající uskutečňování 

Svobody a ne za přibližování k nějaké již existující Pravdě“ (Rorty, 1996: xv). 

Stejně jako pravda, také jazyky se podle Rortyho spíše vytvářejí, než objevují.
137

 

Proto je podle něj třeba vzdát se představy, že někde vně čeká pravda, aby byla objevena, 

což ovšem neznamená, že žádná pravda neexistuje, ale znamená to, že bychom svým cílům 

nejlépe posloužili, kdybychom pravdu přestali pokládat za hluboké téma, za předmět 

filosofického zájmu nebo „pravdivé“ za termín, který si zaslouží analýzu (Rorty, 1996: 9). 

Jazyk v tomto pojetí nemůže být vůči světu nebo já adekvátní nebo neadekvátní, tedy se 

zde ruší pojetí jazyka jako média, které stojí mezi já a mimolidskou skutečností. Jazyk není 

ani médiem vyjádření ani reprezentace, protože „jazyky a metafory můžeme srovnávat 

pouze navzájem, ne však s něčím mimo jazyk, s něčím, co se nazývá ,skutečnost´“ (Rorty, 

1996: 22). Příznačně by podle Rortyho měl – vedle filmu a televize – právě román být 

nástrojem této morální proměny (Rorty, 1996: 34). Mravní vědomí, které podle dřívějších 

představ bylo všeobecné, vlastní všem lidem, respektive každému lidskému já, je ve 

skutečnosti mnohem spíše historicky podmíněné. Platí to nejen v případě toho, co a jak smí 

literární autor psát, ale analogicky také v případě toho, co si my všichni smíme myslet a co 

smíme považovat za mravné. 

Podle Rortyho není smyslem románu „správně“ reprezentovat lidské pocity nebo 

situace, protože reprezentace je záležitostí podrobení se konvencím, zatímco smyslem 

psaní je naopak prolomení krunýře konvence. Přesto Rorty vliv literatury na morálku 

nepodceňuje, když upozorňuje, že literární jazyk vždy parazituje na běžném jazyce a 

zvláště na běžném jazyce morálky. „Zejména nemůžete vytvořit zaznamenáníhodnou 
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 „Kdybychom se však někdy dokázali smířit s představou, že většina skutečnosti je k našim popisům 

reality indiferentní a že lidské já se používáním slovníku vytváří a ne se skrze něj adekvátně nebo 
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pravda se spíše vytváří, než objevuje. Na tomto tvrzení je pravdivé právě to, že jazyky se vytvářejí spíše, než 

objevují, a že pravda je vlastností jazykových entit.“ (Rorty, 1996: 7) 
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postavu, aniž byste tím čtenáři naznačovali, jak má jednat.“ (Rorty, 1996: 185) Ve své 

teorii nahodilosti odmítá Rorty porovnávat aktuální světy se světy fikčními, neboť jde 

podle něj o nesrovnatelné položky. Srovnávat lze v jeho pojetí pouze jednotlivé popisy 

toho, co obvykle nazýváme realitou. De facto jde totiž o popisy extrémně ovlivněné 

nahodilými historickými okolnostmi. Podle Rortyho neexistuje žádná „morálka“ či 

„lidskost“, kterou každý z nás nosí v sobě prostě proto, že je člověkem. 

Mohlo se tedy stát pouhou náhodou, že si Evropa začala cenit laskavých pocitů a 

představy společné lidskosti, a stejně tak by se pouhou náhodou mohlo stát, že by se svět 

zvrátil tak, že by mu vládli lidé, kterým takové pocity a morální představy chybí (Rorty, 

1996: 205). Pokud se tak již nestalo. Z toho vyplývá, že to, koho považujeme za slušného 

člověka, je relativní vzhledem k historickým okolnostem – je to záležitost přechodné 

dohody o tom, jaké postoje jsou normální a jaké jednání je či není spravedlivé (Rorty, 

1996: 209). 

Podle Pavela (Pavel, 2009) jsou základem vztahů mezi fikčními světy a aktuálním 

světem normy a hodnoty, k nimž fikční světy odkazují a o něž se dělí se světem reálným, 

čímž plní funkci „fikčního modelování“, jež má nezastupitelné místo v našich aktuálních 

životech. Smyslem fikční literatury je pak předkládat alternativní modely světa, které 

podněcují diskusi a interpretaci v zásadních – a také morálních – otázkách. A ačkoli se 

normy a hodnoty v různých dobách liší, zásadní otázky, o nichž lidstvo diskutuje, zůstávají 

víceméně stejné – a to jak v literatuře, tedy ve fikčních světech, tak ve světě reálném. I to 

je důkazem provázanosti fikčních světů a aktuálního světa. Segregacionistická idea jejich 

striktního oddělení tak dostává zásadní trhliny. 

Rorty si všímá i této záležitosti: při stanovování toho, co je morální a lidské, se 

obvykle vychází z představy nějakého „my“, jež je vytvářeno tím, že se navzájem 

považujeme za jednoho z nás. Společné dobro pak nechceme z nějaké vnitřní laskavosti, 

ale právě kvůli onomu „my“, jež je navíc většinou kontrastivní v tom smyslu, že je 

v protikladu k „oni“, které je také složeno z lidí, ovšem z lidí toho špatného druhu. 

Solidarita pak není esencí člověka ve všech lidech, nýbrž spíše schopností pohlížet na 

tradiční rozdíly jako na stále méně podstatné ve srovnání s podobnostmi, tedy schopností 

počítat lidi, kteří se od nás v mnohém liší, k „nám“ (Rorty, 1996: 210−213). 

 Rorty jde ve své teorii ještě dál, když tvrdí, že institucím a kultuře by lépe posloužil 

slovník morální a politické reflexe, která se vyhýbá rozdílům mezi mravností a 

prozíravostí, absolutismem a relativismem, racionalitou a iracionalitou apod., nežli slovník, 

který je uchovává – slovník osvícenského racionalismu, v němž stále setrváváme, se podle 
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Rortyho stal překážkou zachování a pokroku demokratických společností, neboť k těmto 

účelům je vhodnější slovník, který se točí kolem pojmů metafora a sebeutváření, spíše než 

kolem pojmů pravda, racionalita a morální povinnost (Rorty, 1996: 49). 

