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Úvodní slovo 
 
 
 
 
Vážený čtenáři, 
 

je to již pošesté, co můžete otevřít nové číslo mnohožánrové ústecké revue Ergot. 
Jeho příspěvky tentokrát krouží kolem tématu válka. Přístupy přítomných 
přispěvatelů pokrývají širokou paletu od intuitivně introvertované introspekce,  
přes metodicky soustředěné spekulativní i empirické studie, psychoanalytické 
interpretace a historicko-filosofická pojednání, po několik volně souvisejících úvah. 
 

Než jsme začali sbírat předkládaný soubor článků, uspořádali jsme tradiční 
symposium, na kterém se sešla mimo jiné část zde publikujících autorů. Přestože 
účast co do počtu málem překonala předcházející setkání, kde jsme se věnovali 
sebevraždě, atmosféra byla podstatně stísněnější. Není divu, že destruktivní  
a anarchický potenciál války zúzkostňuje; přesto nás překvapilo, o kolik snazší se 
zvládání autoagresivního motivu sebevraždy ukázalo. Nelze v tom zahlédnout jistý 
nečekaný obrat dovnitř, v němž se expanzivní a extravertovaný „západní člověk“ 
vrací do sebe, svého studu a svých vin? Doufejme, že pro svou agresivitu najde 
konstruktivní vybití. 
 

Hořkokyselý odér by snad za sebou mohly zanechat i následující stránky,  
to ale není jejich záměrem. Nenechte si proto zkazit chuť, neboť bez válek neznali 
bychom brambor, potažmo hranolek, a tak snad vbrzku objevíme i sílu divokých 
bylin, potažmo zeleného smoothie. Pravdu, lásku, krásu ani život každopádně 
neohrozí válka „horká“, biologická ani informační, a tak nezbývá než popřát trochu 
slávy i těm poraženým, neboť jejich čest je zaručená. 
 

Všechny příspěvky v tomto čísle vyjma úvahy Petra Babky prošly recenzním 
řízením obvyklým systémem peer-review. Následující číslo, které bude věnováno 
tématu ďábel, vyjde koncem léta. V květnu na toto téma pořádáme symposium.  
Máte-li zájem u nás publikovat nebo se zúčastnit našich symposií, potřebné 
informace najdete na našich internetových stránkách. 
 

 
 

Za redakční radu revue Ergot, 
 

Hynek Tippelt   
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Válka spravedlivá a jestřábí 
Obnovený koncept ‚spravedlivé války‘ a americká péče o svět 
David Peroutka1 
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 
peroutka.ujep@seznam.cz 

 

 

 

 

Cílem mého příspěvku je načrtnout, jak byla v posledních desetiletích obnovena  
a vyhraněna idea tzv. spravedlivé války, a to především s ohledem na vojenská 
angažmá Spojených států amerických v oblasti od Afghánistánu přes Blízký východ 
až po severní Afriku. Nejprve ovšem krátce připomenu zrod a vývoj konceptu 
„spravedlivé války“, čili vrátím se na okamžik do období od sklonku antiky  
po renesanci. 

 
Pojem spravedlivé války od Augustina po novověk 
 

Myšlenku spravedlivé války rozvinul ve svých spisech velký křesťanský teolog  
a filosof Aurelius Augustinus. Dnešní badatelé uznávají, že „západní tradice 
spravedlivé války jako celek, ve svých křesťanských i sekulárních verzích, vychází 
nikoli z Platóna či Aristotela ani ze starších církevních Otců, ale spíše z Augustina.“2 
Historickým kontextem Augustinových úvah bylo slábnutí Římské říše a ničivé 
vpády barbarů. Augustin se však (na rozdíl od svého učitele Ambrosia) pohybuje  
na obecnější politicko-filosofické rovině: je třeba bránit stát před jakoukoli agresí. 

 
Kompetentní politická autorita proto může zvolit válečnou akci, a to v zájmu 

obnovení spravedlivého míru: „válka je vedena, aby byl dosažen mír“ (bellum geritur 
ut pax acquiratur).3 Augustin k tomu připojuje jednak myšlenku komparativní 
spravedlnosti, totiž požadavek, že důvod k válce musí být spravedlivější než důvod 
protivníkův, a jednak požadavek, aby válka tvořila až nejzazší, poslední řešení 
(v situaci, kdy jsou nenásilné cesty neschůdné).4 

 

                                                 
1 ThLic. David Peroutka, Ph.D. (nar. 1970 v Praze), člen Řádu bosých karmelitánů, vyučuje filosofii a dějiny 
politického myšlení na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem. Ve svém filosofickém úsilí se 
inspiruje zejména latinskou platónsko-aristotelskou tradicí a soudobou analytickou filosofií. V současnosti se na 
tomto základě zabývá etikou (metaetickými otázkami). 
2 „[T]he whole Western just-war tradition (…), in both its Christian and secular varieties, traces its roots not to 
Plato or Aristotle, nor even to earlier Church Fathers, but rather to Augustine.“, J. M. Mattox, Saint Augustine and 
the Theory of Just War, London – New York, Continuum, 2006, s. 2. 
3 Augustinus: Epistolae, 89.6. Augustinova díla v tomto článku cituji dle souborné elektronické edice S. Aurelii 
Augustini Opera Omnia, Nuova Biblioteca Agostiniana – Città Nuova Editrice,  
URL: http://www.augustinus.it/latino/ 
4 J. M. Mattox, Saint Augustine and the Theory of Just War, op. cit., s. 73–82. Augustinovy tematické podněty jsou 
v jeho dílech textově rozptýlené, proto dávám přednost odkazu na Mattoxův syntetický přehled Augustinovy 
teorie, v němž čtenář nalezne množství textových evidencí z primárních pramenů. 

mailto:peroutka.ujep@seznam.cz
http://www.augustinus.it/latino/
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Tyto požadavky se týkají oprávnění vést válku. Od tohoto „práva na válku“,  
ius ad bellum (chceme-li použít novověké terminologie), čili od morálního práva 
přikročit vůbec k válečnému řešení, se rozlišuje ius in bello, „právo ve válce“, které se 
týká spíše otázky, jak válčit, aby byla ozbrojená akce prováděna morálně zdařilým 
stylem. Jedná se o právo upravující způsob válčení. Podle Augustina je třeba šetřit 
nebojující členy nepřátelského politického celku, dodržovat dohody s protivníkem  
a dbát o přiměřenost destruktivních válečných akcí vzhledem k důsledkům  
a ospravedlnitelným cílům.5 

 
Tomáš Akvinský ve svém artikulu o spravedlivé válce především stručně shrnuje 

Augustinovy podněty. Tomášovo zpracování problematiky „sice nepřináší v daném 
tématu nic zásadně nového, nicméně jasná formulace a uspořádání jednotlivých 
problémů a systematické zařazení do vrcholného díla, které se zabývá celkovým, 
strukturálně jednotným pohledem na svět (…), a posléze obrovská závaznost tohoto 
textu pro pozdější generace učinily z jeho pojetí úhelný kámen ve vývoji etiky 
válečného konfliktu.“6 

 
První podmínkou spravedlivé války je dle Tomáše kompetentní vyhlašovatel. 

Soukromník jako takový nemá právo vést válku. Druhou podmínkou je causa iusta, 
„spravedlivá příčina“ (= důvod) k vedení války. A jelikož takový důvod nesmí být 
pouhou záminkou, jmenuje Tomáš jako třetí podmínku „správný záměr“  
(Summa Theol. IIª-IIae, q. 40, a. 1, co.). Tato podmínka bývá tradičně interpretována 
jako požadavek shody mezi objektivním důvodem k válce (předchozí bod)  
a subjektivním úmyslem válčícího.7 Na pacifistickou námitku, že je válka v rozporu 
s mírem, Tomáš odpovídá typicky augustinovským způsobem: spravedlivou je  
ta válka, jejímž cílem je mír (IIª-IIae, q. 40, a. 1, ad 3). 

 
Ačkoli někteří badatelé považují Tomášovu argumentaci pro možnost války  

za jednoznačné odmítnutí pacifismu,8 jiní nicméně Tomáše přibližují pacifismu  
a kloní se k myšlence, že zastával „presumpci proti válce“: Válčení je sice výjimečně 
ospravedlnitelné, avšak tato výjimečnost a s tím spojená nezbytnost ospravedlnění 
ukazují, že normálně je válčení jako takové nemorálním činem.9 

 
Je třeba připustit, že toto kvazi-pacifistické čtení je diskutabilní. Bylo by možno 

namítat, že pokud lze u Tomáše vůbec hovořit o pacifistických motivech, netýkají se 
státu, nýbrž života církve.10 Tudíž je přemrštěný výklad, podle nějž by v Tomášově 
pojetí byl morální diskurs o (případné) spravedlnosti válečné akce určován 
evangelním étosem lásky spíše než požadavkem racionální spravedlnosti: „textová 

                                                 
5 Ibid., s. 83–84. 
6 T. Holub, Boj proti terorismu ve světle nauky o takzvané spravedlivé válce, Praha, Ministerstvo obrany ČR, 2009, s. 46. 
7 „Válka musí být vedena se správným úmyslem, tj. s úmyslem, který odpovídá spravedlivému důvodu k jejímu 
vedení.“, J. Gredt, Základy aristotelsko-tomistické filosofie, Praha, Krystal OP, 2009, s. 574. 
8 J. T. Johnson, Comment, in: Journal of Religious Ethics, 26, Spring 1998, s. 219–222.  Srov. týž: The Broken Tradition, 
in: The National Interest 45, 1996, s. 27–36. 
9 R. B. Miller, Aquinas and the Presumption against Killing and War, in: The Journal of Religion, Vol. 82, 2, Apr. 2002, 
s. 173–204. 
10 G. M. Reichberg, Thomas Aquinas between Just War and Pacifism, in: Journal of Religious Ethics, Vol. 38, 2, 2010, 
s. 219–241. 
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evidence ve skutečnosti této tezi skýtá pramalou oporu.“11 Pravdou ovšem přesto 
zůstává, že dobyvačný válečnický étos raného středověku je Tomášovými zásadami 
definitivně odmítnut. 

 
Význam Tomášova pojetí spravedlivé války sahal historicky vzato přes renesanční 

scholastiku12 až ke Grotiovi.13 Moderní, empiricky orientované myšlení osvícenských 
a poosvícenských dob se naproti tomu orientovalo spíše na teorii úspěšné než 
spravedlivé války (Carl von Clausewitz). K myšlence „spravedlivé války“ ve smyslu 
ius ad bellum bylo moderní myšlení zdrženlivé. Ve druhé polovině 19. stol. a v první 
polovině 20 stol. šlo spíše o ius in bello zaměřené na praktické zmírňování krutých 
dopadů technizovaného válčení. Postupně se prosazovaly zásady kodifikované v tzv. 
Ženevských úmluvách (1864–1949). 

 
Současné etické úvahy o spravedlivé válce 

 
Až Michael Walzer inicioval svou epochální knihou Just and Unjust Wars (1977)14 

obnovenou a rozsáhlou vlnu filosofické diskuze o etice válečného konfliktu. 
Walzerova práce znamená v určitých ohledech „vzkříšení tomistických diskuzí“;15 
autor se při své úvaze o nezbytnosti „spravedlivé příčiny“ (just cause) války výslovně 
odvolává na tomistickou tradici.16 

 
Na zásadách této tradice staví Walzer mj. své přesvědčení o vzájemné nezávislosti 

dvou eticko-právních principů, jimiž jsou na jedné straně „právo k válce“, ius ad 
bellum, a na druhé straně „právo ve válce“, ius in bello. Podle Walzera jedno není 
logicky vázáno na druhé.17 To znamená, že i vojáci „nespravedlivé“ strany, která 
tudíž nemá „právo na válku“, mají přesto „práva ve válce“ (např. v případě zajetí 
nesmí být za své válečné nasazení trestáni). 

 
Walzer v tomto smyslu formuluje důležitou zásadu „morální rovnosti vojáků“ 

(moral equality of soldiers), totiž vojáků obou stran: strany spravedlivě válčící a strany 
válčící nespravedlivě.18 Pouze vinou samotného faktu, že bojuje „na špatné straně“, 
se voják nestává zločincem. V těchto souvislostech lze připomenout Augustinovo 
tvrzení, že i když se král svým válečným příkazem dopouští nepravosti, poslušný 
voják je nevinný.19 Zásada „morální rovnosti“ je důležitá, neboť zaručuje minimální 
povinnost solidarity mezi vojáky znepřátelených stran, což se dotýká např. 
vyjednávání či zajatců. 

 

                                                 
11 G. M. Reichberg, Thomas Aquinas on War and Peace, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, s. 34. 
12 F. Vitoria de, De iure belli, in: Vorlesungen II, U. Horst, H.-G. Justehoven, J. Stüben (vyd.), Stuttgart, 
Kohlhammer, 1997. 
13 H. Grotius, De iure ac pacis libri tres, Paris, Buon, 1625. 
14 M. Walzer, Just and Unjust Wars, New York, Basic Books, 2006 (první vydání 1977). 
15 J. De Wilde, recenze Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations – Michael Walzer, in: 
Canadian Journal of Political Science, Vol. 12,1, 1979, s. 182. 
16 M. Walzer: Just and Unjust War, op. cit., s. 62. 
17 Ibid., s. 34–41. 
18 Ibid. 
19 Augustinus, Contra Faustum, 22.75. 
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Koncept spravedlivé války začal být v posledních desetiletích na teoretické  
a filosofské rovině opět brán vážně, a to především v USA; na Walzera navazuje řada 
dalších teoretiků. Jak vysvětlit tuto novou víru v existenci spravedlivé války? 

 
Podle mého soudu ji umožnila mj. zkušenost související s druhou světovou 

válkou. Politika appeasementu ve 2. polovině 30. let se ukázala chybnou. 
Demokratické státy se „prohřešili“ svou liknavostí k válce (např. když nečinně 
přihlížely porážce Polska). A naopak následný boj proti nacistickému Německu 
vykreslil silné a nezpochybnitelné paradigma spravedlivé války. Ačkoli 
angloamerická vojska na přelomu let 1944/1945 zachránila západní Evropu spíše 
před Stalinem než před – v podstatě již poraženým – Hitlerem, sehrála jednoznačně 
pozitivní a „spravedlivou“ úlohu. 

 
Jistě, zkušenosti je třeba v budoucnu uplatňovat. Sledujme však s dostatečnou 

obezřetností, jak se ochota ke spravedlivé válce vyvíjela v posledních letech naší 
současnosti. Domnívám se, že pokud historická zkušenost druhé světové války tvoří 
jeden z inspiračních zdrojů nedávné americké válečné mentality, jde o uplatnění 
tragicky neadekvátní. 

 
Než se však dostaneme k soudobým dějinám, všimněme si určitých zajímavých 

diskuzí a posunů, které provázejí poslední vývoj konceptu spravedlivé války. 
Walzerovo a vůbec tradiční pojetí spravedlivé války bylo na počátku 21. stol. 
teoretiky spravedlivé války v překvapivé míře zpochybněno. Zaznělo např. dobře 
míněné upozornění, že zatímco ve středověku vládla „nepřekonatelná nevědomost“, 
v moderní době voják již nesmí jen prostoduše spoléhat na přijatelnost hodnocení 
zastávaného politickou autoritou, pod níž spadá.20 V této perspektivě ovšem může 
být voják angažovaný v nespravedlivé válce stěží pokládán za nevinného.  
Není „morálně roven“ vojáku spravedlivé strany, jak předpokládala tradice včetně 
Walzera. 

 
Jeff McMahan v této linii dospěl k přesvědčení, že nepřisuzovat vojákům 

nespravedlivé strany etickou odpovědnost by znamenalo celkově jim upírat 
schopnost morálně zodpovědného jednání.21 Jistě, někteří z nich mohou být fakticky 
subjektivně nevinní, např. pokud povahu války a eticky relevantní okolnosti 
z nějakých příčin nemohou znát. Avšak chtít, aby voják spravedlivé strany rozlišoval 
míru viny jednotlivých nepřátelských vojáků, by podle McMahana znamenalo chtít 
nemožné. Vinu je tudíž třeba přisuzovat vojákům nespravedlivé strany souhrnně, 
nejsou žádnou „nevinnou hrozbou“.22 

 
Ačkoli je tato kritika tradičních stanovisek podpořena odkazy na povahu moderní 

doby, jež obnáší větší smysl pro morální autonomii a individuální zodpovědnost, 

                                                 
20 T. L. Challans,  Awakening Warrior. Revolution in the Ethics of Warfare, Albany, State University of New York 
Press, 2007, s. 157; 185. Challans s odkazem na slavný Milgramův experiment zdůrazňuje, že eticky nemyslící, 
veskrze poslušný voják by se podobal člověku stupňujícímu elektrošoky až k ohrožení lidského života, a to jen na 
základě pokynu muže v bílém plášti (jak tomu bylo při zmíněném experimentu). Ibid., s. 31–32. 
21 J. McMahan, Killing in War, Oxford – New York, Oxford University Press, 2009, s. 182. 
22 Ibid., s. 182–188. 
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přesto souhlasím s obavami vyjadřovanými např. Michaelem Broughem, že totiž 
popření teoretického principu „morální rovnosti“ vojáků může v praxi znamenat 
kriminalizaci a „dehumanizaci“23 nepřátelských vojáků. 

 
Brough dává za příklad sebevědomí amerických vojáků v Iráku v roce 2003.  

Za důsledek „dehumanizace“ nepřítele považuje též tehdejší situaci ve vězení  
Abú Ghrajb blízko Bagdádu, v níž američtí vojáci brutálně mučili irácké vězně 
s výslovným odůvodněním, že se jedná o „nepřátelské bojovníky“.24 Připojím,  
že zajatý vysoký generál „nespravedlivé“ irácké strany, letecký vicemaršál Abed 
Hamed Mowhoush byl při výslechu (ve vězeňském zařízení v Al–Káimu) 
americkými důstojníky ztlučen a nacpán hlavou napřed do spacího pytle, v němž se 
s polámanými žebry udusil pod tíhou mužů, kteří si mu sedali na hruď. Jakožto 
voják bojující na straně zla, a tedy viník, si zřejmě nezasloužil lidské zacházení. 

 
Spravedlivá válka v nedávné americké zahraniční politice 

 
Vezměme však americká vojenská angažmá na Blízkém a Středním východě 

popořadě. V roce 1979, a to ještě před sovětským rozhodnutím k invazi, začala CIA 
v Afghánistánu organizovat vyzbrojování tzv. mudžahedínů, tzn. bojovníků 
džihádu, kteří povstali proti tehdejšímu afgánskému komunistickému režimu. 
Následující vývoj byl poněkud spletitý. Jedním z oněch bojovníků byl Usáma Bin 
Ládin, pozdější strůjce protiamerického útoku 11. 9. 2001, na který USA reagovaly 
„válkou proti teroru“. 

 
Součástí tohoto amerického zápasu se stala válka proti Iráku v roce 2003. Režim 

Saddáma Husajna byl obviněn z podpory teroristické sítě a z vlastnění zbraní 
hromadného ničení. Ani jedno nebyla pravda. Americký politický myslitel Michael 
Nowak nicméně tehdy napsal, že zásah proti Iráku je „válkou podle tradičního učení 
o spravedlivé válce“.25 

 
Zvláštní je, že USA na jedné straně bojují proti islamistickému terorismu, avšak na 

druhé straně zároveň likvidují sekulární diktátorské režimy, které ale fakticky tvoří 
určitou hráz proti teroristickým organizacím. V tomto (rozporuplném) duchu byl 
v roce 2011 za pomoci těžkých, především amerických náletů svržen i libyjský 
diktátor Muammar Kaddáfí. Když byl zlynčován a bez soudu zabit, tehdejší 
americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová před kamerami reagovala 
parafrází Cézarova výroku: „přišli jsme, viděli jsme, zemřel“ – a hlasitě se zasmála. 
Následný rozvrat Libye byl strašný, zahrnoval i územní zisky tzv. Islámského státu; 
nestabilita, rozdělenost a boje trvají v Libyi dodnes. 

 

                                                 
23 M. W. Brough, Dehumanization of the Enemy and the Moral Equality of Soldiers, in: Rethinking the Just War Tradition, 
M. W. Brough, J. W. Lango, H. Linden van der (eds.), Albany, State University of New York Press, 2007.  
s. 149–167. 
24 Ibid., s. 154–155. Lze ovšem dodat, že většina tehdejších Abú Ghrajbských vězňů byla Američany zatčena 
bezdůvodně při náhodných raziích. 
25 M. Nowak, An Argument that War against Iraq is Just, in: Origins, CNS Documentary Service, 36/2003, s. 593. 
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V souvislosti s Kaddáfího smrtí lze zmínit McMahanovu teorii, podle které 
„morálka dovoluje, aby se útočilo i na určité morálně provinilé nebojující aktéry jako 
např. politické vůdce, kteří iniciovali nespravedlivou válku (…)“.26 Ke cti Američanů 
lze sice poznamenat, že Kaddáfího neusmrtili přímo oni, nicméně šéfka jejich 
diplomacie si tuto vraždu pochvalovala. 

 
Od roku 2012 probíhala mohutná tajná operace CIA „Timber Sycamore“,  

jež znamenala investici více než miliardy dolarů do vyzbrojení a výcviku 
sunnitských povstalců bojujících proti režimu Bašára al-Asada v Sýrii. V důsledku 
oslabení tohoto režimu se rozvinula komplikovaná válka, která mj. vyhnala 
z domovů více než 10 miliónů lidí (a z velké části též zničila prastaré křesťanství 
v oblasti). Muslimské oddíly vyzbrojené Američany se při tom houfně připojovaly 
k islamistickým gerilám, jakými jsou al-Nusra a al-Káida. Asad ovšem vinou zlých 
Rusů nepadl; v roce 2017 byla operace Timber Sycamore oficiálně odvolána. 

 
Pokud jde o Libyi a Sýrii, lze si všimnout významného nového prvku spravedlivé 

války: nejde již o potlačení agrese státu vůči jiným státům, ale o změnu jeho 
vnitřního režimu. Novým prvkem či účelem spravedlivé války je, zjednodušeně 
řečeno, „vývoz demokracie“. V této souvislosti lze upozornit, že na rozdíl od spíše 
pragmatického evropského válčení v 18.–19. stol. se soudobá válka potřebuje 
v daleko vyšší míře zaštiťovat spravedlností a záchranou vyššího dobra; musí být tak 
či onak „svatá“,27 ať už je vedena ve jménu Alláha, nebo ve jménu Demokracie  
a Svobody.28 Jeden ze současných autorů v tomto smyslu ohledně války v Iráku 
připomíná, že se ji Bush a Blair snažili ospravedlnit jako prostředek „k exportu 
demokracie a lidských práv do Iráku a na Střední východ, přičemž svou záležitost 
stále vztahovali k tradici spravedlivé války.“29 

 
Již jsem zmínil, že jednou z podmínek válečné spravedlnosti podle Augustina je, 

aby cílem války byl mír. Cíl války by ovšem měl být jejím důsledkem.  
A proto můžeme být v pokušení se ptát, jaké faktické důsledky měly americké 
zásahy proti diktátorským režimům v Libyi, Sýrii a dalších zemích.  
Jelikož se nám odpověď vůbec nemusí zdát snadná ani radostná, můžeme dále 
propadat neblahým pochybnostem, zda je optimismus spojený s obnovenou ideou 
„spravedlivé války“ oprávněný. Opravdu lze tak lehce nabývat jistoty o tom, že ta  
či ona ozbrojená akce je spravedlivá a že zákrok proti viníkovi je dobrodiním? 

 

                                                 
26 J. McMahan, Realism, Morality, and War, in: The Ethics of War and Peace, ed. Terry Nardin, Princeton, Princeton 
University Press, 1996, s. 90. 
27 Za tuto myšlenku vděčím dr. Janu Šmídovi a rozhovoru s ním. 
28 Půl roku před napadením Iráku Bílý dům prohlásil: „Today our enemies have seen the results of what civilized 
nations can, and will, do against regimes that harbor, support, and use terrorism to achieve their political goals. 
(…) In the war against global terrorism, we will never forget that we are ultimately fighting for our democratic 
values (…).“ The National Security Strategy of the United States, part III, George W. Bush’s Administration, Sept 17, 
2002, URL: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/. T. Holub shromáždil řadu vyjádření 
presidenta G. Bushe Jr. a jeho spolupracovníků, v nichž se americkému válečnému úsilí výslovně klade za cíl 
přinést národům svobodu. T. Holub, Boj proti terorismu ve světle nauky o takzvané spravedlivé válce, op. cit.,  
s. 118–122. 
29 C. O’Driscoll, The Renegotiation of the Just War Tradition and the Right to War in the Twenty-First Century,  
New York, Palgrave Macmillan, 2008, s. 67. 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/
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Tyto pochybnosti však rozptylme. Vždyť ve Spojených státech amerických naštěstí 
nechybí oborníci, tzv. „váleční jestřábi“ (war hawks), tj. vojensko-političtí činitelé 
naklonění tvrdým, vojenským řešením zahraničních problematik. A ti jsou zjevně 
nadáni zvláštní schopností přesně a spolehlivě určovat, kde jsou „osy zla“  
a kdo jsou mocnosti zla: aktuálně je to Írán, nikoli Saudská Arábie (navzdory  
např. genocidní tragédii vyvolané saúdskoarabskou válečnou akcí v Jemenu30); 
světovým agresorem je Rusko, nikoli USA – atp. 

 
Minimální závěr 

 
V tomto bodě se omlouvám za svou nepokrytou jízlivost, nicméně ironie zde tvoří 

ještě relativně decentní způsob jak se k dané problematice vyjádřit. Zároveň ovšem 
uznávám, že je užitečnější klást si otázku, jak my sami můžeme přispět  
ke zmírnění „jestřábí“ atmosféry dnešního světa. Snad můžeme začít nikoli přímo  
od světodějných ozbrojených konfliktů, ale od názorových různic či tenzí, kterých se 
mnohdy účastníme už jen tím, jaké názorové pozice hájíme, a především v jakém 
duchu tak činíme. Může jít i o kontroverze, které jsou živé též na vyšších politických 
úrovních a potenciálně akcelerující mezinárodní napětí. 

 
Záleží mj. na našich postojích vůči těm, s jejichž politickými stanovisky 

nesouhlasíme. Lze na ně pohlížet „jestřábím zrakem“ jako na pouhé nepřátele  
a viníky, vykazovat je ze slušné společnosti označením za extrémisty, demagogy či 
hrozby, anebo je vnímat spíše jako někoho, s kým je třeba vést vážnou debatu  
a dialog. Pokládáme-li mínění druhých za nepravdivé, můžeme je buď emotivně  
a „válečnicky“ obviňovat ze lži a záměrné desinformace, anebo rozumně 
upozorňovat na jejich omyl či nepřesný výklad faktů. Můžeme podporovat bojovnou 
politiku, anebo raději diskuzi, která se varuje jednostrannosti, útočné předpojatosti, 
přemrštěnosti i příliš snadného, monotónního despektu. 

 
Takové alternativy a volby jsou v našem dosahu. Nemusíme podporovat hrocení 

konfliktů, vypjatých obvinění, nesmiřitelných nepřátelství, stupňujících se polarizací 
ani bojovných tendencí. Můžeme spoluvytvářet umírněnou a dialogickou společnost, 
z níž také vzejde umírněná a dialogická diplomacie, která v mezinárodním prostoru 
nebude spolupracovat na vyostřování konfrontačních tenzí, tím měně otevřených 
agresí. 
  

                                                 
30 V roce 2015 se – za podpory západních mocností (!) – uskutečnila vojenská intervence Saudské Arábie v Jemenu 
ve prospěch tamních sunnitů. Důsledkem bojů a blokády byl, kromě desetitisíců civilních obětí, hladomor 
obnášející milióny podvyživených dětí. Hovoří se o nejhorší humanitární krizi současnosti. 
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Shrnutí 
 

Tradiční augustinovsko-tomistická teorie „spravedlivé války“ byla ve 20. stol. 
obnovena Michaelem Walzerem, který formuloval mj. princip „morální rovnosti 
vojáků“. Od počátku 21. stol. byl ale koncept spravedlivé války používán pro 
ospravedlnění amerického válečného úsilí na Středním východě a doznal nových 
změn: osoby bojující na „nespravedlivé“ straně konfliktu se již nezdají požívat 
„morální rovnosti“ (srov. např. případ vězení v Abú Ghrajb roku 2003); mezi 
legitimní cíle válečných akcí byla zahrnuta podpora svobody a demokracie v daných 
oblastech. Eliminace či destabilizace různých diktátorských režimů, ač byla 
americkými „válečnými jestřáby“ původně zamýšlena jako součást „války proti 
teroru“, však bohužel šířícímu se terorismu podle všeho spíše napomohla. Všechny 
tyto znepokojující fakty by nás měly motivovat k co největší podpoře mírového 
politického klimatu ve společnosti, potažmo v mezinárodních vztazích. 
 
Summary 
 

Just War and War Hawks. The ancient Augustinian and Thomist “just war theory” 
was revived in the twentieth century by Michael Walzer, who formulated, among 
other things, the principle of moral equality of soldiers. In the early twenty-first 
century, however, the concept of just war has been used for the purpose of justifying 
the US military campaign in the Middle East, whereby the idea seems to have 
undergone a new development. Combatants of the “unjust” party of a conflict do not 
enjoy “moral equality” any more (cf. the Abu Ghraib prison case in 2003); promotion 
of liberty and democracy is now seen as a legitimate goal of warfare. Unfortunately, 
elimination/destabilization of various dictatorial regimes, although originally 
conceived by the “war hawks” as part of the “war on terror,” seems to have 
aggravated the problem of terrorism. All these worrying facts should lead us to 
promote, so far as is possible, peace policy within society and international 
relationships. 
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Spravedlivá válka v Platónových Zákonech  
a její význam pro počátky křesťanského hnutí 
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Univerzita obrany, Brno 
adam.tom@seznam.cz 

 
 
 
 
Úvod: Předně Židu, potom i Řeku 
 

Teorie spravedlivé války je etická doktrína či tradice s poměrně dlouhým 
rodokmenem, jehož počátky se zpravidla hledají v římském právu a katolické 
teologii, jmenovitě pak u dvou velkých učitelů křesťanské církve: Aurelia Augustina 
a Tomáše Akvinského.2 Teprve v posledním desetiletí a zatím jen ojediněle se v této 
souvislosti uvádějí klasické řeckojazyčné texty západní tradice, tedy kromě 
biblických a zvláště novozákonních spisů především díla Platónova a Aristotelova.3 
Ve svém kladení otázek býváme totiž mimoděk určováni pozdějšími distinkcemi,  
jak byly rozpracovány v patristice a scholastice; nic takového ve starších 
náboženských ani filosofických textech pochopitelně nenalézáme. Při jejich 
pozornějším a souběžném čtení v původní řečtině však vyplouvají na povrch 
podivuhodné souvislosti, svědčící o jejich ukotvení ve stejném kulturně-jazykovém 
paradigmatu, jehož byť jen částečné a zlomkovité rozkrytí umožňuje jak přesnější 
exegezi, tak i adekvátnější hermeneutickou expozici.4 
 

V tomto článku se pokusím ukázat, jak se idea spravedlivé války představuje  
v diskurzech první knihy Platónových Zákonů mezi třemi aktéry, jimiž jsou athénský 
host, krétský Kleinias a spartský Megillos; jaké jsou její často nečekané travestie, když 
Platón zdánlivě odbíhá od tématu a místo boje proti vnějším nepřátelům se více 
věnuje mnohem vážnějším rozbrojům v rámci jedné obce (polis) a zejména nejtvrdším 
konfliktům v nitru člověka; a nakonec v jaké míře a jakým způsobem se úvahy 
pozdního Platóna o spravedlivé válce dají vztáhnout k „ústavám“ prvních obcí 
křesťanských, jak jsou popisovány různými autory novozákonních spisů.5 
 

Zastavme se nejprve u samotné legitimity vymezení tématu a zvolené metody.  
V posledních staletích si totiž naše civilizace zvykla svět filosofie a náboženství 
důsledně oddělovat, takže si zřídka připustíme, jak těsně spolu obojí souvisí. Ještě 
méně často do tohoto okruhu zahrneme také politiku (péči o obec) a psychologii 