 Podle Rortyho s sebou všichni nosíme soubor slov, která používáme 

k ospravedlnění svého jednání, přesvědčení a životů – tato slova Rorty nazývá „posledním 

slovníkem“, poslední v tom smyslu, že pokud se zpochybní hodnota těchto slov, nemá 

jejich uživatel žádné odvolání. Proto je potřeba mít neustálé a radikální pochybnosti o 

posledním slovníku, který v současnosti používáme, protože je ovlivněn jinými slovníky, 

jež za poslední pokládají lidé nebo knihy, s nimiž se střetáváme. Argument vyjádřený 

našim současným slovníkem tyto pochyby nemůže ani podpořit, ani odstranit (Rorty, 1996: 

81).
138

 

 Také disent disponoval svým „posledním slovníkem“, ale také souborem 

jazykových prostředků a způsobů výpovědí, ať již hovoříme o jejich formální či obsahové 

stránce. Většina textů psaných v první osobě, o něž jde v této práci především, tak 

paradoxně byla v konečném důsledku veřejným psaním, vyznačujícím se společným 

slovníkem. Tyto texty, psané jako osobní úvahy, eseje nebo dopisy konkrétním lidem (jako 

Havlovy dopisy manželce) nebo anonymním osobám (jako Hejdánkovy dopisy mladému 

„příteli“), deníky a další rukopisy přepisované v několika kopiích na strojích a rozšiřované 

pomocí samizdatových edic, byly určeny čtenářské obci, již dopředu šlo i nešlo určit. 

„Čtenáři těchto textů byli jak známí, tak neznámí – jádro čtenářů tvořili kolegové (často 

také disidenti), které autor znal a s nimiž si možná tykal, ale kopie kolovaly z ruky do ruky 

a mohly se nepředvídatelnými cestami dostat k desítkám dalších čtenářů.“ (Bolton, 2015: 

35) Kromě toho mohli aktuálně zakázaní autoři počítat také s tím, že pokud/až by došlo ke 

změně režimu, mohly by být jejich texty oficiálně vydány, ať již jako literatura, či jako 

svědectví doby. 

Typickým, a zřejmě nejvýznamnějším příkladem takového textu je právě Vaculíkův 

Český snář, v němž se podle Boltona Vaculíkovi podařilo zobrazit zkušenost disentu 

způsobem, kterého ještě žádný autor nebyl schopen (Bolton, 2015: 36). V Boltonově 

hodnocení Snáře je klíčové spojení zobrazit zkušenost disentu. Vaculík si podle Boltona 

uvědomoval, že disent příliš usiluje o svou veřejnou podobu a potřebuje plastičtější 

vylíčení svého vnitřního života, a toto uvědomění ho vedlo k rozhodnému kroku od 
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problémů převládajících v Chartě – jak „dosáhnout“ k vnějšímu světu a „oslovit ho“. Jako 

by Vaculík řekl, že náš vlastní svět je komplikovaný dost a dost, vymezme si, kde stojíme, 

a nechme ostatní, ať se o sebe starají sami (Bolton, 2015: 337). 

Zde se můžeme obrátit zpět ke konfliktu zobrazeného a zobrazovaného, který se 

stal předmětem části výtek vůči Českému snáři, respektive ke sporu o mimetickou funkci 

literatury. Pokud by „věrné“ zobrazení disentu bylo podmínkou pro jeho jakékoli 

zobrazování, stalo by se de facto nemožným. Podle Nelsona Goodmana (Goodman, 2007) 

se takovému zobrazení blíží popis, jak se daný objekt jeví normálnímu oku prostému 

náklonnosti, odporu a osobních zájmů z vhodné vzdálenosti a příznivém úhlu při dobrém 

osvětlení, bez pomůcek a nezatížený úvahou ani interpretací. „Předmět se zkrátka má 

napodobit tak, jak ho ve sterilním prostředí vidí nestranné a nevinné oko.“ (Goodman, 

2007: 23) 

Háček je v tom, že, jak zdůrazňuje Ernst Gombrich (Gombrich, 1985), že žádné 

nevinné oko neexistuje. Oko vždy přistupuje k dílu poznamenané, posedlé vlastní 

minulostí a tím, co mu v době dávné i nedávné podstrčily uši, nos, jazyk, prsty, srdce a 

mozek. „Nejen jak, ale i co oko vidí, se řídí potřebami a předsudky. Vybírá si, odmítá, 

pořádá, rozlišuje, spojuje, třídí, analyzuje, tvoří. Spíše než aby zrcadlilo, uchopuje a 

vytváří.“ (Gombrich, 1985: 23−24) Vnímání a interpretaci nelze podle Gombricha od sebe 

oddělit, jsou to dvě vzájemně zcela provázané operace. „Ozývá se zde kantovské diktum: 

nevinné oko je slepé a neposkvrněná mysl prázdná.“ (Gombrich, 1985: 24) Tudíž podle 

Gombricha nikdy nerozeznáme, co z viděného je daností a co naším vkladem. Přesto podle 

Gombricha může být pro umělce přínosné, pokud se o nevinnost oka snaží, protože se tím 

může oprostit od omšelých vzorců každodenního vidění a výsledkem může být nový vhled 

(Gombrich, 1985: 25) 

Z tohoto úhlu pohledu lze jen těžko po Vaculíkovi žádat, aby disent zobrazil 

nezaujatě a „pravdivě“, neboť toho zkrátka není – a podle Gombricha ani nemůže být – 

schopen. Co by se naopak dalo postulovat, je autorská snaha o nevinnost oka, která by 

nakonec mohla být pro disent prospěšná. Otázkou pak je, zda disent sám o nový vhled 

vůbec stál, či zda nakonec raději netoužil setrvat v „omšelých vzorcích každodenního 

vidění“, anebo zda nedával většinově přednost obrazu, který sám o sobě stvořil, byť by se 

novým vhledem mohl jevit jako zásadně zkreslený. Důležité také je, že Vaculík 

nepopisoval disent jako takový, netvořil tedy „pravdivý“ obraz disidentské reality, ale 

pokoušel se o popis své vlastní osobní zkušenosti disentu, jak o tom hovořil Bolton. 
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Kundera v této souvislosti hovoří o pravděpodobnu (Kundera, 2006: 153), odvolává 

se přitom na klíčový koncept realismu, podle kterého je pravděpodobné a očekávané 

předpokladem našeho běžného života v aktuálním světě a princip pravděpodobnosti je 

principem víry ve skutečnost, víry v objektivní realitu a možnost jejího zachycení. Úkolem 

literatury, zvláště románu, ale není setrvávání u tohoto pravděpodobna, nýbrž jeho 

narušení, pochybnost, upozornění na možnost, že všechno může být také zcela jinak 