                                                 
1 Mgr. Tomáš Adámek, Univerzita obrany v Brně, korespondence: Karla Majera, 165, 252 31 Všenory.  
2 Srov. Moseley, A., Just War Theory, URL: https://www.iep.utm.edu/justwar/  
3 K těmto ojedinělým hlasům patří T. K. Husby, Justice and the Justification of War in Ancient Greece: Four Authors, 
URL: https://digitalcommons.conncoll.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=classicshp,  
 E. V. Lobanov, Plato and Aristotle on the Law of War,  
URL: http://www.zpu-journal.ru/en/journal/contents/2015/1/Lobanov_Plato-and-Aristotle/ 
4 K pokusům o souběžné čtení NZ a klasických řeckých textů viz např. G. van Kooten,  
URL: https://www.divinity.cam.ac.uk/directory/george-van-kooten  
5 Srov. R. G. Clouse, (ed.), War: Four Christian Views, Downers Grove, IL, 1981 

mailto:adam.tom@seznam.cz
https://www.iep.utm.edu/justwar/
https://digitalcommons.conncoll.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=classicshp
http://www.zpu-journal.ru/en/journal/contents/2015/1/Lobanov_Plato-and-Aristotle/
https://www.divinity.cam.ac.uk/directory/george-van-kooten
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(péči o duše); v minulém století byl Jan Patočka jedním z mála těch, kdo  
si uvědomovali jejich vzájemnou spřízněnost a společný původ,6 byť i on si všímá 
spíše až novoplatónského vlivu na ranou křesťanskou teologii než samotného 
procesu vzniku Nového zákona a zakládání prvních křesťanských obcí, kdy 
novoplatónská filosofie nebyla ještě rozvinuta a střední platonismus byl jedním  
z mnoha dobových myšlenkových směrů (spolu např. se stoicismem), které na 
čtenáře a posluchače novozákonních spisů mohly působit. Samotná díla Platónova 
zato již požívala status hotové autority a lze doložit, že byla hojně čtena  
a diskutována.7  
 

Když na sklonku předminulého století Friedrich Nietzsche vtipným aforismem 
označil křesťanství jako „platonismus pro lid“,8 chtěl tím zřejmě vyjádřit svůj odstup 
od obojího. Zdá se, že také on (ne zcela bezdůvodně) vnímal křesťanství jako 
variantu novoplatonismu. Měl ovšem na mysli křesťanství v podobách, v jakých se  
s ním běžně ve svých dnech setkával; ač klasický filolog, nedal si zřejmě příliš práce  
s nezprostředkovaným studiem biblických textů, tím méně s jejich srovnáním se 
zakladatelskými texty západní filosofické tradice. V jeho původním zacílení můžeme 
tedy tento Nietzschův šleh vnímat jako vcelku laciný a povrchní; uchopíme-li jej však 
ve smyslu odvozeném a autorem původně nezamýšleném, ukáže se, že je s ním 
možno dále pracovat. Hledat v Novém zákoně novoplatónské vlivy znamená 
ignorovat historickou posloupnost; spatřovat v něm stopy Platónem (a dodejme,  
do značné míry také Aristotelem) prostoupeného prostředí se ukazuje jako nejen 
možné, nýbrž i nevyhnutelné. 
 
Z Boha, či od lidí? 
 

V samém úvodu Zákonů klade athénský host svým společníkům otázku: „Od koho 
podle vás, přátelé, pocházejí zákony, od Boha či od nějakého člověka?“9 Kleinias bez 
váhání odpovídá: „Od Boha, cizinče, určitě od Boha...“, a pak vypočítává alternativy: 
na Krétě je za původce zákonů pokládán Zeus, ve Spartě Apollo. Je zmíněn krétský 
mýtus o králi Minóovi, který každý devátý rok rozmlouval se svým otcem Diem; 
jeho bratr Rhadamantys byl znám jako spravedlivý soudce.  
 

Nejen Židé, ale i Řekové byli tedy přesvědčení o božském původu zákonů, ačkoli 
každé z měst uvádí jako svého zákonodárce jiné božstvo. Hebrejci Mojžíšovi volně 
odpovídá krétský Minós; oba též mají za pomocníky bratry (Áron/Rhadamantys), 
jejichž úlohu tradice vyzdvihuje. Známá skutečnost, že jak hebrejská, tak i krétská 
civilizace má svůj počátek a původ v Egyptě, může snad něco naznačovat, ačkoli  
o existenci egyptského zákonodárství máme jen nepřímé doklady.  

                                                 
6 J. Patočka, Platón a Evropa, in: Péče o duši II, s. 228, 262. 
7 M. Hatzimichali, The Texts of Plato and Aristotle in the First Century BC, URL: 
https://www.researchgate.net/publication/297244469_The_texts_of_Plato_and_Aristotle_in_the_first_century_B
C 
8 „Ale boj proti Platónovi, nebo, abychom to řekli srozumitelněji a pro ‚lid‘, boj proti tisíciletému 
křesťanskocírkevnímu tlaku - neboť křesťanství je platonismem pro ‚lid‘ - vytvořil v Evropě nádherné napětí 
ducha, jaké na Zemi dosud nebylo : s tak napjatým lukem lze nyní střílet na cíle nejvzdálenější.“  
Srv. Nietzsche, F., Mimo dobro a zlo, Praha 1996, s. 8. 
9 624a 

https://www.researchgate.net/publication/297244469_The_texts_of_Plato_and_Aristotle_in_the_first_century_BC
https://www.researchgate.net/publication/297244469_The_texts_of_Plato_and_Aristotle_in_the_first_century_BC
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Úvodní slova Platónova spisu theos é tis anthrópón čtenáři řeckého Nového zákona 

okamžitě evokují Ježíšovu otázku ex úranú é ex anthrópón (Mt 21,25 a par.), kterou 
klade svým učedníkům ohledně křtu Jana Křtitele. V porovnání s Platónem se Ježíš 
vyjadřuje neurčitěji, obecněji a mluví náznakovitě pouze o nebesích (ve všech třech 
synoptických evangeliích prakticky shodně). Nevyslovování božího jména byl sice 
poměrně běžný židovský úzus (zpravidla vysvětlovaný posvátnou úctou), který 
nicméně evangelistům umožnil vyhnout se přímému pojmenování konkrétního 
božstva a potlačit exkluzívní prvky židovského náboženství, což ponechalo zvěsti 
větší misijní náboj.  
 
Bellum omnium contra omnes 
 

Čtenáři bude jistě latinský název této kapitolky povědomý a připomene souvislost 
s významným předchůdcem teorií společenské smlouvy Thomasem Hobbesem 
(1588-1679). Ten napsal své nejvýznamnější dílo Leviathan v době, kdy v Anglii zuřila 
občanská válka a hledání nové společenské smlouvy tak bylo naléhavě zapotřebí. 
Válka všech proti všem je podle něj přirozeným stavem věcí; v takovém stavu, podle 
Hobbesova myšlenkového experimentu, by se lidé zřekli části svých svobod ve 
prospěch státu, aby si zajistili pokojný život. 
 

Proč připomínat v této souvislosti autora o celá dvě tisíciletí mladšího? Nedlouho 
před jeho narozením se totiž Platón po mnoha hubených staletích opět ocitl v 
popředí zájmu: hojně se četl a překládal do latiny, takže se lze důvodně domnívat, že 
i Zákony či alespoň některé jejich části se Hobbesovi dostaly do rukou.10 
Nejvýmluvnějším svědectvím pro to je pasáž v Kleiniově řeči, v níž se zřízení 
společného stolování a tělesných cvičení (syssitia a gymnasia) zdůvodňuje účastí 
občanů na válečných výpravách vzhledem ke geografickým podmínkám Kréty: 
„Neboť co nazývá většina lidí mírem, to že je toliko jméno, kdežto ve skutečnosti je 
podle přirozenosti ustavičně nevyhlášená válka všech proti všem“ (pasais pros pasas 
tas poleis aei polemon akérykton kata fysin einai).11 Stejně jako u Hobbese, také u Platóna 
se jedná o přirozený stav věcí. Rozdíl je jen v tom, že Platón prozatím ještě nemluví 
o válce občanské; také na tu však brzo přijde řeč.  
 

Athénský host totiž rozmluvu usměrňuje tak, aby Kleinias musel uznat, že totéž 
platí i v poměru mezi jednotlivými domy, osobami a dokonce i jednotlivce k sobě 
samému, takže „ve veřejném životě jsou všichni nepřáteli všem a také osobně 
jednotlivci sami sobě“.12 Nemůžeme zde podrobně zkoumat význam této 
nejniternější polohy války u Hobbese (člověk jako nepřítel sebe sama), avšak u Ježíše 
a v hnutí na něj navazujícím se tyto původně platónské motivy odrážejí nadmíru 
zřetelně. Jak jinak totiž uchopit jeho zneklidňující výroky o meči, který přišel uvést 
na zem, takže echthroi tú anthrópú hoi oikiakoi autú (Mt 10,36) a výzvy k nenávisti 
k vlastnímu otci, matce, ženě, dětem, bratrům, sestrám, ba i své vlastní duši platící 

                                                 
10 H. Estienne, (ed.), Platonis opera quae extant omnia, Vol. 2, 1578  
11 626a 
12 626d 
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každému, kdo se chce stát jeho učedníkem (L 14:26)? Snad teprve Platón  
nám pomůže pochopit, že zde Ježíš (ať historický nebo literární) mluví o souboji, 
který člověk svádí sám se sebou ve svém vlastním nitru. Jak nakonec Kleinias 
uznává: to nikan auton hauton pasón nikón próté te kai aristé, „vítězit sám nad sebou je 
ze všech vítězství nejpřednější a nejlepší, avšak podlehnouti přemožen sám od sebe 
je ze všeho nejhanebnější a zároveň i nejhorší.“13 Vrací se zde mýtus z dialogu Faidros 
o dvou složkách duše (tentokrát bez výslovné zmínky o vozataji, snad původně 
sókratovské), který do značné míry sdílí také Aristotelés: vyšší složka má vládnout, 
nižší se podřizovat.14 Tento mýtus nitra člověka jako bojiště najdeme zřejmě také  
v pozadí apoštolské expozice „zákona v údech bojujícího proti zákonu ducha“ 
(Ř 7,23), výzev k „oblečení plné Boží zbroje“ (Ef 6,11) a „dobrému boji víry“ (1Tim 
1,18). Jakub tento zdánlivě nikdy nekončící boj se sebou samým poněkud karikuje 
(anér dipsychos, Jk 1,8), jelikož mu všechno závisí na vojenské ctnosti trpělivosti 
(hypomoné, viz níže), která není možná bez předchozího vnitřního vítězství. Ačkoli 
jsou zkoušky (peirasmois, 1,3) důvodem k radosti, Bůh je bez pokušení (theos 
apeirastos, 1,13). Zatímco zdrojem pokušení (1,14) a rozbroje (polemoi kai machai en 
hymin, 4,1) je žádostivost (epithymia, 1,14 a 4,2), všechny dobré dary pocházejí shůry 
(anóthen, 1,17). Proti pavlovské literatuře je zde platónský motiv rozvinut jen 
nepatrně odlišným způsobem.  
 

Jako v nitru člověka má vládnout lepší složka duše nad horší, tak i v obci mají 
lepší vládnout nad horšími a spravedliví nad nespravedlivými, nikoli být od nich 
utlačováni. Podobné úvahy bychom opět našli také v Aristotelově Politice (nadvláda 
mužů nad ženami, svobodných nad otroky, Helénů nad barbary),15 ale dokonce  
i v některých pravděpodobně mladších textech Starého zákona, jakými jsou 
z pohledu sociálního mnohé žalmy (ty jsou plné nářků a stížností spravedlivého na 
nespravedlnosti a křivdy snášené od svévolníků) a z pohledu niterného snad 
nejzřetelněji Př 25,28 (podle kralického překladu): „Město rozbořené beze zdi jest 
muž, kterýž nemá moci nad duchem svým.“ Podobné texty (jakých je ovšem 
mnohem více v NZ než v SZ) vypovídají o tom, že úvahy o člověku jako 
mikrokosmu a obci jako makrokosmu byly židovskému i řeckému kulturnímu 
okruhu společné. Podobně idiomatický, ze starší tradice převzatý je zřejmě Ježíšův 
výrok z L 11,17: „Každé království v sobě rozdělené pustne a dům [povstávající] 
proti domu padá.“ Pavlova četná varování proti roztržkám celkový obraz jen 
dokreslují, zvláště uvážíme-li, že stejně jako je člověk přirovnáván k obci, tak i obec  
k člověku: „vždyť jsme údy jeho těla“ (Ef 5,30). Jen pro úplnost dodejme,  
že bezprostředním kontextem je zde další myšlenka snad více aristotelská než 
platónská, výzva k vzájemnému podřizování (hypotassein) v bázni Boží, konkrétně  
k podřízenosti ženy muži – veliké tajemství, které novozákonní pisatel vztahuje  
na Krista a na církev. 

 
 
 

                                                 
13 626e 
14 Aristotelés, Politika 1254 
15 Ibid. 
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Žijte mezi sebou v pokoji 
 

Jak ale dosáhnout pokoje, když se například stejným rodičům narodí četní bratři,  
z nichž více bude nespravedlivých a méně spravedlivých? Tuto otázku klade 
athénský host svým společníkům, aby spolu s ním zkoumali přirozenou správnost  
a špatnost zákonů (orthotés kai hamartia peri nomón, hétis pot´ estin fysei).16 Soudce 
může rozhodnout trojím způsobem: buď zlé zahubí a spravedlivé nechá, aby vládli 
sami sobě; nebo způsobí, aby dobří vládli a horší se nechali ovládat; nebo je usmíří, 
dá jim zákony a způsobí, aby byli navzájem přáteli. Který z těchto soudců je lepší?  
 

Ve Starém i Novém zákoně se setkáváme se všemi zmíněnými typy soudu, stejně 
jako s typy přechodovými a vyvažujícími. Od pohrůžek vyhlazením nespravedlivých 
a případně i jejich potomstva v mnoha žalmech (nejdrsněji snad Ž 58 a 137), 
podobenství o zlých vinařích Mk 12,1-12 či vizi posledního soudu v Mt 25 a ohnivého 
jezera ve Zj  21, které mimochodem mají bližší předobraz v Platónově Ústavě17 než 
kdekoli ve Starém zákoně; přes prosté osvobození spravedlivých z nadvlády zlých, 
kteří se před nimi dají na útěk (Ž 125) a vládu spravedlivého Hospodinova 
pomazaného nad nespravedlivými, kam opět patří velká část žalmů spolu  
s novozákonními výroky o parúsii, ale např. také Ježíšova apokalyptická předpověď 
o učednících soudících dvanáct pokolení Izraele (Mt 19,28); až po univerzalistické 
výroky volající po smíření spravedlivých s nespravedlivými (Mt 5,21-26.43-48; 
Ř 12,18), ale vlastně též všechny apely vybízející ke smíření a životu v pokoji: 
eiréneuete en allélois/heautois (Mk 9,50 a 1Tes 5,13), které jsme si zvykli vnímat jako 
vlastní jádro Ježíšova učení, ačkoli už ve Starém zákoně najdeme sporadicky 
podobná očekávání (Ž 34,15, kde se však bakeš šalom neobejde bez konstatování,  
že svévolníky zahubí jejich vlastní zloba; Mi 4,3, kde je ovšem samo překutí mečů  
v radlice projevem soudu nad národy; Iz 11,6, kde mírumilovnou vizi přebývání vlka 
s beránkem těsně předchází vyhlášení spravedlivého soudu Hospodinova, který 
„žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka“).18 
 

Jsme tedy svědky jakéhosi rozporu: jakkoli pisatelé či redaktoři starozákonních 
textů kladou pokoj jako konečný cíl, zároveň při každé příležitosti zdůrazňují, že bez 
spravedlnosti je nedosažitelný; podobný étos pak v zásadě prostupuje také celým 
Novým zákonem. Platónovo původní řešení nebylo zřejmě příliš odlišné, když ještě 
v Ústavě nenachází ve svém hledání spravedlnosti jiného východiska než ve výše 
zmíněném mýtu posledního soudu, který, jak jsme viděli, v mnohém souzní  
s novozákonními apokalyptickými prvky.19 Teprve v Zákonech Platón ústy 
athénského hosta naznačuje, že spravedlivý soud může v ideálním případě spočívat 
také ve smíření jinak nesmiřitelných protivníků a jejich vzájemném spřátelení,  
a Kleinias mu v tom dává za pravdu. Stejnou představu „soudu skrze smíření 
v jednom těle“ nacházíme v Ef 2,14-15 (autos gar estin hé eiréné hémón ho poiésas ta 

                                                 
16 627d 
17 Mýtus o Érovi, Platón, Ústava X, 614-621 
18 V souvislosti s knihou Žalmů se tématem odplaty zabývali zejména E. Zenger a W. Bruggemann. 
19 Bádání o historickém Ježíšovi je v současnosti rozpolceno: jedni v něm vidí apokalyptického proroka  
(B. Ehrman, D. Alison), jiní kynického filosofa (J. D. Crossan). Obojí interpretace spočívá na helenistických 
základech.  
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amfotera hen kai to mesotoichon tú fragmú lysas tén echthran en té sarki autú ton nomon tón 
entolón en dogmasin katargésas hina tús dyo ktisé en heautó eis hena kainon anthrópon poión 
eirénén) a Kol 2,17 (ha estin skia tón mellontón to de sóma tú Christú). Platónovo 
podobenství o jeskyni20 bylo již v prvním století zřejmě obecným majetkem, stejně 
jako zjednodušená verze parmenidovské, pythagorejské i platónské nauky  
o „neurčité dvojici“ a „jednu“, jak se s ní v mnohem abstraktnější podobě setkáváme 
v Aristotelově Metafyzice.21 Očekávání konečné „nápravy všech věcí“ (apokatastasis 
pantón), původně zřejmě zoroastrovské, postupuje od Sk 3,21 přes Origena až po 
moderní teorie prázdného pekla, jak se ozývaly zejména v době kolem Druhého 
vatikánského koncilu.22  
 

Mytologickým jazykem hovoří ovšem také starozákonní pisatelé, a to zejména 
tam, kde je řeč o soudu, nejdůrazněji asi Ž 82, kde Bůh koná soud nad těmi, kdo stojí 
v kvazi-božské pozici zákonodárců a soudců: ad máta tišpetú aven… šiftú-dal vejatóv ání 
váráš hacdíkú, LXX heós pote krinete adikian… krinate orfanon kai ptóchon tapeinon kai 
penéta dikaiósate. V některých případech i zde nabývá mýtus rysů myšlenkového 
experimentu, charakteristicky v soudu Nátanově (2S 12, kde je rozdíl mezi 
spravedlností a nespravedlností vyjádřen příběhem) a Šalomounově (1Kr 3, kde  
k tomu stačí duchapřítomné královské gesto). Od takových modelů se odvíjejí též 
novozákonní představy posledního soudu, např. ve třech Ježíšových podobenstvích 
v Mt 25. Ve shodě s velkými řeckými mysliteli také písma židovská a křesťanská 
zdůvodňují potřebu zákonů, soudů a spravedlnosti teleologicky: jakousi nejvyšší  
a konečnou zákonodárnou a soudní instancí, před níž se sami zákonodárci a soudci 
mají zodpovídat za své chyby, hříchy a selhání (hamartia).  
 

Mýty a myšlenkové experimenty mohou být na jedné straně hravé (a takový uměl 
být Platón ještě i v pokročilém věku), zároveň jsou však míněny velmi vážně. Známá 
skutečnost, že lidské zákony mají daleko k dokonalosti, rychle zastarávají a je třeba je 
neustále přezkušovat a novelizovat, se nevylučuje s postulovanou zásadou, že pravé, 
„ideální“ zákony pocházejí od Boha. Výraz hamartia tú nomothetú se snad ještě častěji 
než u Platóna objeví u Aristotela;23 u obou má být konečným cílem zákonodárce 
přímý opak války a občanského rozbroje, totiž přátelství a pokoj v obci, spíše než 
záhuba jedné ze znesvářených stran. Stárnoucí Platón má s mladým Aristotelem 
mnoho společného, dlouhá léta se přece setkávali v Akademii ke společným 
dialektickým zkoumáním. Třebaže se jistě ne ve všem shodli, oba sdílejí teleologické 
východisko: zákonodárce má upravovat spíše věci války za účelem míru než věci 
míru pro účely válečné.24 Stejný cíl má zřejmě na mysli také Pavel v Gal 5,15: blepete 
mé hypo allélón analóthéte. 
 

                                                 
20 Platón, Ústava VII, 514a-520a 
21 Srv. Tomášovo evangelium, logion 22: „Když z dvou uděláte jedno… pak vejdete do království.“ 
22 K myšlence prázdného pekla se přikláněli např. katoličtí teologové Karl Rahner a Hans Urs von Balthasar. 
23 Aristotelés, Politika 1273a 
24 628e 
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Ctnosti válečné a mírové 
 

Co si však počít s reálnými zákony krétskými a lakedaimónskými, které se vším 
úsilím směřují k válce jako k cíli? Také v jejich zkoumání postupuje athénský host 
klidně a uvážlivě. Začíná citátem z básníka Tyrtaia, podle nějž je muž hoden úcty, jen 
pokud je peri ton polemon aristos25 – nejlepší, nejudatnější ve válce. Je však třeba 
rozlišovat dva druhy války: stasis (občanský rozbroj, nejhorší ze všech válek) a válku 
proti vnějším protivníkům (cizincům), která je mnohem mírnější. Připomeňme zde 
opět apoštolská varování před rozbroji v obci (dichostasiai, 1K 3,3 a Gal 5,20) a na 
druhé straně výzvy k duchovně pojatému boji: agonizú ton kalon agóna tés pisteós 
(1Tim 6,12); úk estin hymin hé palé pros haima kai sarka (Ef 6,12); ta gar hopla tés strateias 
hémón ú sarkika alla dynata tó theó pros kathairein ochyrómatón (2K 10,4). Také zde má  
v lidských srdcích a v obci (chápané jako jedno tělo) zavládnout mír (kai hé eiréné tú 
theú brabeuetó en tais kardiais hymón eis hén kai ekléthéte en heni sómati, Kol 3,15), který 
však nevylučuje, naopak vyžaduje připravenost k boji navenek. Vnější boje a vnitřní 
strachy rozlišuje Pavel také v 2K 7,5: exóthen machai esóthen foboi. 
 

Athénský host cituje dalšího básníka, Theognida, podle nějž zlatem a stříbrem má 
být vyvážen, kdo je pistos anér... en chalepé dichostasié. Tím je naznačeno, že odvaha 
sama o sobě nestačí, nýbrž má být provázena ostatními ctnostmi: spravedlností, 
rozumností a moudrostí. Platón zde potvrzuje své starší učení o ctnostech, jimž se  
v pozdější tradici dostalo jména „kardinální“: areté, dikaiosyné, fronésis, sófrosyné. 
Věrnost v nebezpečích lze nazvat dokonalou spravedlností: pistotés en tois deinois, hén 
tis dikaiosynén telean onomaseien.26 Také mezi prvními křesťany byla věrnost  
v nebezpečích vysoce ceněna, odtud jejich ochota k mučednictví: ginú pistos achri 
thanatú kai dósó soi ton stefanon tés zóés (Zj 2,10), zrada byla naopak v hlubokém 
opovržení jako projev zbabělosti (deilia). Theognis patrně rezonoval i v křesťanském 
prostředí, jak naznačuje podání o Ježíšově křtu v Mt 3,15 (plérósai pasan dikaiosynén) 
nebo s drobnou úpravou Jk 1,4 (hé de hypomoné ergon teleion echetó).   
 

Jaké ctnosti má tedy zákonodárce vyzdvihovat? Statečnost mezi ně sice patří,  
ale až jako čtvrtá v pořadí i co do hodnoty (tetarté homós arithmó te kai dynamei). 
Božský zákonodárce přihlíží nejen k válce a k té části ctnosti, která se jí týká, ale k 
ctnosti jako celku.27 Nevymýšlí zákony tak jako současní zákonodárci, že by 
upravoval jednotlivosti jako dědictví a různé urážky a křivdy, ale se zřetelem k celé 
ctnosti. Ježíšovu příkrou odpověď v dědickém sporu tis me katestésen dikastén 
é meristén ef hymas (L 12,14) a jeho následné varování před chamtivostí (pleonexia) je 
možno číst jako vzdálený ohlas této Platónovy úvahy.   
 

Krétské zákony jsou správné, když dělají ty, kdo jich užívají, šťastnými (echúsin 
gar orthós, tús autois chrómenús eudaimonias apotelúntes). Jsou dvojí dobra, jedna lidská, 
druhá božská (dipla de agatha estin, ta men anthrópina, ta de theia). První z nich jsou 
menší a patří k nim zdraví, krása, síla a bohatství (to však, nemá-li být slepé, musí 

                                                 
25 629b  
26 Stejnou Theognidovu pasáž 147 cituje také Aristotelés v Etice Nikomachově 1129b, jen v obměněné podobě a s 
odlišným důrazem: spravedlnost je dokonalá ctnost, dikaiosyné areté men estin teleia. 
27 630e 
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být provázeno moudrostí). Božskými dobry jsou moudrost, uměřený stav duše  
s rozumem, spravedlnost a statečnost,28 tedy opět kardinální ctnosti. Lidská dobra 
vzhlížejí k božským, božská ke svému vůdci rozumu: ta men anthrópina eis ta theia, ta 
de theia eis ton hégemona nún sympanta blepein.29 Ačkoli už předsókratovská řecká 
filosofie běžně spojovala nús s „králem nebe i země“,30 souvislost s Pavlovým nús 
kyriú (Ř 11,24 a 1K 2,16) je patrně jen velmi volná. Zato navazující pasáž o tom, že 
zákonodárce „musí pečovat o uzavírání sňatků a potom o všechny děti mužského i 
ženského pohlaví při jejich plození i vychovávání, o mládež i dospívající až po stáří, 
správně rozdíleje pocty i hany“ se zřetelně odráží zejména v sekundární pavlovské 
literatuře, např. listu Titovi, jehož adresát se v době jeho sepsání zdržoval právě na 
Krétě (Tt 1,5.12). V prvních dvou kapitolách se vypočítávají očekávané kvality  
a ctnosti presbyterů/biskupů včetně jejich manželského a rodinného života; 
následují pokyny pro starší muže a ženy, mladé ženy a muže či otroky. Působení 
platónsko-aristotelského paradigmatu etiky ctností při formaci prvních křesťanských 
obcí (s důrazem na hierarchický princip a podřízenost, srov. též Ef 5,21: 
hypotassomenoi allélois en fobó theú) se jeví jako vysoce pravděpodobné. Od Pavlova 
svědectví v Ř 2,14-15 o pohanech, kteří mají „dílo zákona zapsané ve svém srdci“, tak 
že metaxy allélón tón logismón katégorúntón é kai apologúmenón, lze vysledovat 
genealogickou linii až k Platónovu timónta orthós epimeleisthai dei kai atimazonta.31 
 

Zákonodárce je občanům zároveň také episkopem, který má mít „prohlédnuty  
a vypozorovány jejich strasti i slasti a žádosti i touhy všech lásek a podle toho 
správně kárat i chválit skrze samy ty zákony“ (en pasais tais tútón homiliais tas te lypas 
kai tas hédonas kai tas epithymias sympantón te erótón tas spúdas epeskemmenon kai 
parapefylakota, psegein te orthós kai epainein di autón tón nomón). Má přihlížet k emočním 
stavům, které vznikají v duších v důsledku hněvu i strachu, v dobách nešťastných 
i šťastných, v nemocech, válkách a chudobě či v okolnostech opačných; ve všech 
takových stavech „je třeba poučováním a vymezováním ukazovat, co je krásné a co 
ne ve způsobu každého z nich.“32 Nemají mu uniknout ani příjmy a výdaje občanů  
a jejich vzájemné závazky, dobrovolné i nedobrovolné; také v takových věcech má 
dbát na dodržování poměrného práva: episkopein, to te dikaion kai mé.33 Není třeba 
zdůrazňovat, jak hluboce tento model historicky působil v křesťanských církvích,  
a to nejen episkopálního typu; jak dokonce ovlivnil i christologickou nauku  
např. v Žd 4,15: ú gar echomen archierea mé dynamenon sympathésai tais astheneias hémón 
pepeiramenon de kata panta kath´ homoiothéta chóris hamatrias; na druhé straně však jak je 
více či méně přítomen také v každém sekulárním zákonodárství.   
 

Nakonec dochází zákonodárce až k cíli veškeré ústavy, telos hapasés politeias: jakým 
způsobem se má konat pohřeb každého ze zemřelých a které pocty se jim mají 
udílet.34 Myšlenka, že zemřelým spravedlivým náleží odpovídající památka, není cizí 

                                                 
28 631c 
29 631d 
30 Viz Platón, Filébos 28c-e 
31 631e 
32 632a 
33 632b 
34 632c 
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ani Starému zákonu, např. Ž 112,6 (lezecher olam jihjé cadík, LXX 111,6 eis mnémosynon 
aiónion estai dikaios), což se do křesťanství promítá nejen v christologické úctě,  
ale také např. Žd 13,7 (mnémoneuete tón hégúmenón hymón hoitines elalésan hymín ton 
logon tú theú). Při každé příležitosti se mají vyzdvihovat a připomínat příklady 
ctností; tak čteme také Fp 4,8: to loipon adelfoi hosa estin aléthé hosa semna hosa dikaia 
hosa hagna hosa prosfilé hosa euféma ei ti areté kai ei tis epainos tauta logizesthe. 
 

Zákonodárce pak předá zákony strážcům, jdoucím po cestě moudrého vědění či 
pravdivého mínění, „aby rozum všechna tato zařízení svázal a způsobil,  
aby následovala rozumnosti a spravedlnosti, ale ne bohatství ani ctižádosti“ (hopós 
panta tauta syndésas ho nús epomena sófrosyné kai dikaiosyné apoféné, alla mé plútó méde 
filotimia). Opět je zde rozum (nús) jednotícím prvkem zákonů; v podobných 
souvislostech dávají novozákonní autoři přednost odlišným vyjádřením, jako  
Kol 3,14: epi pasin de tútois tén agapén hétis estin syndesmos tés teleiotétos. Při všech 
platónských názvucích má křesťanská teleologie spíše než v rozumu svůj jednotící 
princip (syndesmos) v lásce (agapé), přičemž je ovšem třeba dále zkoumat, jakým 
způsobem křesťanská láska přivtěluje rozum a platónský rozum lásku. Naše  
post-romantické sentimenty zde zcela jistě nehrály žádnou roli.  
 

Od zákonů ideálních se rozprava vrací k reálně existujícím zákonům krétským  
a spartským, jejichž vnitřní řád (taxis) zůstává účastníkům skryt. Athénský host 
navrhuje začít znovu od začátku, tedy od statečnosti (andreia); chce se pokusit ukázat, 
jak oba zmíněné zákony přihlížejí k celé ctnosti (areté). Všichni souhlasí, že společná 
stolování a tělesná cvičení byla od zákonodárce vynalezena pro válku (ta syssitia kai 
ta gymnasia pros ton polemon exéuresthai tó nomotheté).35 V případě společného 
stolování sledujeme podobný „bojový“ prvek u židovské sederové slavnosti  
(Ž 118,10 kól gójím sevavúní bešem jhvh kí emílam, LXX panta ta ethné ekyklósan me kai tó 
onomati kyriú émynamén autús); v návaznosti na ni probleskují militaristické motivy i 
v křesťanské eucharistii, což mohlo sehrát svou roli v křížových výpravách i 
husitských válkách a později v opět poněkud zduchovnělé podobě  
u Ignáce z Loyoly či Huldrycha Zwingliho. Pokud jde o tělesné cvičení, o něm 
novozákonní pisatel nemá valného mínění (hé gar sómatiké gymnasia pros oligon estin 
ófelimos hé de eusebeia pros panta ófelimos); zde se patrně rovněž zrcadlí  
platónsko-aristotelská hierarchizace ctností s důrazem na jejich celek, zatímco ctnosti 
jednostranně válečnické jsou poměrně málo významné.  
 

V této souvislosti zmiňuje Megillos další prostředky spartské ústavy, které mají 
rozvíjet vojenské ctnosti, jmenovitě lov (théra) a snášení bolesti čili trpělivost 
(karterésis).36 Druhý z těchto výrazů se vyskytuje v NZ na jediném místě: Žd 11,27  
v souvislosti s Mojžíšem (ton gar aoraton hós horón ekarterésen), která může naznačovat 
platónské „vidění neviditelného“. Mnohem častěji se však napříč NZ setkáváme se 
synonymem hypomoné, nejednou v nápadně „vojenských“ kontextech, jako L 21,19 
(en té hypomoné hymón ktésasthe tas psychas hymón), Ř 5,3 (thlipsis hypomonén 
katergazetai), 2K 6,4-10 (en hypomoné pollé en thlipsesin en anankais en stenochóriais… en 

                                                 
35 633a 
36 633b 
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agapé anypokritó, en logó alétheias en dynamei theú dia tón hoplon tés dikaiosynés tón dexión 
kai aristerón, dia doxés kai atimias dia disfémias kai eufémias), nebo již zmíněný Jk 1,3  
(to dokimon hymón tés pisteós katergazetai hypomonén). 
 