(Sládek in Fořt, Kudrnáč & Kyloušek, 2012: 153).
139

 

Také Milan Kundera používá ve svých textech soudobé reálie. Podle Fořta (Fořt, 

2012: 232) staví svoje texty do podoby evokující silný pocit historické reality, čehož 

dociluje specifickou kombinací slohových postupů a strategií s dobovými historickými a 

místními reáliemi socialistického Československa. Na straně stylu Fořt hovoří o kromě 

jiných o vyprávěcí strategii kombinující postupy historického realistického vyprávění 

s postupy reportážními a navíc postupy esejistickými, které komentují jednotlivé historicky 

politické události a reálie, čímž přispívají k pocitu objektivního (informativního) vyprávění 

zachycených událostí. Podobné postupy můžeme nalézt i ve Vaculíkově Českém snáři, byť 

jde o vyprávění v první osobě. 

Pocit reality na území kreace má podle Fořta svůj protějšek i na území recepce: 

očekávání, které v případě Kunderových děl pramení ze specifické historické situace doby 

vydání a je založeno na obecném nedostatku informací o netransparentně se chovajících 

režimech poválečného východního bloku, toto „tajemství“, tato mezera v reálném světě 

chce být zaplněna, proto i román, který je ze své podstaty fikční, ale jehož autor je tradičně 

spojován s událostmi popisované doby, může sloužit jako tolik kýžené svědectví o věcech 

tajemných a zatajených (Fořt, 2012: 232). I zde můžeme najít určitou podobnost 

s Vaculíkovým literárním deníkem – také jeho zápisy, byť v románové formě, mohly 

vzbuzovat ve čtenářích (ať již šlo o kolegy z disentu nebo jiné čtenáře) očekávání, že se 

dozvědí něco, co by se z oficiální literatury nedozvěděli. 

Považovat Český snář za pouhý projev exhibicionismu by však podle Boltona bylo 

podceňování. Bolton uvádí tři důvody pro toto tvrzení: zaprvé se Vaculík ve Snáři trvale 

vrací k zásadním etickým dilematům – právě k dilematům, která vznikají, když se 

„předvádění“ oceňuje víc, než prosazování. Za druhé je možné jeho sebeprezentaci vnímat 
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jako reakci na dlouhodobé sledování (než aby se stal objektem státního dozoru, rozhodl se 

pozorovat se sám a pak se „udat“ policii – a pokud tímto udáním zveřejňoval svůj 

soukromý život, činil to podle vlastních podmínek). Za třetí považuje Bolton za vykročení 

za pouhou posedlost vlastní osobou sebezveřejňování vůbec celý projekt Českého snáře: 

vedení deníku, vkládání jednotlivých zápisů zpětné vazby od jiných lidí, distribuci 

výsledné podoby, shánění reakcí a pak jejich uveřejnění ve zvláštním svazku (Bolton, 

2015: 339). 

Všechnu tuto činnost interpretuje Bolton jako jakýsi disidentský happening, který 

vytvořil propracovanou vizi disidentského publika hodně odlišného od toho, jež tvořila 

podklad Havlovy Moci bezmocných. V tomto smyslu se Snář stal podle Boltona 

chartistickým protipólem Invalidních sourozenců Egona Bondyho
140

. Podobně jako Bondy 

proměnil  Vaculík sebe a své přátele v literární postavy a pak jim výsledné dílo předložil; 

tak jako Bondy udělal veřejnou událost z literárního díla, které nejen popoisuje určitou 

komunitu, ale zároveň jí pomáhá, aby se definovala a upevnila (Bolton, 2015: 339). Nutno 

ovšem dodat, že Vaculík směřoval svým literárním deníkem k poněkud jiné definici, než 

jakou zamýšleli jiní autoři (jmenovitě třeba Václav Havel v Moci bezmocných), a zároveň 

směřuje také k definici a upevnění postavení sebe sama v rámci disentu. Nemusíme tedy 

považovat Český snář za projev autorova exhibicionismu, abychom si uvědomovali jiný 

aspekt zmíněného románu, a to aspekt sebelegitimizační. 

Ostatně, i kdybychom psaní o sobě vnímali jako prvek exhibicionismu, měli 

bychom připustit, že právě tato forma působila proti vzniku homogenního obrazu disentu a 

posléze obrazu jeho postavení v socialistické společnosti, respektive jeho vztahu 

s ostatními obyvateli. Pokud by podobné psaní v disentu převážilo, možná by dnes obraz 

socialistické normality nebyl zkreslen tak, jak to popsal historik Miroslav Vaněk. Podle 

Boltona Vaculík viděl, že psaní o sobě je daleko víc než projev exhibicionismu a že je 

vlastně nezbytné, pokud hodlá opozice v Československu vytvořit prostor pro své četné 

svérázné a skvělé osobnosti. „Disent se mohl stát ,veřejnou sférou´, jen když vytvořil 

maximum svobody pro ,privátní sféry´ svých různých myslitelů.“ (Bolton, 2015: 354) 

Prostřednictvím psaní v první osobě se disent podle Boltona vyvíjel z mravního apelu a 

politické taktiky do podoby „vystoupení“ a experimentování s různými žánry, tóny a styly. 

Psaní o sobě oživilo povědomí o tom, kolik rozmanitých osobností bylo v disentu, a to byl 

podle Boltona úkol stejně důležitý, jako obrana politických vězňů nebo komentování stavu 
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československé společnosti. „Výklad disentu musí vytvořit prostor nejen pro jeho 

konstruktivní debaty a soulad ideálů, ale také pro jeho jednotlivce a jedinečnosti.“ (Bolton, 

2015: 355) 

 Vrátíme-li se k autorskému záměru s ohledem na budoucí čtenáře, tedy k tomu, 

komu byl Český snář (a také další samizdatová, případně i exilová literatura) určen, je 

třeba vnímat nejen Vaculíkův autorský postoj, ale také postoj prvních čtenářů a kritiků 

zároveň, tedy disentu. Podle Boltona je totiž tento román do značné míry postaven na tom, 

jak dobře kombinuje konkrétní s obecným a jak dobře oslovuje vymezenou společnost 

svých vlastních postav a přitom stále zve do diskuse vnější pozorovatele. „Je poučné vidět, 

jak intenzivně uvažovali první čtenáři Českého snáře o jeho potenciálním publiku. Bude 

kniha srozumitelná vnějšímu pozorovateli? Cizinci? Byly to drby, určené lidem ,v obraze´ 

– nebo kniha sdělovala hlubší a univerzálnější pocit ze života v Praze za normalizačního 

režimu?“ (Bolton, 2015: 340) Podle Boltona to byla otázka po samotném disentu – ve 

skutečnosti otázka, která disent tvořila – a Vaculík „chtěl vnutit čtenářům, aby si ji položili 

sami o sobě“ (tamtéž). 

 Podle Rortyho lze romány vnímat nikoli jako anonymní kanály pravdy, ale jako 

zkratky určitého posledního slovníku a přesvědčení a tužeb typických pro jeho uživatele. 

Recepce konkrétního díla pak spočívá nikoli v rozhodnutí, zda se danému autorovi 

podařilo žít podle obrazu, který o sobě měl (či stvořil), nýbrž v otázce, zda takový obraz 

máme přijmout a přetvořit sebe docela, nebo alespoň zčásti, k obrazu těchto lidí. Do 

zodpovídání této otázky se pouštíme experimentováním se slovníky, které namíchali takoví 

lidé. „Jejich termíny nově popisujeme sebe samy, svou situaci i svou minulost a výsledky 

porovnáváme s alternativními novými popisy, které používají slovníky jiných postav.“ 

(Rorty, 1996: 88−87) Pak můžeme podle Rortyho doufat, že tímto neustálým novým 

popisováním vytvoříme ta nejlepší já, jaká můžeme stvořit. 

 Vaculíkův Český snář, který nepochybně můžeme vnímat také jako nové 

popisování či experimentování s disidentským posledním slovníkem, tak může znamenat i 

pokus o revizi. Rorty nevnímá literární kritiku jako nic jiného, než stavění knih 

do kontextu s jinými knihami, podobně jako nové přátele rovněž umisťujeme do kontextu 

starých přátel (a nepřátel). „V průběhu tohoto podniku revidujeme své názory jak na to 

staré, tak i na to nové. Revidujeme současně i svou mravní identitu tím, že revidujeme svůj 

vlastní poslední slovník,“ píše Rorty (Rorty, 1996: 89) s tím, že právě literární kritika by 

měla být tím, čím by pro metafyziky mělo být hledání obecných principů morálky. 
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 Přitom ale nejde o porovnávání starého a nového posledního slovníku s oběma jeho 

obrazy, protože za slovníky není nic, co by sloužilo jako kritérium volby mezi nimi. Ke 

kritice konkrétního slovníku nemůže sloužit nic než jiný slovník – stejně tak nelze 

porovnávat umělecké dílo s „realitou“, nýbrž pouze umělecká díla mezi sebou. Morálním 

poradcem nemůže být literární kritika proto, že má nějaký zvláštní přístup k morální 

pravdě, nýbrž proto, že již mnohé prošla. Pokud přečteme mnoho knih, budeme lépe 

připraveni, abychom nepadli do pasti slovníku nějaké jednotlivé knihy (Rorty, 1996: 90). 
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Literatura a morálka 

 

Etickým otázkám spojeným s literární tvorbou se podrobně věnoval francouzský filosof 

Jacques Maritain. Ten připomíná heslo, které hlásalo úplnou volnost v literatuře: „To, co 

píšeme, nemá žádný důsledek.“, či analogické vyjádření Andrého Gida: „Abychom mohli 

svobodně myslet, je nutno mít jistotu, že to, co píšeme, nebude mít žádný důsledek.“ 

(Maritain, 2011: 9) Tím byl podle Maritaina bez obalu zformulován celá problém umění a 

mravnosti, který je tolik obtížný právě proto, že umění a mravnost tvoří svou povahou dva 

autonomní světy, které nejsou navzájem přímo a vnitřně podřízené. Jejich podřízenost je 

vnější a nepřímá. 

 Tuto podřízenost zmíněný požadavek absence důsledků podle Maritaina neuznává, 

stejně jako požadavek opačný, totalitní, aby byl umělec zcela oddán „službě lidem“, tedy 

aby to, co se píše, bylo kontrolováno státem. „V obou případech se popírá, že oblast umění 

a oblast mravnosti tvoří dva autonomní světy, ale uvnitř jednoty lidského subjektu.“ 

(Maritain, 2011: 10) Kliment v podobné souvislosti poznamenává, že zatímco společenské 

potřeby jsou reprezentovány kolektivním ideálem skupiny, spisovatel vyjadřuje vždycky 

nezávislé osobní stanovisko: „Vždyť ani nemůže jinak; svět před ním neleží jako předmět 

k zacházení, nýbrž vstupuje do spisovatelova nitra a v něm se proměňuje v obraz, v obraz 

nadšení a smutku, v obraz účasti a zároveň i protestu vůči tomu, co se nesrovnává s jeho 

individuálním svědomím, s jeho pojetím světa.“ (Kliment, 2003: 392) 

 Kliment vyvozuje, že spisovatelovo slovo bylo a vždycky bude nepohodlné, vždy 

znovu bude spíše do ran společnosti klást svůj prst, než tyto rány obsazovat. Individuální 

svědomí spisovatele a jeho dílo bude proto podle něj vždy v napětí s oficiální doktrínou. 

„To je skutečnost stará jako dějiny literatury, a před každou společností leží vždycky 

znovu dilema, zda toto napětí přijme jako svůj plodný a nezbytný korektiv v trvalém a 

rovném dialogu, anebo zda se toto napětí pokusí utlumit v zájmu veřejného, jednostranně 

formulovaného blaha a místo dialogu nastolí monolog.“ (Kliment, 2003: 394) 

 Také Ludvík Vaculík vyslovil svým Českým snářem slovo, které nebylo disentu 

zcela pohodlné a jeho dílo se dostalo do napětí s ne snad doktrínou, ale oním „všeobecným 

názorem“, o němž již byla v souvislosti s kritikou Snáře řeč. A také disent stál před 

rozhodnutím, zda toto napětí přijme jako korektiv v dialogu, nebo dá přednost monologu. 