Trpělivost je tedy ctnost původně vojenská, jak je tomu ale se 
statečností/zmužilostí (andreia)? Je to jednoduše boj proti strachům a nelibým citům, 
či také proti tužbám a libostem? Kleinias i Megillos přitakávají, že kdo je přemáhán 
od libosti, je „slabší sama sebe“ (héttona heautú), což platí o jednotlivcích i o obcích.37 
Toto přesvědčení bylo patrně v řeckém světě rozšířeno už dříve a našlo svou cestu i 
do Nového zákona, např. 1Pt 2,11 (agapétoi parakaló hós paroikús kai parepidémús 
apechesthai tón sarkikón epithymión haitines strateuontai kata tés psychés), Ef 6,12 
(endysasthe tén panoplian tú theú pros to dynasthai hymas stésai pros tas methodeias tú 
diabolú), 2Tim 2,3 (sy ún kakopathéson hós kalos stratiótés Iésú Christú), Jk 1,14 (hekastos 
de peirazetai hypo tés idias epithymias exelkomenos kai deleazomenos), stejně jako listů 
sedmi církvím ve Zj 2-3 (tó nikónti… ho nikón…). Zákonodárce Diův i Apollův 
nemysleli jen na statečnost levostrannou (totiž v boji proti věcem nepříjemným), ale i 
proti věcem příjemným a lichotivým napravo: ú dépů chólén tén andreian 
nenomothetékaton, pros taristera monon dynamenén antibainein, pros ta dexia kai kompsa kai 
thópeutika adynatúsan, é pros amfotera; Tím se osvětluje výše citovaný Pavlův text 2K 
6,7 (en dynamei theú dia tón hoplon tés dikaiosynés tón dexión kai aristerón). Spartské i 
krétské zákony mají jen ustanovení o statečnosti proti útrapám, proti slastem však 
nikoli.38  
 
O pohlavních rozkoších 
 

Mladým lidem nemá být dovoleno zkoumat správnost jednotlivých zákonů, soudí 
athénský host, nýbrž je mají přijímat jako božská ustanovení. Protože však všichni tři 
účastníci rozpravy jsou v pokročilém věku, dovoluje si vyjádřit pochybnost  
o krétských zákonech, které jediné mezi všemi Řeky i barbary přikazují zdržovat se 
největších slastí a zábav, zatímco strachům a strázním mají občané přivykat. Neměli 
by od mládí okoušet také největších slastí, aby jim později tím spíše odolali a nestali 
se jejich otroky? Jinak budou otročit těm, kdo ovládají jiné pomocí slastí, budou mít 
duši na jedné straně otrockou a na druhé svobodnou a nezaslouží být zváni 
jednoduše statečnými a svobodnými: tén psychén té men dúlén té de eleutheran exúsin.39 
Ačkoli i zde se jedná o myšlenkový experiment a Kleiniova odpověď je rozpačitá, 
nechybělo zřejmě nikdy těch, kdo podobný životní postoj vyznávali. Snad v narážce 
na populární mystéria dokonce i Pavel zdůrazňuje, že je „ve všem a do všeho 
zasvěcen“: en panti kai en pasin memyémai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai 
hystereisthai (Fp 4,12) a že vše je mu dovoleno, ale ne vše prospívá a ničím se nedá 
zotročit: panta moi exestin all´ ú panta symferei panta moi exestin all´ úk egó 
exúsiasthésomai hypo tinos (1K 6,12), protože ne vše buduje obec: oú panta oikodomei  
(1K 10,23). Považuje se za svobodného, ale učinil se otrokem všech: eleutheros gar ón 
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ek pantón pasin emauton edúlósa (1K 9,19). Timotea vybízí: tas de neóterikas epithymias 
feuge dióke de dikaiosynén pistin agapén eirénén (2Tm 2,22). 
 

Na místě zákonodárce vede athénský host rozhovor sám se sebou a předkládá své 
úvahy k posouzení oběma společníkům. Megillos vrací téma hovoru ke společnému 
stolování a tělesným cvičením: s ohledem na ctnosti je pokládá za správné 
ustanovení. Athénský host však opět vidí druhou stranu sporu: ústavy se těžko 
vyhnou kritice praktické i teoretické (ergó kai logó), jako v tělesném lékařství je 
nesnadné najít lék, který by neměl vedlejší účinky. Tak i tělesná cvičení a společná 
stolování v něčem obcím prospívají, v něčem však jsou nebezpečná, neboť působí 
rozbroje. Navíc zkazila přirozený řád pohlavních styků, platný nejen mezi lidmi, ale i 
mezi zvířaty: kai dé kai palaion nomon dokei túto to epitédeuma kai kata fysin, tas peri ta 
afrodisia hédonas ú monon anthrópón alla kai thérión, dieftharkenai.40 To je také důsledek 
tělesných cvičení. Ať to bereme v žertu nebo vážně, je třeba mít na mysli, že rozkoš 
toho druhu je dána podle přírody ženskému a mužskému pohlaví vstupujícímu  
do společenství plození, kdežto styky mužů s muži nebo žen s ženami jsou proti 
přírodě (para fysin) a je to svrchovaný pych (tolmém´, troufalost), způsobovaný 
bezuzdnou choutkou (di´ akrateian hédonés). Jedná se o stanovisko takřka protipolné 
tomu předchozímu, které athénský host uvádí v rámci dialektické rozpravy,  
snad opět jako myšlenkový experiment. Nelze nicméně zabránit tomu, aby je někteří 
vzali stejně doslova jako jiní to předchozí. V této podobě proniklo také do Pavlových 
listů, zejména Ř 1,26-27, kde se objevuje velmi podobný slovník jako v tomto 
posledním a nejdelším Platónově dialogu (hai te gar théleiai autón metéllaxan tén fysikén 
chrésin eis tén para fysin homoiós te kai hoi arrenes afentes tén fysikén chrésin tés théleias 
exekauthésan en té orexei autón eis allélús arrenes en arresin tén aschémosynén 
katergazomenoi). Podobně jako u Platóna, také u Pavla se jedná o dialekticko-
rétorickou argumentaci s využitím staršího, povýtce řeckého materiálu a prvním 
zásadním vrcholem ve třetí kapitole, vyzdvihujícím univerzální rozměr hříchu i 
milosti.41 
 

Kritika krétského mýtu o Ganymédovi a úvaha o slastech a strázních jako dvou 
pramenech zákonů a štěstí jednotlivců i obcí pro ty, kdo z nich čerpají, odkud se má  
a kdy a kolik, vyvolávají opět rozpačitou reakci, tentokrát Megillovu. Ten raději mění 
téma a vychvaluje pro změnu spartské zákony. 
 
Víno a výchova 
 

Sparta má totiž velmi přísná ustanovení ohledně pití vína, kvůli němuž jinak lidé 
nejvíce upadají do největších rozkoší a zpupností a do vší nerozumnosti.42 Na rozdíl 
od rozmařilejších Athén jsou zde vyloučena nákladná symposia; již dříve jsme od nich 
odlišili vojensky pojatá syssitia, při nichž se pilo z jediného společného kalicha a tedy 
nutně mnohem uměřeněji. Takovou uměřenost chválí i athénský host, spartským 
zákonům by však mohl naopak vytknout přílišnou volnost žen (tón gynaikón anesis). 

                                                 
40 636b 
41 Srov. R. B. Ward, Why Unnatural? The Tradition behind Romans 1, s. 26-27,  
URL: https://www.jstor.org/stable/1509949?read-now=1&seq=22#page_scan_tab_contents  
42 637a 

https://www.jstor.org/stable/1509949?read-now=1&seq=22#page_scan_tab_contents


Tomáš Adámek___Spravedlivá válka v Platónových Zákonech 

- 27 - 
 

Však obce mají různé obyčeje a není proč se tomu divit, jak se v takových situacích 
říká: mé thaumaze, ó xene, nomos esth´ hemin hútos, isós d´ hymin peri autón tútón 
heteros.43 Podobným způsobem, s poukazem na různost zvyků a obyčejů, řeší někdy 
spory také apoštol Pavel: ei de tis filoneikos einai hémeis toiautén synétheian úk echomen 
úde hai ekklésiai tú theú (1K 11,16; stojí zde za povšimnutí, že první půle této kapitoly 
se týká hierarchického řádu včetně podřízenosti žen, druhá společného stolování).  
 

Rozprava se však netýká jiných lidí než zákonodárců, jejich špatnosti a ctnosti:  
ú peri tón anthrópón tón allón ho logos, alla peri tón nomothetón autón kakias te kai aretés.44 
Je třeba pojednat o tom, jak má být zákony upraveno opíjení (nikoli ovšem pití vína 
vůbec). Megillos má za to, že Sparťané zahání protivníky na útěk díky své 
střízlivosti, což však athénský host odmítá: vojenská vítězství a porážky mívají 
složitější příčiny, často nezjistitelné; zejména větší obce často vítězí v boji nad 
menšími a podrobují si je: hai meizús tas elattús poleis nikósin machomenai kai 
katadúlúntai.45 Stejné zákonitosti si všímá také Ježíš: hoi archontes tón ethnón 
katakyrieuúsin autón kai hoi megaloi katexúsiazúsin autón (Mt 20,25); podobnou trpkou 
zkušenost učinil již dříve opakovaně jeho vlastní národ. Shodná pozorování nás tedy 
nemusí překvapovat, nápadná blízkost použitých výrazových prostředků však 
svědčí pro vliv stejného jazykového a kulturního idiomu.  
 

Krása obyčejů má být zkoumána bez ohledu na to, zda vedou k vítězství: legomen 
d´ hós to men toiond´ estin kalon, to de toionde ú kalon.46 Je absurdní chválit nebo hanět 
určitý obyčej hned při první zmínce, jako když chválíme nebo haníme sýr: peri methés 
gar akúsantes tosúton monon, euthys hoi men psegein auto, hoi d´ epainein, kai mala atopós. 
Jedni i druzí totiž užíváme svědků a vychvalovatelů: martysin gar kai epainetais 
chrómenoi epainúmen hekateroi.47 „Prótagorovská“ dialekticko-rétorická úvaha v  
635-636 se tím dostává do nového světla.  
 

Bylo by tak nesmyslné hanět chov koz jen proto, že se některé kozy zatoulají  
a způsobují škodu: allos de tis heórakós aigas chóris nemomenas aipolú… panthremma 
anarchon é meta kakón archontón idón hútó memfoito.48 Zmínka evangelisty  
(Mt 9,36 a par.) o Ježíšově lítosti nad zástupy, které jsou jako ovce bez pastýře (hósei 
probata mé echonta poimena), je zřejmě variací na stejné téma. Znovu připomeňme, co 
bylo řečeno dříve: je řeč o ctnostech a chybách zákonodárců.49 
 

Jako vojáci mají mít statečného a pevného velitele, tak i hostinám pijáků má 
předsedat střízlivý (néfón), který bude strážcem vzájemného přátelství:  
gignetai gar fylax tés te hyparchúsés filias autois.50 Ježíšovy invektivy proti farizeům  
na téma „slepí vůdcové slepých“ (hodégoi tyfloi tyflón, Mt 15,14 a par.), stejně jako 

                                                 
43 637c 
44 637d 
45 638a 
46 638b 
47 638d 
48 639a 
49 637d 
50 640d 
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pokyny pro biskupa, který nemá být „pijan vína“ (mé paroinos, 1Tm 3,3), jsou zřejmě 
míněny v podobném smyslu. Každý obyčej se jeví jako špatný, je-li prováděn bez 
střízlivého pána a náčelníka: pan tútó tó tropó faneitai ponéron, despotú te kai archontos 
néfontos chóris prattomenon.51  
 

Výchova je přednější než vojenské vítězství, neboť mnozí se následkem válečných 
vítězství stali příliš zpupnými a pak se ze zpupnosti naplnili tisícerými jinými zly: 
polloi gar hybristoteroi dia polemón nikas genomenoi myrión allón kakón di´ hybrin 
eneplésthésan.52 Pavlova zmínka v 1Tim 6,10 o těch, kdo se z lásky k penězům „sami 
naplnili bolestmi mnohými“ (heautús periepeiran odynais pollais) zní jako ohlas 
stejného idiomu. Athénský host hájí názor, že společná zábava při víně, jestliže se 
správně provádí, má velký význam při výchově (tois oinois koinón diatribén hós eis 
paideias megalén moiran… an orthós gignetai), ačkoli znát pravdu v těchto věcech náleží 
jen Bohu: to men aléthes… theú.53  
 

Každá z řeckých obcí má jinou pověst: athénská platí za mnohomluvnou (filologos, 
polylogos), spartská za málomluvnou (brachylogos), krétská za vynikající spíše 
myšlením než mluvením (polynoian mallon é polylogian). Starozákonní pisatel má více 
pochopení pro lakónskou úspornost v mluvení: jihjú devarécha meatím (Kz 5,2), LXX 
estósan hoi logoi sú oligoi (Kz 5,1); podobně Ježíš v kázání na hoře varuje paušálně před 
pohanskou mnohomluvností (polylogia, Mt 6,7), což zřejmě souvisí s tím, že spartská 
obec v jeho době již neexistovala a Řekové byli vnímáni jednoduše jako dědicové 
athénské obce. Ani pro Pavla historické a krajové rozdíly v řeckém světě nehrají roli, 
rozlišuje jen nahrubo mezi židovskou a řeckou mentalitou: epeidé kai Ioudaioi sémeion 
aitúsin kai Hellénes sofian zétúsin (1K 1,22). Athénský host nechce podobné stereotypy 
posilovat dlouhou řečí o tak podružném tématu, jakým je pití vína. Jeho společníci 
mu však projevují přízeň a ochotu naslouchat; Megillos zmiňuje jinou vlastnost, 
kterou Athéňané prosluli: aléthós kai úti plastós eisin agathoi;54 Kleinias uvádí staré 
proroctví týkající se Peršanů, skrze které je jeho obec s Athénami spojena.  
 

Pokud jde o athénského hosta, „dobrá vůle je hotova, ale schopnost není zcela 
nasnadě; přesto však se musím pokusit“ (ta d´ ema búlesthai men etoima, dynasthai de ú 
pany rhadia, homós de peirateon). Jedná se o rétorický obrat snad už předplatónský, 
jehož vzdáleným ohlasem může být i Ježíšova getsemanská výstraha učedníkům:  
to men pneuma prothymon hé de sarx asthenés (Mt 26,41), stejně jako Pavlovo 
postesknutí: to gar thelein parakeitai moi to de katergazesthai to kalon úch heuriskó (Ř 7,18). 
Co znamená vůle k moci v situaci, kdy „vůle by byla, ale moc schází“, zůstává 
otázkou k samostatnému zkoumání.  
 

Za hlavní téma rozpravy volí athénský host výchovu (paideia)55 a zahajuje úvahou, 
že v čemkoli má být muž dobrý, v tom se musí už od dětství cvičit (hotiún agathon 

                                                 
51 640e 
52 641c 
53 641d 
54 642d 
55 K tématu výchovy v Platónově Ústavě srv. H.-G. Gadamer, Plato’s Educational State, in: Dialogue and Dialectic: 
Eight Hermeneutical Studies on Plato, Yale University 1980, poprvé německy 1942, Koehler & Amelang, Leipzig. 
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andra mellonta esesthai túto auto ek paidón euthys meletan dein), zabývaje se hravě  
i vážně (paizonta te kai spúdazonta) všemi jednotlivými činnostmi, které k té věci 
náležejí.56 Hebrejskému myšlení zřejmě takový přístup není cizí, viz např. 
pedagogické žalmy 1, 19, 37, 114, 119, 131 a další (některé hravé, jiné vážné), úlohu 
nejmladšího u sederové večeře (Dt 6,20), bar micva atd. Podobně smýšlí také autor 
listu Timoteovi, když jménem Pavlovým svému svěřenci připomíná: apo brefús ta 
hiera grammata oidas (2Tm 3,15). U Platóna tomuto účelu slouží i malé nástroje, 
napodobeniny opravdových: organa hekateró smikra, tón aléthinón mimémata.57  
 

Výchovou se však zde nemíní odborný výcvik v obchodování, lodnictví apod., 
nýbrž výchova k ctnosti, podněcující v dítěti žádost a touhu stát se dokonalým 
občanem: pros aretén ek paidón paideian, poiúsan epithymétén te kai erastén tú politén 
genesthai teleon, archein te kai archesthai epistamenon meta dikés.58 Stejně je nabádán 
Timoteus ve zmíněném listu ohledně „všeho písma od Boha vdechnutého“ (pasa grafé 
theopneustos), které je ófelimos pros didaskalian pros elegchon pros epanorthósin pros 
paideian tén en dikaiosyné, hina artios é ho tú theú anthrópos pros pan ergon agathon 
exértismenos (2Tm 3,16-17). Byť zde nečteme techničtější Platónův (a zejména též 
Aristotelův) výraz teleos, nýbrž jeho synonymum artios (v kralickém překladu:  
„aby byl dokonalý člověk Boží“), myšlenka dokonalého občanství či lidství jako cíle 
výchovy je oběma textům společná. Platónův občan má být schopen „vládnout i dát 
se ovládat podle spravedlnosti“, čímž je zřejmě myšlena hierarchie v obci, ale též  
v jednom člověku (vyšší a nižší složka duše). Jak jsme viděli, obojí představa pevně 
zakořenila mezi novozákonními autory i jejich čtenáři a posluchači. Tak je tomu 
např. v obšírné pasáži listu Židům, navazující na Př 3,11: hyie mú mé oligórei paideias 
kyriú (Žd 12,5), přičemž se zde opět rozvíjí platónsko-aristotelské téma podřízenosti: 
hypotagésómetha tó patri tón pneumatón kai zésomen (Žd 12,9). 
 