 Ačkoli Maritain považuje umění a mravnost za dva autonomní světy, nelze se podle 

něj tvářit, že „to, co píšeme, nemá žádný důsledek“, jelikož oba dva světy se nemohou 
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vzájemně přehlížet. „Neboť člověk patří do obou těchto světů: jako rozumový tvůrce i jako 

mravní subjekt.“ (Maritain, 2011: 28) A protože umělec je dříve člověkem, než umělcem, 

autonomní svět mravnosti je „prostě a jednoduše vyšší než autonomní svět umění ‚a 

inkluzivnější než umění). Neexistuje zákon proti zákonu, na němž závisí osud člověka. 

Jinými slovy, umění je nepřímo a zvnějšku podřízeno mravnosti.“ (Maritain, 2011: 28). 

 Maritain se vyslovuje proti absolutní autorské svobodě. Svoboda vyjadřování a 

svoboda umění nejsou podle něj ona absolutní a neomezená práva, která nastolil 

anarchický liberalismus 19. století. Jsou to podle něj přirozená práva v tom smyslu, že 

odpovídají přirozeným aspiracím myšlení a tvůrčí činnosti, nemohou ale být absolutní a 

neomezená. „Není pravda, že každá myšlenka a každé dílo jako takové, ať jsou 

sebeškodlivější, mají jen proto, že se zrodily v lidské mysli, absolutní právo být šířeny 

v lidském společenství.“ (Maritain, 2011: 59) 

 Maritain odkazuje na článek 19 Všeobecné deklarace práv člověka, vyhlášené 

Spojenými národy v prosinci 1948: „Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; 

toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo 

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu 

na hranice.“ (Maritain, 2011: 60) Tento článek Maritain interpretuje jako „nevyslovené NE 

pod zaznívajícím ANO“ – svoboda sdělovat myšlenky podle něj není svoboda podnikat a 

provádět činnosti, protože činnosti mohou být potlačeny, vedou-li ke zničení základů 

společného života. „Je zřejmé, že sociální společenství má právo samo sebe před takovými 

činnostmi bránit, například před pokusem potlačit násilím svobodu nebo organizovat 

zločin a vraždu.“ (Maritain, 2011: 61) 

 Uvedené rozlišení považuje Maritain za zřejmé a nutné, přiznává však, že jeho 

aplikace se neobejde bez rizik a potíží, protože užívání myšlenek může samo směřovat 

k činnosti. Proto, jde-li o morální či nemorální hodnotu nějakého literárního díla, pro 

společenství může být podle Maritaina nutné bránit před ním svá etická kritéria do té míry, 

nakolik je toto dílo podnětem k činnosti (Maritain, 2011: 623) Určitá omezení výkonu 

svobody vyjadřování proto považuje za nevyhnutelná a odůvodněná, byť praxi těchto 

omezení označuje rovněž jako problematickou.
141

 

                                                           
141

 „Nelze popřít, že čtenáři, kteří se odborně nezabývají literaturou, mají právo být varováni před autory, 

jejichž umělecký talent je jen prostředkem, jak na druhé přenášet své neřesti a své obsese. Na druhé straně 

však nelze ani popřít, že jsou možné vážné omyly a že pokusy státi odsoudit Květy zla nebo Paní 

Bovaryovou nebo jakékoli jiné velké dílo jsou odsouzeny k nezdaru a že jejich hlavním výsledkem bylo, že 

se stát zesměšnil.“ (Maritain, 2011: 63−64) Zde nelze nepřipomenout Foucaultovo vyjádření, podle nějž jsou 

přímé cenzorské zásahy většinou mnohem méně úspěšné, než cenzura neviditelná, o to však účinnější. 
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 Co se vnitřní etické reflexe týče, Maritain vychází z nauky o přirozeném mravním 

zákoně, podle níž člověk jedná mravně dobře, když jeho jednání odpovídá jeho 

přirozenosti (zde koresponduje s teorií etiky autenticity Charlese Taylora). Pokud dojde ke 

konfliktu mezi požadavky mravnosti a požadavky uměleckého díla, podle Maritaina se od 

umělce nežádá, aby se podřídil vnějším požadavkům konvence, tradice nebo zvyku, ale 

aby byl věrný sám sobě jako člověku. Rorty ale tuto tradiční dichotomii odmítá, tedy 

odmítá stavět do protikladu knihy, které mají „morální poselství“, a knihy, jejichž cíle jsou 

„estetické“. Ti, kdo zavádějí tento protiklad mezi morálním a estetickým – a obvykle 

přitom dávají přednost morálnímu – rozlišují většinou mezi bytostně lidskou schopností – 

svědomím – a zvláštní vedlejší schopností: „estetickým vkusem“ (a ti, kdo zavádějí stejný 

protiklad ve prospěch „estetického“, často předpokládají podobné rozlišení) (Rorty, 1996: 

156). 

 V takovém případě se však předpokládá, že středem já je touha po autonomii, po 

dokonalosti, která nemá se vztahy k jiným lidem nic společného. „Tento nietzscheovský 

postoj vynáší postavu ,umělce´ stejně, jako opačný postoj vynáší ty, kdo ,žijí pro druhé´.“ 

(Rorty, 1996: 156) Jako bychom se oklikou vrátili k dichotomii „života v pravdě“ a „života 

ve lži“ nastíněné Václavem Havlem v Moci bezmocných. Vzdáme-li se tohoto tradičního 

obrazu, přestaneme klást otázky typu: jde této knize o pravdu, nebo o krásu?, a místo toho 

se budeme ptát: jakým cílům tato kniha slouží? 

 Klasifikaci cílů je pak podle Rortyho možné postavit na dvou rozlišeních: první je 

rozdíl mezi oblastí cílů, které se dají stanovit v rámci nějakého známého, široce užívaného 

posledního slovníku, a cílem vypracovat nový poslední slovník. Použití této distinkce 

rozdělí knihy na ty, jejichž úspěch se dá posuzovat na základě známých kritérií, a na ty, u 

nichž to není možné. Druhé rozlišení rozdělí tuto třídu na knihy, které usilují o 

vypracování nového osobního posledního slovníku, a na ty, které usilují o vypracování 

nového veřejného posledního slovníku (Rorty, 1996: 157). 

Nejjednodušší je přitom podle Rortyho odlišit knihy, které jednání dávají nové 

podněty od těch, které nabízejí prostě zábavu. „Jeden z nešťastných důsledků popularity 

rozlišování mezi morálním a estetickým je to, že se hledání autonomie zaměňuje 

s potřebou zábavy a potěšení.“ (Rorty, 1996: 158) Výsledkem pak podle Rortyho je, že se 

lidé domnívají, že kniha, která nám dává potěšení, nemůže být vážným filozofickým dílem 

a nemůže nést žádné „morální poselství“. 