Výchova směřující k rozumu (sofia) a právu (diké) se nemá podceňovat ani  
v případě, že někdy zachází na scestí; je-li možno ji napravovat, má to každý dělat  
po celý svůj život ze vší své síly: ei pote exerchetai, dynaton d´ estin epanorthústhai, tút´ 
aei drasteon dia biú panti kata dynamin.59 Výzvy k napravení cest jsou u starozákonních 
proroků časté: hétíbú darchéchem, LXX diorthósate tas hodús hymón (Jr 7,3), posléze 
zaznívají i v novozákonních textech: kai trochias orthas poiésate tois posin hymón hina mé 
to chólon ektrapé iathé de mallon (Žd 12,13). Kromě toho lze zmínit známou liturgickou 
výzvu Dt 6,5 k milování Boha bechal levavcha uvechal nafšecha uvechal meodecha (LXX 
kardia, psyché, dynamis), přičemž v NZ citacích (L 10,27 a par.) existuje rozptyl mezi 
různými verzemi: kardia, psyché, (ischys), dianoia (zejména poslední výraz může 
naznačovat nové užití v souvislosti s porozuměním a tedy i vyučováním/výchovou.  

 
Athénský host shrnuje souhlasné stanovisko všech tří účastníků rozpravy:  

dobří jsou ti, kdo dovedou sami sebe ovládat (dynamenón archein autón),60 špatní ti, 
kdo to nedovedou. Sémantické pole se skoro beze zbytku překrývá s výrazem 
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58 643e 
59 644b 
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egkrateia, jemuž se budeme samostatně věnovat na jiném místě. Jedná se zřejmě opět 
o dvě složky duše, z nich lepší má vládnout a horší se podřizovat. Člověk, ač je jeden, 
má v sobě dva protivné a nerozumné rádce, slast (hédoné) a strázeň (lypé). Kromě nich 
má představy o budoucích věcech (doxas mellontón), jinak označované jako očekávání 
(elpis), které se dělí na očekávání před strázní (fobos) a před věcí opačnou (tharros).   
K tomu všemu přistupuje rozumová úvaha (logismos), která, když se stane společným 
rozhodnutím obce (dogma poleós), má jméno zákon (nomos). Jedná se patrně  
o demytologizovanou verzi podobenství o vozataji z dialogu Faidros. Jakým 
sémantickým vývojem prošly výše zmíněné řecké výrazy během několika století 
před vznikem NZ, stojí rovněž za bližší zkoumání. 
 

Oba společníci se ve výkladu poněkud ztrácejí, athénský host jim proto pomáhá 
novým mýtem. Představme si, říká, že každý z nás živých tvorů je boží loutka 
(thauma theion), sestrojená buď jako hračka bohů, nebo k nějakému vážnému účelu. 
To totiž nedovedeme poznat, ale víme, že různé city (ta pathé en hémin) nás jako dráty 
nebo nitě táhnou a vlečou různými směry, k ctnosti (areté) či špatnosti (kakia).  
Pavlův výrok v Ř 9,21 o nádobách zhotovovaných hrnčířem k různým účelům (ho de 
eis timén skeuos o de eis atimian), který znalcům židovského písemnictví patrně 
evokoval Jr 18,1-6, mohl čtenářům helenizovaným připomenout spíše tento 
platónský mýtus o loutkách. K citům táhnoucím nás různými směry znovu 
připomeňme list Římanům, kde však Pavel na Platóna nejen odkazuje, nýbrž jej 
i originálním způsobem rozvíjí: blepó de heteron nomon en tois melesin mú 
antistrateuomenon tó nomó tú noos mú kai aichmalótizonta me tó nomó tés hamartias tó onti 
en tois melesin mú (Ř 7,23). Podobné rozvinutí platónsko-aristotelských motivů 
nacházíme v Gal 5,16-17: pneumati peripateite kai epithymian sarkos ú mé teleséte hé gar 
sarx epithymei kata tú pneumatos to de pneuma kata tés sarkos tauta de antikeitai allélois 
hina mé ha an theléte tauta poiéte. Pavlovy jazykové inovace (zavedení sarx, přeznačení 
pneuma) se jeví jako relativně nevýznamné v porovnání s těmito rozsáhlými shodami 
v často mytologických sondách do lidské psychologie.  
 

Či jsou snad mezi Platónem a Pavlem zásadnější rozdíly? Zatímco první z nich 
(alespoň v této sekci) zdůrazňuje zákon jako dogma poleós koinon, druhý pozoruje jiný 
zákon (blepó de heteron nomon… tés hamartias… en tois melesin mú); válka tedy probíhá 
mezi dvěma protichůdnými zákony v nás samých, nejen mezi „zákonností“  
a „bezzákonností“ v obci a v lidském nitru. Zatímco u Platóna se místy zdá, že stačí 
následovat „zlaté a svaté vedení rozumu“ (tú logismú agógé), nazývané společným 
zákonem obce (byť ovšem logismos potřebuje pomocníky: deisthai hyperétón autú tén 
agógén), pro Pavla to tak jednoduché není: autos egó tó men noi dúleuó nomó theú té de 
sarki nomó hamartias (Ř 7,25). Svoboda od hříchu nevzniká rozumným veřejným 
zákonem (ačkoli i ten je ovšem nepostradatelný); k tomu je třeba zákona, řekněme,  
s větší právní silou: ho gar nomos tú pneumatos tés zoés en Christó Iésú éleutherósen me 
apo tú nomú tés hamartias kai tú thanatú (Ř 8,2). Byla tedy tato rivalita dvou soupeřících 
zákonů Platónovi neznámá? Sotva, vždyť přece na mnoha místech odkazuje 
k předsókratovským tradicím, které rovněž znaly dva protichůdné zákony, totiž 
přírodní a lidský (konvenční), aniž by někde navrhl jednoznačnou odpověď. Pavlova 
válka mezi oběma zákony na tuto nedokončenou debatu jasně navazuje, což staví do 
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zřetelnějšího světla dříve zmíněné rozlišení mezi kata fysin a para fysin ze začátku 
téhož dopisu.  
 

Při všech neúnavných odkazech k Ježíši Kristu a zásadní přednosti, kterou dává 
Židům, zůstává Pavlův pojmový aparát a světový obraz pevně usazen  
v helenistických tradicích, které začaly u předsókratiků a udržely se jako „veřejný 
majetek“ až do jeho dnů. Téměř nic nestálo v cestě, aby první generace křesťanů 
přijaly Platóna za svého a stavěli jej po bok starozákonním prorokům; ti z církevních 
otců, kteří jej (jako Tertulián) počínaje druhým stoletím zarputile odmítali,  
si pravděpodobně nedali příliš práce, aby jeho dialogy skutečně studovali. Někomu 
už tehdy mohla být trnem v oku platónská en tois oinois diatribé (645c), která,  
jak Platón sám předvídal, se mohla snadno zvrhnout v nekontrolovanou pitku, 
jestliže chyběl střízlivý předsedající. Podobně ostatně napomíná také novozákonní 
svědek: mé methyskesthe oinó en hó estin asótia alla plérústhe en pneumati (Ef 5,18). 
Ježíšovo pobývání s učedníky se ovšem zřejmě bez vína neobešlo, jak vedle známých 
evangelijních příběhů o hostinách naznačují i mnohem méně nápadné zmínky: 
dietriben met autón kai ebaptizen (J 3,22). 
 

Jak patrno, také Platón si uvědomuje úskalí podobných zařízení: prosferontes tó 
thaumati tútó tén methén, poion ti pote auto apergazometha? Představíme-li si člověka 
jako loutku, pak se vliv impulzů (libosti a strázně, hněvu a lásky) zesiluje: sfodroteras 
tas hédonas kai lypas kai thymús kai erótas hé tón oinón posis epiteinei.61 Na druhé straně 
smyslové vjemy (aisthéseis), úkony paměti (mnémas), mínění (doxas) a činnosti 
rozumu (fronéseis) jej opouštějí, jestliže se přes míru opíjí. Takový člověk by byl 
podoben malému dítěti (hote neon én pais), neschopen se ovládat (hékista dé tot´ an 
autos autú gignoito egkratés) a tedy podle dříve řečeného velmi špatný (ponérotatos).62 
Nejen stařec se tak stává podruhé dítětem, nýbrž i opilý. Existuje tedy nějaký důvod, 
proč bychom měli víno vyhledávat a ne se mu ze všech sil vyhýbat? Právě toto totiž 
athénský host před chvílí naznačoval: člověk se má někdy dobrovolně vrhat do zcela 
špatného stavu (dei hekonta pote anthrópon eis hapasan faulotéta heauton emballein).63  
 

Jeho vysvětlení se odvíjí od srovnání s léčebnými procedurami (farmakoposia) či 
tělesnými cviky (gymnasia), které také nejsou jednoznačně příjemné a nikdo by 
nechtěl být v takovém stavu trvale, přece však přinášejí jakýsi prospěch. Podobným 
způsobem je třeba soudit také o rozmluvách při víně (kai tés peri ton oinon ara diatribés 
hósautós dianoéteon). Přinesou-li prospěch, vynikají dokonce i nad cvičení těla, neboť 
na rozdíl od něj nejsou bezprostředně spojeny s útrapami (algédón). Znovu přichází 
na mysl zmíněný odstavec o výchově v listu Židům: pasa de paideia pros men to paron ú 
dokei charas einai alla lypés hysteron de karpon eirénikontois di´ autés gegymnasmenois 
apodidósin dikaiosynés (Žd 12,11). Má tedy víno podobný či dokonce větší význam při 
výchově než tělesné cvičení (které, jak jsme si již povšimli, „malého jest užitku“)? 
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Athénský host navazuje na svou dřívější úvahu o dvou druzích elpis: fobos a tharros 
(644b), a dále rozděluje strach do dvou takřka opačných druhů: zlých věcí  
v očekávání, že se stanou (ta kaka prosdokóntes genésesthai) a pověsti či zdání (doxa)  
v obavě, že budeme pokládáni za špatné (kakoi), když děláme nebo mluvíme něco 
nepěkného. Druhý z těchto strachů se nazývá stud (aischyné); ten je nepřítelem 
strázní i ostatních strachů (algédosin kai tois allois fobois), ale též mnoha největších 
slastí (pleistais kai megistais hédonais). Zákonodárce i každý, kdo je jen trochu  
k něčemu, má tento strach v největší úctě (en timé megisté sebei) a nazývá jej aidós 
(překládá se různým způsobem: stud, bázeň, zbožná úcta, respekt, ohleduplnost, 
umírněnost, zdrženlivost). Tento výraz se v NZ objevuje jen na dvou místech: 1Tm 
2,9 (tas gynaikas en katastolé kosmió meta aidús kai sófrosynés kosmein heautas) a Žd 12,28 
(latreuómen euarestós tó theó meta aidús kai eulabeias). V LXX se nevyskytuje, zato se na 
mnoha místech objeví fobos kyriú/theú, případně theosebeia či ekstasis kyriú, jimiž se 
typicky překládá hebrejské jir´at/pachad adonaj/elohim. Ačkoli v řecky psaných 
biblických textech převažuje nediferencovaný výraz fobos, obecné rozlišení mezi 
dvěma druhy strachu se s Platónovým v zásadě shoduje, ačkoli hranice mezi nimi 
může být v některých případech plynulá.  
 

Opakem tohoto druhého druhu strachu je smělost (tharros) a nestoudnost 
(anaideia); ty jsou největším zlem pro všechny lidi v životě soukromém i veřejném. 
Zralý Platón je zde patrně veden lexikálně-legislativním zájmem, snahou o co 
nejpřesnější pojmové vymezení, podobně jako mladý Aristotelés v Etice 
Nikomachově, kde odvaha (andreia) je chápána jako střed mezi smělostí (tharros)  
a zbabělostí (deilia). Pozoruhodné je zjištění, že v NZ již ztrácí smělost negativní 
konotace a především ve slovesné formě (tharrei, tharsei) znamená jednoduše „buď 
dobré mysli“ a občas se stává ekvivalentem mé fobú, což je pravděpodobně 
důsledkem spiritualizace původně vojenské ctnosti odvahy (andrizesthe, 1K 16,13). 
Jen na jediném místě v NZ se vyskytne anaideia, rovněž bez negativního zabarvení, 
jako povzbuzení k neodbytným prosbám: dia ge tén anaideian autú egertheis dósei autó 
hosón chrézei (L 11,8). 
 

Sotva překvapí, že pojem spasení je rovněž vojenského původu. Zmíněný druh 
strachu nás totiž zachraňuje v mnoha vážných okolnostech, zvláště ve válce: ho fobos 
hémas hútos sózei kai en tó polemó nikén kai sóterian… apergazetai. Ve válce je potřebná 
smělost vůči nepřátelům, ale i strach ze zahanbení před přáteli: tharros men polemión, 
filón de fobos aischynés peri kakés.64 Každý z nás má být tedy nebojácný (afobos) i bázlivý 
(foberos). Stejně paradoxní požadavek nacházíme již v knihách židovského zákona, 
kde Mojžíš říká lidu: al-tíráú, LXX tharseite, aby hned dodal: eneken gar tú peirasai 
hymas peregenéthé ho theos pros hymas hopós an genétai ho fobos autú en hymin hina mé 
hamatranéte (Ex 20,20). Jedním dechem se zde říká „nebojte se“ i „bojte se“.  
 

V Davidově řeči na rozloučenou je spravedlnost a bázeň boží vyžadována od 
vladaře: móšel baadam caddík móšel jir´at elohím (2S 23,3). Slova o tom, že počátek 
moudrosti je bázeň před Hospodinem, najdeme v Ž 111,10, ale též v Př 1,7 a 9,10 
(LXX: arché sofias fobos kyriú/theú). Jinde se bázeň dává do souvislosti  
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s nadějí/očekáváním: bír´at jhvh mivtach-oz, LXX en fobó kyriú elpis ischyos (Př 14,26).  
Pavlova zásada „každému, co mu náleží“ je nepochybně ukotvena v  
platónsko-aristotelské definici spravedlnosti: apodote pasin tas ofeilas tó ton foron ton 
foron to telos to telos tó ton fobon ton fobon tó tén timén tén timén (Ř 13,7). V tomto smyslu 
se patrně vyžaduje i bázeň před Kristem (v rukopisné alternaci s bázní Boží), spojená 
s vzájemným podřizováním/hierarchií: hypotassomenoi allélois en fobó Christú/theú  
(Ef 5,21), jak naznačují též pokyny pro otroky v následující kapitole: hoi dúloi 
hypakúete tois kata sarka kyriois meta fobú kai tromon en haplótéti tés kardias hymón hós tó 
Christó (Ef 6,5). 
 