Rorty se ztotožňuje s Barthesem v tom, že smyslem románů, her nebo básní není 

„správně“ reprezentovat lidské pocity nebo situace (Rorty, 1996: 184−185). Literární 
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umění, nestandardní, nepředvídatelné použití slov se nemůže poměřovat přesností 

reprezentace. Ta je záležitostí podrobení se konvencím, ale smyslem psaní je naopak právě 

prolomení krunýře konvence. V tomto smyslu tedy můžeme odmítnout jako – v morálním 

smyslu – bezpředmětné výtky, podle nichž Vaculík v Českém snáři nezobrazil disent tak, 

jak měl. 

Skutečnost, že literární hodnota není záležitost úspěšného sdělování věcí, které již 

víme, ale nedokážeme je uspokojivě vyjádřit, by však podle Rortyho neměla zakrývat fakt, 

že literární jazyk parazituje a vždy bude parazitovat na běžném jazyce a zvláště na běžném 

jazyce morálky. „Literární zájem bude i nadále vždycky parazitovat na zájmu morálním. 

Zejména nemůžete vytvořit zaznamenáníhodnou postavu, aniž byste tím čtenáři 

naznačovali, jak má jednat.“ (Rorty, 1996: 185) Legitimizační či delegitimizační strategie 

jsou právě takovým naznačováním. 

Podobně se Rorty vymezuje vůči Taylorově a Maritainově představě vnitřní 

svobody, vnitřního hlasu či autonomního individua. Podle Rortyho není nic hluboko uvnitř 

každého z nás, žádná společná lidská přirozenost, žádná zabudovaná lidská solidarita – nic, 

co by se dalo použít jako referenční bod morálky. Lidé podle něj nemají nic než to, co jim 

vtiskla socializace – svou schopnost používat jazyk, a tak si s jinými lidmi vyměňovat 

přesvědčení a touhy. „Pouze tím, že jsme lidé, ještě nemáme společné závazky. Jediné, co 

sdílíme se všemi ostatními lidmi, je totiž to samé, co sdílíme se všemi zvířaty − schopnost 

pociťovat bolest.“ (Rorty, 1996: 196) 

Rorty tedy popírá tradiční filosofické vyjádření toho, co míníme „lidskou 

solidaritou“ − že to je něco uvnitř každého z nás, naše bytostné lidství, co rezonuje 

přítomností stejné věci v druhých lidech. Tím, že lpí na nahodilosti a odmítá představy 

„esence“, „přirozenosti“ či „založení“, mu znemožňuje, aby se držel myšlenky, že nějaké 

jednání nebo postoje jsou od přírody „nelidské“. „Z takového postoje totiž vyplývá, že to, 

koho považujeme za slušného člověka, je relativní vzhledem k historickým okolnostem, je 

to záležitost přechodné dohody o tom, jaké postoje jsou normální a jaké jednání je, či není 

spravedlivé.“ (Rorty, 1996: 209) 

Při těchto dohodách se obvykle vychází z představy nějakého „my“ – vytváříme 

společenství tím, že se navzájem považujeme za jednoho z nás. Síla tohoto my je 

kontrastivní v tom smyslu, že je v protikladu k „oni“, které je také složeno z lidí – ovšem 

z lidí toho špatného druhu (jak již bylo řečeno s odkazem na Gerlindu Šmausovou). 

Rortymu zde jde především o hranici mezi my a oni – podle Kanta začíná tato hranice 

rozumem – neměli bychom k někomu cítit závazek proto, že je také Miláňan nebo 
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Američan, ale protože je rozumná bytost. „Ve své nejpřísnější náladě nám Kant tvrdí, že 

jednání dobré pro druhého se nepovažuje za morální jednání, jednání konané z povinnosti a 

ne jenom v souladu s povinností, pokud tuto osobu považujeme ne prostě za rozumnou 

bytost, ale za příbuzného, souseda nebo spoluobčana.“ (Rorty, 1996: 212) 

Pro Rortyho je takový univerzalistický postoj nepřijatelný. Kant podle něj pocity 

soucitu a laskavosti zpochybnil tím, že je postavil proti „rozumové úctě“ a udělal z nich 

druhořaqdé motivy, proč nebýt krutý. Udělal z „morálky“ něco docela jiného, než je 

schopnost všímat si bolesti a ponížení a ztotožňovat se s nimi. Rorty proto navrhuje, 

abychom se stále snažili naše vědomí „my“ rozšiřovat, kam až to jde. „Měli bychom 

vyhlížet marginalizované skupiny – lidi, o kterých stále instinktivně uvažujeme spíš jako o 

„nich“ než jako o „nás“. Měli bychom se snažit, abychom si všímali své podobnosti 

s nimi.“ (Rorty, 1996: 217) 

Z tohoto pohledu můžeme Vaculíkovo odmítání rozlišování lidí v socialistickém 

Československu na ty, kteří „žijí v pravdě“ a ty, kteří „žijí ve lži“, tedy na disidentské 

„my“ a ostatní „oni“, vnímat jako rozšiřování vědomí my. Také Vaculík v Českém snáři 

hledal a nalézal řadu podobností mezi disidenty a zbývajícím obyvatelstvem a odmítal 

vypichování rozdílů, a to právě především rozdílů mravních. Delegitimizační efekt, jejž 

měl jeho románový deník na disent, lze tedy vnímat také s ohledem na Rortyho teorii 

nahodilosti a od ní odvozené solidarity. 

Na druhou stranu zkonstruoval Vaculík v Českém snáři obraz sebe sama tak, jako 

by jeho my tvořilo jen minimum dalších lidí, pokud šlo o osoby, které přímo znal a s nimiž 

se stýkal – zde naopak nabylo vrchu spíše zdůrazňování odlišností. Rozšířit okruh my tím, 

že jej nejprve zásadním způsobem zpochybním či rovnou zúžím, lze jen těžko. 

Sebelegitimizační strategie, jež je ve Snáři rovněž hojně přítomna, tak naopak šíření 

solidarity v Rortyho duchu spíše komplikuje. 
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Závěr 

 

Diskuse, kterou vyvolalo uveřejnění Vaculíkova Českého snáře, svědčí o tom, že si 

nevystačíme s představou „čistého“ umění, nýbrž že je třeba také vzít v úvahu společenský 

dopad takového činu. Specifická poloha literatury s sebou nese určitý legitimizační účinek, 

a to jak směrem ke čtenáři či nakladateli, tak nakonec i k autorovi samotnému. Reflexí 

tohoto faktu se postupně dostaneme ke klíčovým etickým otázkám. Jestliže podle Cullera 

měla v devatenáctém století literatura zásadní podíl na vzniku národních společenství 

(Culler, 2002: 45)
142

, přispívají literární díla dosud k (de)legitimizaci dalších konkrétních 

společenských dějů, norem, ale také skupin a jednotlivců. 

 Po dlouhou dobu byla literatura vnímána jako estetický objekt, který ze svých 

recipientů může učinit „lepší lidi“. Tento náhled se podle Cullera (Culler, 2002: 46) pojí 

s určitou představou subjektu, s tím, co teoretikové začali označovat jako „literární 

subjekt“, s jedincem definovaným nikoli sociální situací a zájmy, nýbrž individuální 

subjektivitou (racionalitou a morálkou), která byla nahlížena jako nutně osvobozená od 

společenských podmínek. „Tvrdí se, že literatura toho dosahuje tak, že nás vede k úvahám 

o komplexitách, aniž bychom byli tlačeni k rychlému úsudku, že naši mysl zaměstnává 

etickými otázkami, že podněcuje čtenáře, aby se pozorně zabývali jednáním (včetně svého 

vlastního) stejným způsobem, jak by to činil vnější pozorovatel nebo čtenář románů. To 

přispívá k nezaujatosti, učí citlivosti a dobré rozlišovací schopnosti, umožňuje 

identifikovat se s muži a ženami v jiných situacích, čímž je posilován pocit sounáležitosti.“ 

(Culler, 2002: 46) Nedávné teoretické diskuse se k tomuto pojetí literatury postavily 

kriticky a všimly si především mystifikace, jejímž cílem bylo odvést pozornost lidí od 

jejich vlastní neutěšené situace (Culler, 2002: 47). 

 V každém případě lze na literaturu pohlížet na jedné straně jako na ideologický 

nástroj, který čtenáře učí přijmout hierarchické uspořádání společnosti, na druhé straně ale 

také jako na místo, kde je ideologie vystavena na odiv a odhalena jako něco, co je možné 

zpochybnit. „Obě tvrzení jsou veskrze přijatelná: že literatura je nositelem ideologie a 

zároveň nástrojem její likvidace.“ (Culler, 2002: 47) S tím ovšem souvisí zmíněný 

(de)legitimizační efekt. „Cokoli, co vypadalo, že má smysl, byla literatura schopna obrátit 

                                                           
142

 Poskytování univerzálnosti a zároveň oslovování všech, kdo jsou schopni číst v daném jazyce, má 

významnou národní funkci. „Ustavením široké čtenářské obce a svým apelem na tuto skupinu, byť 

ohraničenou, nicméně otevřenou všem, kdo jsou schopni v příslušném jazyce číst, přispěla literární díla, 

zejména romány, ke vzniku národních společenství.“ (Culler, 2002: 45) 
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v nesmysl, posunout dál, přetvořit způsobem, který nastolil otázku legitimity a 

adekvátnosti takové věci.“ (Culler, 2002: 49). 

 Literární díla představují podle Cullera jak mocný prostředek internalizace 

společenských norem, neboť se často stáváme tím, kým jsme, prostřednictvím řady 

identifikací, tak možnost společenské kritiky. „Odhalují prázdnotu pozemských úspěchů, 

zkaženost světa, jeho neschopnost splňovat naše nejušlechtilejší cíle. Odhalují nesnáze 

utlačovaných v příbězích, které prostřednictvím identifikací vybízejí čtenáře k tomu, aby 

jisté situace vnímali jako neúnosné.“ (Culler, 2002: 102) Podobně Vaculíkův Česný snář 

odhalil těžkosti života v disentu, přičemž – na rozdíl od jiných zakázaných autorů – jeho 

velkou zbraní byla schopnost přiblížit se čtenářům včetně těch mimo disent a nahlížet 

disidentské konání kriticky. 

 Vaculíkův deník pouze zdánlivě „jen“ popisuje obyčejný život jednoho 

československého disidenta. Konstativní výpovědi (ať už pravdivé, či nepravdivé) o 

schůzkách, běžných činnostech a názorech a postojích vypravěče i dalších postav jsou 

mnohem spíše výpověďmi performativními, jež zde vykonávají děj a přitom konstruují 

Vaculíkův příběh i obraz disentu způsobem, který určuje autor. Ten je sice při psaní 

ovlivněn společenskými a jazykovými konvencemi, zároveň se ale proti nim vymezuje a 

strhává tak čtenáře na svou stranu, neboť je nutí vidět svět jeho očima. 

 Michel Foucault v Dějinách sexuality na příkladu definice homosexuality jako 

deviantní třídy v devatenáctém století ukázal, jak zásadně medicínské a psychiatrické, ale 

také literární diskursy vytvářely a vytvářejí to, co na první pohled pouze popisují, případně 

analyzují. Zmíněný příklad ale předvedl také to, že tyto diskursy přispěly nejen ke 

společenské kontrole, ale že zároveň umožnily i konstituci opačného diskursu – lidé jiné 

než heterosexuální orientace začali mluvit, vyžadovat vlastní legitimitu a bránit svoji 

identitu. Činili tak často stejným slovníkem, jakým je vědci a lékaři diskvalifikovali ze 

společenského života (Culler, 2002: 126). 

 Podobně socialistický režim v Československu potíral po srpnu 1968 projevy 

odporu vůči nastolenému trendu a znemožnil lidem s jiným názorem účastnit se veřejné 

debaty, čímž ale zároveň přispěl k vytvoření disentu jako skupiny osob s určitým 

programem, kteří se postupně začali vůči oficiální moci vymezovat. A také oni, jak bylo 

v této práci doloženo, částečně zrcadlili struktury a způsoby režimu, proti kterému 

vystupovali. Literatura a psané slovo vůbec hrály v tomto procesu zásadní roli. 