Aby byl člověk nebojácným (afobos) proti mnoha druhům strachu, musí mít 
respekt před zákonem: eis fobon agontes auton meta nomú, toiúton apergazometha.65 
Chceme-li jej však učinit bázlivým s pomocí práva, musíme jej uvádět do srážek  
s nestoudností (anaischyntia), aby bojoval se svými rozkošemi a vítězil. Ačkoli 
neexistuje nápoj vzbuzující strach, nápojem strach potlačujícím je právě víno. Chtěl 
by zákonodárce občany nejprve vyzkoušet stran statečnosti či zbabělosti? Zajisté, a to 
pokud možno bez velkého rizika. Víno je tedy vhodným prostředkem testování: 
pionta ton anthrópon auton autú poiei próton hileón euthys mallon é proteron, kai hoposó an 
pleon autú geuétai, tosútó pleionón elpidón agathón plérústhai kai dynameós eis doxan; kai 
teleutón dé pasés ho toiútos parrésias hós sofos hón mestútai kai eleuterias, pasés de afobias, 
hóste eipein te aoknós hotiún, hósautós de kai praxai.66 To vše může být navozeno pitím 
vína: elpidai agathai, dynamis eis doxan, parrésia, eleutheria. Je-li však třeba v duši 
pěstovat největší nebojácnost i největší bázeň, přičemž nebojácnost se cvičí na stavech 
strachu, neměla by se bázeň cvičit na stavech opačných? Zkoušení a zábava při víně 
(en oinó basanos kai paidia) je k tomu prostředkem levným a poměrně neškodným, 
děje-li se jen s trochou opatrnosti (an kai homóstiún met´ eulabeia gignétai). Jistě je 
takové testování bezpečnější než svěřit lidem své peníze, dcery, syny či ženy. 
Poznání povah a stavů duší je jedna z nejužitečnějších věcí umění péče o duši, které, 
jak z řečeného vyplývá, patří do oboru politického řemesla: túto men ar´ an tón 
chrésimótatón hen eié, to gnónai tas fyseis te kai hexeis tón psychón, té techné ekeiné hés estin 
tauta therapeuein: estin de pú, famen, hós oimai, politikés.67 Takto pregnantně to sice Pavel 
ani jiní novozákonní pisatelé nevyjádřili, avšak jejich celostní, holistický obraz světa 
naznačuje podobný přístup: psychoterapie je uměním politickým.  
 
Závěr: Co to znamená pro nás 
 

Biblické texty nejsou bezprostředně srozumitelné v naší době, neznáme-li alespoň 
v hrubých obrysech souvislosti, ve kterých vznikly, a situaci adresátů, kteří jimi měli 
být osloveni. Pochopit určité literární dílo předpokládá aspoň zčásti porozumět 
tomu, v jakém myšlenkovém světě žil jeho autor a jeho primární cílová skupina. 
Úplné porozumění nemůže být naším cílem už vzhledem k tomu, jaké obrovské 
množství písemností z dané doby se ztratilo; do dnešní doby se zachovaly jen 
nepřímé doklady o tom, že ještě o několik staletí později byly dostupné.68  
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68 Dlouhé seznamy spisů uvádí Díogenés Laetrios i další autoři.  
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To všechno tvořilo dobové duchovní klima. Ale i to, co se nám dochovalo, dnes 
málokdo stihne přečíst, neboť pokud vůbec čteme, pak spíše věci z poměrně nedávné 
doby, které nám s pochopením tak starých textů jako ty biblické příliš nepomohou.  
 

Z toho důvodu nám při četbě biblických textů mnohé uniká. Religionisté 
minulého století sice hledali souvislosti s kulturou kenaanskou, mezopotámskou  
či egyptskou, ale protože pod svícnem bývá největší tma, málokdo se důkladněji 
zabýval tou řeckou a pokud ano, vybíral si vždy jen jednu konkrétní školu, na kterou 
údajně měli novozákonní pisatelé navazovat. Před několika desetiletími bylo módou 
vyzdvihovat obdoby s hnutím stoiků,69 o něco později se dostali do popředí zájmu 
kynikové70 či dobové apokalyptické směry.71 Jak dokládá ve své několikasvazkové 
monografii John P. Meier,72 málokterý z dochovaných Ježíšových výroků je 
prokazatelně původní; pokládat tedy za kritérium jejich autenticity domnělou 
Ježíšovu originalitu je velmi problematické.73 Stanley Porter upozorňuje, že Ježíš 
musel ovládat řečtinu v mnohem větší míře, než se donedávna předpokládalo.74 
Není tím naznačeno, že obsah i forma NZ jsou dalekosáhle určeny tím, jak se mluvilo 
a jak se myslelo v helenizované části římské říše v prvním století? Neměli bychom se 
více soustředit na celkový obraz tehdejšího duchovního světa než na konkrétní 
myšlenkovou školu zvolenou podle vlastních sympatií, byť by to bylo sebelákavější?  
 

Jako mnohem užitečnější se jeví kritérium kontextové plauzibility. To pro nás 
znamená, že abychom biblickým textům náležitě porozuměli, musíme ze všeho 
nejdříve rezignovat na jejich bezprostřední duchovní „osmyslení“ pro naši 
současnost. Zdá se totiž, že biblické texty obsahují nepřeberné množství narážek  
a referencí odkazujících k jiným, pro nás již dnes z velké části ztraceným textům, 
starým příběhům, mýtům, myšlenkovým experimentům, anekdotickým vyprávěním 
a vtipným výrokům dávných mudrců. V mnoha případech zřejmě nebude možné 
doložit přímý literární vliv a tím méně směr, kterým v daném případě proudil, neboť 
je dobře myslitelné ovlivňování předliterární, mimoliterární a obousměrné. O vysoké 
pravděpodobnosti námořních kontaktů v oblasti východního Středomoří ještě před 
vpádem mořských národů jsme se již zmínili, ačkoli pro absenci přímých písemných 
svědectví jsou nedoložitelné; nastupuje zde proto nezbytná abstrakce  
a fenomenologická „epoché“.  
 

Prvním krokem je uvědomit si, řečeno sókratovsky, ohromující množství toho,  
co nevíme a co se nikdy nedozvíme; druhým pak vytěžit, co je dostupné, třeba i toto 
svým rozsahem mnohonásobně převyšuje možnosti jednoho člověka. Z tohoto 

                                                 
69 Kriticky k tomu R. Nash, URL: https://www.equip.org/article/was-the-new-testament-influenced-by-
stoicism/  
70 J. D. Crossan, URL: https://www.thecontemplativelife.org/blog/historical-jesus-john-dominic-crossan-jesus-
cynic-philosopher  
71 B. Ehrman, Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium, Oxford University Press, US. 1999.   
    D. Alison, Constructing Jesus: Memory, Imagination, and History. Baker Academic. 2010. 
72 J. P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, 5 svazků. 1991-2016. 
73 Ke spornosti kritérií viz D. Alison, How to Marginalize the Traditional Criteria of Authenticity, in: Handbook for the 
Study of the Historical Jesus, Brill 2011, sv. 2, s. 3. 
74 S. Porter, The Role of Greek Language Criteria, in: Historical Jesus Research, in: Handbook for the Study of the Historical 
Jesus, Brill 2011, sv. 2, s. 361. 
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důvodu je potřebná rozsáhlá mezioborová spolupráce znalců v oboru biblistiky  
a v ostatních oborech zabývajících se řeckým písemnictvím. Jen tak snad dokážeme 
aspoň zčásti ocenit nejen humor biblických pisatelů, ale i jejich hlubší, duchovní  
či etický, snad dokonce politicko-psychoterapeutický záměr. Není vůbec předem 
jisté, nakolik je jejich poselství relevantní pro naši dobu a nakolik to, čemu dnes 
říkáme křesťanství, ještě zachovává jádro toho původního. Cestu si však nemůžeme 
zkrátit. Nehledejme tedy nejprve bezprostřední relevanci, nýbrž „království nebeské 
a jeho spravedlnost“, jak se ukazovala v prvním století předně v řecky mluvící 
židovské diaspoře ve východním Středomoří, potom i mezi jejími neobřezanými 
sousedy. Při troše vytrvalosti nám snad i relevance bude časem přidána. 
 
Shrnutí 
 

Studie zkoumá příklady působení Platónovy řečtiny v každodenních diskurzech 
následujících staletí, jak se odrážejí v pojmosloví a idiomatice Septuaginty a Nového 
zákona.  V souvislosti s klíčovým tématem obce (polis) se zaměřuje na trojí podobu 
války v první knize Platónových Zákonů: válku proti vnějším nepřátelům, občanský 
rozbroj a ustavičný boj v nitru jednotlivce, představovaný jako nejurputnější ze všech 
válek. V této souvislosti pojednává vybrané texty LXX a NZ, vykazující více či méně 
nápadnou spřízněnost s platónsko-aristotelskými myšlenkovými vzorci. Mezi 
souvisejícími tématy figurují zejména spravedlnost, zákon, ctnost a výchova. 
Celkový přístup je hermeneutický a fenomenologický, se zřetelem k samotným 
textům i k širším souvislostem, které utvářely jejich recepci a dopad. Pomocí 
komparace vybraných pasáží z Platóna, LXX a NZ se studie pokouší ukázat řecký 
jazyk jako nosič světového názoru rozšířeného v dané době ve východním 
Středomoří, jakož i jeho zásadní význam při prvních kontaktech křesťanského 
evangelia s řecky mluvícími příjemci.  
 
Summary 
 

Just War in Plato’s Laws and its Significance for the Beginnings of the Christian 
Movement. This paper looks for evidence of Plato’s Greek in everyday discourse of 
the subsequent centuries, as reflected in the vocabulary and idiomatic of the 
Septuagint and the New Testament. Together with the pivotal concept of city/state 
(polis), the main focus rests on the three types of war as they appear in the first book 
of Plato’s Laws: war against external enemies, civil strife and an ongoing battle 
within an individual, the last portrayed as the fiercest of all wars. Selected LXX and 
NT texts are considered that seem to be vaguely or more distinctly reminiscent of the 
Platonic-Aristotelian thought patterns. Some of the related areas discussed cover 
justice, law, virtue and education. The overall approach is hermeneutical and 
phenomenological, with an eye both to the texts themselves and the broader contexts 
that shaped their respective reception and impact. Through comparing selected 
passages from Plato, the LXX and the NT, the study attempts to show the Greek 
language as a vehicle of a worldview that permeated the first-century eastern 
Mediterranean, thus facilitating the first contacts between the Christian message and 
the Greek-speaking audience. 
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Nové vojenské technologie často představují výzvu, která nás nutí měnit způsob, 
jakým uvažujeme o válce. Nejen z hlediska vojenské vědy – vojenské technologie 
mají i společenský, etický a obecně filosofický přesah. Tento text se zaměřuje na 
etický přesah vojenské technologie, která se rozšířila v posledních deseti letech - 
bezpilotních bojových vzdušných prostředků (UCAV, z anglického unmanned 
combat aerial vehicle). Tento text se přímo nezabývá tématem zcela autonomních 
(tedy robotických) bojových prostředků. Je tomu tak jednak proto, že jsou stále ve 
zkušební fázi, a není je možné hodnotit z odstupu a také proto, že se jedná  
o komplikovanější případ – právě důsledná analýza UCAV by měla sloužit jako 
základ pro podobnou analýzu robotických prostředků. 

Válka představuje v etice oblast sui generis, která se vymyká běžným normám 
společenského života – právo na život a jeho hodnotnost je jedním z nejzákladnějších 
pilířů etiky, válka ze své podstaty toto právo neguje. Tradičním způsobem, jak 
k inherentní morální ambivalenci války přistupovat a pokusit se ji nějak smířit 
s etikou, je teorie spravedlivé války – je to stará tradice, ale stále představuje jeden 
z nejrozšířenějších přístupů. Tento text bude UCAV hodnotit právě v  rámci této 
teorie v její současné podobě. Cílem je určit, jsou-li UCAV kompatibilní s konceptem 
spravedlivé války. 

Teoretický rámec 

V této části textu představím teoretický rámec, ze kterého vycházím (moderní 
modifikace teorie spravedlivé války), a pokusím se určit, které složky tohoto rámce 
jsou relevantní pro diskuzi týkající se UCAV, a jak musíme o spravedlivé válce 
uvažovat, abychom pokryli celou šíři fenoménu ozbrojených dronů. 

V teorii spravedlivé války existují dvě základní oblasti – právo ve válce (ius in 
bello) a právo na válku (ius ad bellum). Ius ad bellum sestává z šesti základních 
principů: spravedlivý důvod (v tradiční teorii sebeobrana, nebo humanitární 
intervence ve velmi vzácném případě odvracející tragédii), legitimní autorita, 
spravedlivý záměr, rozumná šance války na úspěch a tedy dosažení spravedlivého 
cíle, proporcionalita (morální užitek z války musí převyšovat morální cenu války),  

                                                 
1  Mgr. Jakub Mareš, pracoviště: Filozofická fakulta, katedra filozofie, Masarykova univerzita, Arne Nováka 1, 
602 00 Brno, alma mater: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno. 
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a princip poslední možnosti – válka musí být až poslední eventualita po vyčerpání 
všech ostatních možností, například diplomatických.2  

Tradiční teorie spravedlivé války předkládá následující podmínky ius in bello:  
není možné cíleně útočit na nekombatanty/civilisty (pravidlo diskriminace), újma 
způsobená nekombatantům jako nepřímý důsledek vojenských akcí je přípustná 
pouze po posouzení proporcionality k cílům a princip nezbytnosti – újma na 
nekombatantech je možná pouze, pokud byly vyčerpány ostatní možnosti dosažení 
(dílčího) cíle.3  

Vedle toho existuje ve Walzerově modifikaci koncept, který je pro drony zvlášť 
relevantní. Je to morální rovnost kombatantů (MEC, moral equality of combatants). 
Podle Walzera je zbavování života a svobody, které je nerozlučně spjato s válkou, 
přijatelné pouze tehdy, je-li založeno na aktu svobodné vůle – kombatanta od 
nekombatanta odlišuje právě to, že se aktem boje dobrovolně vzdává práva na život 
a svobodu.4 Tím, že člověk ohrožuje jiného, se mu odcizuje a zbavuje se společného 
lidství, stává se nebezpečným člověkem, a tak se sám stává cílem legitimního použití 
smrtící síly.5 Drony samozřejmě tuto zásadu zpochybňují – je to proto, že operátor 
dronu se obvykle nachází v bunkru daleko od bojiště a nevystavuje se skutečné 
hrozbě. Tím vnáší do boje problematický prvek, jistou absenci reciprocity ohrožení. 
Domnívám se, že právě tato obava je společným kořenem obav z „playstation 
mentality“ (operátor bere boj jako hru)6, považování dronů za zbabělé a odporující 
vojenským ctnostem7 a obavám z dehumanizace války a pokřivení psychologického 
vztahu mezi válečníky a redukci „důstojného soupeře na pouhý cíl.“ 

V klasické formulaci je nezbytné, aby byly podmínky obou oblastí dodrženy – 
tedy logicky, ius ad bellum předchází ius in bello a je jeho podmínkou. V současnosti 
existuje ohledně vztahu těchto oblastí diskuze – v zřejmě nejvlivnější8 současné 
formulaci teorie spravedlivé války Michaela Walzera jsou nezávislé – je možné,  
že válka je z hlediska ius in bello spravedlivá a zároveň nespravedlivá z hlediska 
práva na válku. Tento přístup byl kritizován. Podle McMahana nemohou vojáci 
strany, která vede válku bez naplnění práva na válku dodržet právo ve válce: „Je 
těžké říci, jak by mohli spravedliví kombatanti být legitimními cíli prostě proto, že se brání 
nespravedlivým útokům nespravedlivých kombatantů násilím…útok na spravedlivé 
kombatanty znamená útok na osoby, které jsou v obecném smyslu nevinné: které nebyly 

                                                 
2 S. Lazar, War, URL: 
https://plato.stanford.edu/entries/war/?fbclid=IwAR1VzyaM5FU316lwI2d_8MZh1jBF3Nn6FWzRLnLvwEL0TCl48KYp3B

amPH8 [cit. 06.05.2019].  
3 Ibid. 
4 M. Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, New York 2006, s. 136. 
5 Ibid., s. 142-145. 
6 D. Walsh, Leading UN Official Criticises CIA's role, URL: 
https://www.theguardian.com/world/2010/jun/03/us-pakistan-drone-
strikes?fbclid=IwAR2JAU0kPxm3e1xA9LMt8cFMKYAcbTtAPpYT2eVfMDRH6e7PfZ_NeHPRb-I [cit. 08.06.2019]. 
7 A. Fatic, The ethics of drone warfare, in: Filozofija i društvo, 28, 2017, s. 349-364. 
8 S. Lazar, War, URL: 
https://plato.stanford.edu/entries/war/?fbclid=IwAR1VzyaM5FU316lwI2d_8MZh1jBF3Nn6FWzRLnLvwEL0TCl48KYp3B

amPH8 [cit. 06.05.2019]. 

https://plato.stanford.edu/entries/war/?fbclid=IwAR1VzyaM5FU316lwI2d_8MZh1jBF3Nn6FWzRLnLvwEL0TCl48KYp3BamPH8
https://plato.stanford.edu/entries/war/?fbclid=IwAR1VzyaM5FU316lwI2d_8MZh1jBF3Nn6FWzRLnLvwEL0TCl48KYp3BamPH8
https://www.theguardian.com/world/2010/jun/03/us-pakistan-drone-strikes?fbclid=IwAR2JAU0kPxm3e1xA9LMt8cFMKYAcbTtAPpYT2eVfMDRH6e7PfZ_NeHPRb-I%20
https://www.theguardian.com/world/2010/jun/03/us-pakistan-drone-strikes?fbclid=IwAR2JAU0kPxm3e1xA9LMt8cFMKYAcbTtAPpYT2eVfMDRH6e7PfZ_NeHPRb-I%20
https://plato.stanford.edu/entries/war/?fbclid=IwAR1VzyaM5FU316lwI2d_8MZh1jBF3Nn6FWzRLnLvwEL0TCl48KYp3BamPH8
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zbaveny svého práva nebýt napadeny. Jsou tedy nelegitimními cíli. Jejich napadení porušuje 
princip diskriminace.“9   

Domnívám se, že Walzerovo pojetí logické nezávislosti dvou oblastí válečného 
práva je v kontextu tohoto článku nosnější. McMahanovo pojetí má totiž díky tomu, 
jak je absolutizující, nezamýšlený důsledek – pokud jsem bojovník v nespravedlivé 
válce a vím to, neexistuje pro mě žádný „etický benefit“ z dodržování ius in bello. 
Druhá možná výtka je, že McMahan absolutizuje i v jiném smyslu – předpokládá, že 
je jasné, kdo je a kdo není v právu. Nezřídka se ale stává, že se obě strany konfliktu 
domnívají, že právě oni jsou v právu. Walzerovo pojetí je tak praktičtější – umožňuje 
pracovat s ius in bello bez rozhodování o ius ad bellum. Z našeho hlediska není nijak 
možné ospravedlnit například kampaň radikálních islamistů hnutí Šabáb, snažících 
se zavést v Somálsku právo šaría. Z jejich hlediska to dává dokonalý smysl.  
Je vhodné, aby existoval regulativní ideál přípustných prostředků dosažení cíle, bez 
ohledu na to, o jaký cíl se jedná. 