 Obraz československého disentu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století 

se třicet pět let od prvního samizdatového vydání Českého snáře v české společnosti ustálil 



134 
 

do víceméně jednoznačné podoby: šlo o poměrně homogenní uzavřenou skupinu lidí 

s téměř jednotnými postoji a názory, na jedné straně snášejících ústrky režimu, na druhé 

živících vědomí vlastní výjimečnosti, zejména té morální. Tento „narativ“ (Bolton, 2015: 

12) postupně překryl řadu svědectví a výpovědí (ať již literárních či jiných), které viděly 

disent jinak. 

Tato práce je proto nejen analýzou de/legitimizační funkce literatury na příkladu 

samizdatového románu, ale také příspěvkem k jinému pohledu na disent jako na 

mnohovrstevnatý fenomén. Vnímat disent jako svět složený z legend a příběhů, jež se na 

jeho legitimizaci výrazně podílely, přitom podle Boltona neznamená potvrdit ani 

odmítnout různé verze událostí, ale uznat je za tom, čím jsou, ptát se, proč se uchytily a 

udržely, a přemýšlet o tom, jakým cílům a zájmům sloužily. „Pochopení příběhů disentu 

také pomůže objasnit, proč se disent zrodil a vzkvétal v situaci cenzury a neúplných 

informací, v níž určití lidé a určité události přirozeně získávají nadživotní auru, kdežto jiní 

ustupují do pozadí bez ohledu na to, jakou pozornost si zaslouží.“ (Bolton, 2015: 351) 

Český snář Ludvíka Vaculíka je zde proto nahlížen jako literární prostředek k vybočení 

z obvyklé představy disidenta a s tím související delegitimizace disentu. Naopak teze 

Václava Havla z Moci bezmocných byla analyzována jako zásadní legitimizační nástroj. 

V této práci zmíněné etické koncepce odpovědnost literárního autora či autorky za 

(byť i nezamýšlené) důsledky de/legitimizačního efektu literatury v aktuálním světě spíše 

zamlžují. Taylor ve svém konceptu etiky autenticity, vycházejícím z morálního ideálu 

upřímnosti člověka k sobě samému, sice kritizuje zatemnění morálního významu 

autenticity hájením morálního subjektivismu, sám však střet kultury tolerance 

individuálního sebeuskutečnění se společností sebeuskutečnění chápaného jako druh 

egoismu zcela nevyjasňuje. Taylorův návod, jak se zmíněnému střetu vyhnout 

prostřednictvím cesty zcela svobodného a svébytného rozhodování v praktickém životě 

selhává, jak ukázal právě příklad Ludvíka Vaculíka. Ignorovat vnější vlivy, tedy v případě 

Českého snáře nemyslet na možné důsledky samizdatové tvorby v reálném světě zkrátka 

není možné, minimálně ne bez následných konfliktů. Absolutní autenticita zjevně nemůže 

být ničím jiným, než právě morálním ideálem. 

 Učinil-li Taylor jednou z podmínek dosažení zmíněného ideálu originalitu vlastní 

osoby, potažmo umělecké tvorby, lze jeho teorii navíc zpochybnit například za pomoci 

Foucaultova konceptu kolektivního autorství. Foucault jednak oddělil autorství jako 

specifickou literární funkci od spisovatele i (fiktivního) vypravěče a přiřkl je právě tomuto 

rozštěpu. Literární autor je zde chápán jako médium, které neprodukuje významově 



135 
 

stabilní dílo, nýbrž se vlastně zapojuje do daného diskursu, který je nadán funkcí autora. 

Ve světě intertextuality, kde jsou literární díla vytvářena z jiných děl, samotný jejich vznik 

je umožněn vznikem děl předchozích, který opakují, obnovují, přeměňují nebo 

zpochybňují, není pro originalitu jednoho konkrétního člověka místo. 

 Do hry navíc vstupují další faktory, jako je předcenzura či cenzura ve formě 

kontroly v rámci daného sociálního pole, jak ji popsali Bourdieu a Butler, a samozřejmě 

také záležitosti spojené s jazykovými prostředky, které jediné můžeme při formulaci 

vlastních postojů a myšlenek použít a jež jsou pro nás předpřipraveny a následně nám 

vnuceny v procesu socializace. Morální ideál autenticity jakožto zásadního prvku etického 

rozhodování zde nutně selhává. 

 Právě jazykové prostředky ale nakonec určitou možnost přece jen nabízejí – je třeba 

přemýšlet nad slovníkem, který používáme. Václav Havel v Moci bezmocných především 

předestřel slovník, jímž bychom o jím nastíněné společnosti měli hovořit, zatímco 

Vaculíkův slovník se některým prvkům tohoto slovníku vzpírá. Jazykové otázky jsou 

přitom v tomto případě důležitější, než otázky pravdivosti, autenticity či hodnověrnosti 

literárního díla. Východiskem by mohla být Rortyho teorie, jejímž základem je snaha 

oprostit se od snahy popsat svůj svět jediným slovníkem. 

 Rortyho teorie nahodilosti jazyka, postavená na úsilí o vytvoření metaslovníku, 

který by bral v úvahu nejen naše, ale také jejich slovníky, představuje vizi solidarity, 

založenou na respektu k jiným formám cítění. Jestliže jsme v případě „pravdy“ hovořili o 

tom, že se mnohem více vytváří, než objevuje, platí podle Rortyho totéž i o jazycích, 

potažmo slovnících. Za nástroj morální proměny, v níž přestaneme srovnávat svět viděný 

vlastníma očima s tím, jak jej my či druzí popisujeme, a soustředíme se raději na zahrnutí 

dalších popisů do vlastního pohledu, volí Rorty právě román. Ten totiž nemá reprezentovat 

dění, neboť samotná reprezentace je svázána konvencemi, jež jsou historicky podmíněny – 

a románu by mělo jít o nabourání konvencí. 

Rortyho koncept posledního slovníku, jehož zpochybnění je útokem na samu 

podstatu života jeho nositele, koresponduje s Boltonovými narativy jakožto způsoby, 

kterými – opět pod vlivem společenských konvencí – hovoříme či píšeme o disentu, a které 

zatírají jiné možnosti popisu či výkladu. Může to být způsobeno také tím, že disent vytvořil 

jedno velké my a zásadně se oddělil od ostatních. Vzájemné zahrnutí posledních slovníků 

ne/vyčnívajících lidí, a především objevování nových narativů mohou přispět k tomu, že – 

Rortyho slovy „nepadneme do pasti slovníku“ jednotlivého narativu. 
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