Diskuze o nezávislosti dvou válečných práv je relevantní také proto, že současné 
mezinárodní prostředí pro základní podmínky ius ad bellum představuje výzvu.  
V současnosti je totiž samotný koncept války velmi rozmlžený – žádná z velkých 
válek posledních desetiletí není klasická válka s jasným začátkem, koncem  
a autoritou, která ji vyhlásí. Není ostatně ani jasné, kdo je legitimní autorita – charta 
OSN výrazně limituje právo států vyhlašovat válku. Z hlediska mezinárodního práva 
je nelegální každá vojenská akce, jejímž cílem není obrana sama sebe nebo spojenců, 
nebo která není schválená rezolucí Rady Bezpečnosti OSN (kapitola 7 Charty OSN, 
zejména čl. 5).  

Místo toho se jedná obvykle o „ozbrojené intervence“, případně také dochází 
k situaci, kdy válka prostě „vypukne“ bez vyhlášení. Není také jasné, kdo může  
a nemůže být považován za kombatanta – tedy kdo se vzdává práva na život. 
Teroristické organizace považují za kombatanty často celou populaci nepřátelského 
státu. Jejich zdůvodnění přitom má etický element, který se vyskytuje i v dnešních 
diskuzích o spravedlivé válce – podle reduktivních individualistů není možné dělat 
rozdíl mezi etikou ve válce a etikou mimo válku10. Jedním z důsledků je narušení 
představy, že nekombatanti nesmí být cílem – nekombatant, který svým úsilím 
pomáhá protivníkovi, se vzdává práva na život úplně stejně jako kombatant. 

Válka je tedy v současnosti rozmlžená geograficky (například kybernetický útok 
může proběhnout kdekoliv), morálně i co do stupně intenzity. Žijeme v době,  
ve které probíhá neustálý relativně nízkoúrovňový konflikt, ve kterém hrají roli státy  
i nestátní aktéři. Je velmi obtížné vztáhnout na současný svět klasické podmínky 
práva na válku v absolutních termínech, protože žijeme v neustálé válce nízké 
intenzity. UCAV jsou velmi často kritizovány, v zásadě jako symbol tohoto způsobu 
boje. Vzhledem k tomu, že prakticky všechny současné konflikty jsou s teorií 

                                                 
9 J. McMahan, Killing in War, Oxford 2009, s. 16. 
10 H. Frowe, The Just War Framework, in:  H. Frowe – S. Lazar (eds.), The Oxford Handbook of Ethics of War,  
New York 2018. 
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spravedlivé války v menší či větší míře v konfliktu, měli bychom roli UCAV hodnotit 
velmi opatrně a rozlišovat ji od charakteristiky konfliktu jako takového. Vezměme si 
příklad války v Afghánistánu – kritika UCAV zde splývá s kritikou neustálé 
protiteroristické kampaně. Zde by bylo nutné se ptát, zda je tato kampaň umožněna 
existencí UCAV, nebo jsou UCAV pouhým nahraditelným nástrojem – nůž není 
špatný, jde o to, kdo jej drží. Kampaň v Afghánistánu a na Blízkém východě vůbec se 
totiž vyznačuje značnou mírou strategické bezradnosti a nejasnosti ohledně cílů.11 12 
V takovém případě totiž není problém v UCAV, ale v naprostém nesplnění dvou 
podmínek spravedlivé války – spravedlivého cíle (pokud je cíl nejasný, těžko může 
být spravedlivý) a šance na úspěch (neokonzervativní ideál zavedení moderních, 
západních demokracií na Blízkém východě se zdá jako přespříliš ambiciózní cíl). 

Na druhou stranu, představa „morálně neutrálního nože“ je u pokročilých 
vojenských technologií zřejmě příliš zjednodušující. Vojenské technologie vznikají za 
určitým cílem, mají určité místo v doktríně, otevírají a zpřístupňují plánovačům 
některé konkrétní úkoly. Vojenské technologie nejsou morálně neutrální – málokdo 
by zřejmě argumentoval pro morální neutralitu biologických zbraní, otravných 
plynů či mnoha jiných ničivých vynálezů, které jsme se rozhodli právě z důvodu 
jejich jasně záporné morální polarity zakázat smlouvami. Otázka, kterou se 
zabýváme, je, jestli mají UCAV nějaké inherentní vlastnosti, které je k těmto „strojům 
zkázy“ řadí, a jestli naopak nemají jiné, pozitivní morální vlastnosti (jako například 
jaderné zbraně, u kterých je možné konstruovat argument, že jsou příčinou absence 
velkých mezistátních válek za posledních 75 let).13 14 

Kritéria spravedlivé války jsou velmi tvrdá. Při posuzování kompatibility zbraně 
s těmito kritérii nemůžeme postupovat absolutně – pokud bychom vyloučili všechny 
zbraně, se kterými lze vést nespravedlivou válku, nezbyla by nám žádná a museli 
bychom vyjádřit pochybnosti také o mnoha civilních technologiích. Za zcela 
nekompatibilní s teorií spravedlivé války můžeme považovat ty zbraně, se kterými je 
spravedlivou válku nemožné vést.15 U zbraní, které jsou kompatibilní, se můžeme 
dále ptát jaké pobídky (incentives) dávají dvěma hypotetickým typům velitelů – 
veliteli, který chce vést válku spravedlivě, ale musí se ohlížet i na jiné priority (životy 
vojáků, cíl mise) a veliteli, pro kterého je spravedlivá válka irelevantní. Ptáme se tím 
vlastně na dva druhy inherentních morálních vlastností – za prvé, jestli drony 
pomáhají vést spravedlivou válku svojí samou podstatou, tj. zda jejich použití 
velitelem, který má na mysli pouze vojenské ohledy, bude blíže či dále od striktních 
kritérií spravedlivé války než bez nich a za druhé, jestli drony veliteli, který sice chce 
vést válku spravedlivým způsobem, ale má i jiné priority (životy vlastních vojáků, cíl 
mise) dávají do rukou nástroj, který mu spravedlivé vedení války usnadňuje. 

                                                 
11 K. Hussain, What’s Wrong With the US Afghanistan Strategy?, in: The Diplomat, 31. srpen 2018. 
12 R. A. Manning, The United States Needs an Afghanistan Exit Strategy, in: Foreign Policy, 5. říjen 2018. 
13 K. Waltz, Spread of Nuclear Weapons: More May Better, Londýn 1981. 
14 R. Rauchhaus, Evaluating the Nuclear Peace Hypothesis: A Quantitative Approach, in: Journal of Conflict Resolution, 
53, 2, 2009, s. 258-277.  
15 Zde je zajímavá otázka jaderných zbraní. Mezi experty existuje jak morální pozice abolicionistická, podle které 
by jaderné zbraně měly být zakázány, protože jejich případné použití jako riziko vždy existuje a není nijak 
obhajitelné a druhá názorová škola, podle které jsou jaderné zbraně spíše politický nástroj, jehož smyslem je 
zůstat nepoužity a sloužit k odstrašení (deterence) nebo k donucení (kompelence). 
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Východiskem této práce tedy je, že by nás mělo zajímat, o kolik blíže či dále nás 
UCAV posouvají směrem k nebo od spravedlivé války. Vzhledem k problémům s ius 
ad bellum a podstatě problému (etika konkrétního zbraňového systému, který má 
spíše taktický a operační než strategický význam) se zaměřím spíše na ius in bello  
a také na otázku která sdružuje mnohé deontologické výhrady vůči UCAV – morální 
rovnost kombatantů. Zda mají UCAV nějaký význam pro ius ad bellum řeším na 
závěr. 

Pravidla ius in bello 

Současné UCAV (např. MQ-1 Predator a MQ-9 Reaper) jsou zbraní asymetrického 
boje, vzniklého v rámci „války proti terorismu“ jako nástroj protipovstaleckého boje, 
zpočátku zejména na hranici Pákistánu a Afghánistánu.16 Jedná se o velmi rozsáhlou 
oblast, jejíž neustálé monitorování a kontrola tradičními prostředky by bylo velmi 
obtížné a drahé. UCAV jsou relativně jednoduché platformy, které by v boji proti 
srovnatelnému protivníkovi neměly šanci obstát – jsou jednak zranitelné rušením  
a potom jsou velmi pomalé a relativně bezbranné. Jejich největší výhoda 
z vojenského hlediska je jejich nízká cena, dlouhá doba letu a postradatelnost. Díky 
tomu, že nejsou pilotované, není nutné se příliš obávat sestřelení, které je  
z pragmaticky vojenského hlediska nežádoucí, jednak kvůli dlouhé době a vysoké 
ceně výcviku kvalifikovaného pilota, potom kvůli tomu, že moderní západní armády 
jsou limitovány demokratickým procesem a války s velkým množstvím vlastních 
ztrát rychle ztrácejí popularitu u voličů. Jejich hlavní doktrinální rolí byl „lov“ 
skupin militantů – jejich lokalizace, identifikace a eliminace. Měly pomoci vybojovat 
válku proti terorismu pomocí postupné degradace schopností teroristických sítí 
přímou eliminací jejich ozbrojenců, specializovaného personálu a klíčových postav.17 

První pravidlo ius in bello, pravidlo diskriminace určuje, že není možné útočit 
záměrně na nekombatanty. To ale vyžaduje napřed kombatanty od nekombatantů 
rozlišit. Každý velitel by se měl pokusit využít všech dostupných prostředků 
k tomuto rozlišení – pokud by tak neučinil, porušuje pravidlo diskriminace 
z nedbalosti. UCAV vykazují pro tuto roli ideální vlastnosti – jsou pomalé, tiché, mají 
dlouhou dobu letu a jsou dlouho schopné kroužit nad jedním místem, kde dochází 
k pozorování a ke snaze o identifikaci cíle, obvykle za pomoci dalšího pozorovatele 
na zemi. To umožňuje vyhnout se chybě způsobené unáhleností. Jsou postradatelné – 
velitel, který má zájem na dodržení pravidla diskriminace, je může nasadit na jinak 
riskantní průzkum bez obav ze ztráty vlastního vojáka. Veliteli tedy mohou při snaze 
o dodržení ius in bello výrazně pomoci. 

                                                 
16 R. Stojar, Bezpilotní prostředky a problematika jejich nasazení v soudobých konfliktech, in: Obrana a strategie, 16, 2, 
2016, s. 5-18. 
17 W. Leister, MQ-9 Reaper Unmanned Aircraft System (MQ-9 Reaper) As of FY 2016 President's Budget, URL: 
https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/FOID/Reading%20Room/Selected_Acquisition_Reports/15-
F-0540_MQ-9%20Reaper_SAR_Dec_2014.PDF?fbclid=IwAR0HmKL-
2fDPOhtEsqq3o6078_Dh4lC2cTt_rFRYMflXO8F7yLPmN9v2Cvs [cit. 08.06.2019]. 
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Musíme také vzít v úvahu, jaké jsou alternativy k použití UCAV. Prvním 
způsobem, jak zlikvidovat skupinu či tábor identifikovaných militantů, je použití 
dělostřelectva, případně raketometů. Dělostřelectvo není oproti podvěsným střelám 
příliš přesné, poloměr destrukce je širší. Jeho použití má mnohem větší šanci vést 
k civilním ztrátám. Další variantou, která plní podobnou roli jako UCAV (limitování 
ztrát, snížení mediální expozice) - je využití armád místních spojenců jako je Pákistán 
nebo irácké ozbrojené síly – tito spojenci však nemají západní výcvik ani etické 
standardy, ve skutečnosti mají sklon být poměrně brutální. V některých konkrétních 
případech mohou podobnou roli jako UCAV plnit síly zvláštního určení, jejich 
případné zajetí ovšem představuje oproti UCAV značné riziko a stavělo by velitele 
před další etické dilema – zda má upřednostnit životy vlastních vojáků nebo cizích 
nekombatantů. Případné riziko životů vlastních vojáků totiž má vždy dopad  
na způsob plánování – vede k menší toleranci rizika. Péče o životy civilistů je 
z hlediska velitele často luxus – jeho primární povinnost je zabránit vlastním ztrátám. 
To má dva důležité dopady - jednak UCAV přináší zcela novou možnost, která 
umožňuje snáze vyhovět pravidlům spravedlivé války. Druhý dopad je ten,  
že i zcela pragmaticky uvažující velitel bude spíše nakloněn alespoň v některých 
případech použít UCAV – válka se jejich zavedením sama o sobě posouvá směrem 
blíže ke spravedlivé válce. 

Podle statistik mají útoky s použitím UCAV nižší počty civilních obětí než bez 
nich.18 19 20 Pravidlo proporcionality ovšem hovoří o neúmyslných obětech – 
úmyslnost je vyloučena principem diskriminace. Velká schopnost diskriminace  
u UCAV a také jejich velká přesnost (naváděné rakety s malým poloměrem exploze) 
vytvářejí situace, kdy je možné určit přítomnost civilistů, ale přesto dojde 
k rozhodnutí o upřednostnění cílů mise (např. zabití kombatantů, kteří se mezi nimi 
skrývají) před jejich životy. Klíčová otázka zde tedy je, zda má situace, kdy velitel ví 
o přítomnosti civilistů, ale přesto zaútočí, být považována za porušení tohoto 
pravidla. Takový pohled by měl ale nepřijatelný důsledek – vytvářel by tlak na 
nevyužití vlastních zpravodajských kapacit a favorizoval by plošné údery bez 
znalosti o výskytu nekombatantů, aby bylo možné vyhnout se etické zodpovědnosti. 

Důvodem potíží s dodržením těchto pravidel je sama povaha současné války.  
Jak již bylo řečeno, jde obvykle o dlouhé asymetrické konflikty (boj moderní armády 
proti nějaké formě partyzánského hnutí) na území státu třetího světa s civilním 
obyvatelstvem, z něhož toto hnutí vychází. Iniciátor války má málokdy jasnou 
strategickou představu cíle války, partyzánské hnutí může být klíčovou součástí 
místní civilní sociální struktury, a válka proti nim tak má zároveň charakteristiky 
války proti civilistům. Největší míra utrpení civilistů pak pramení nikoli z přímých 
obětí válečného úsilí, ale z narušení běžného života, degradace infrastruktury  
a bezpečnosti a jiných jevů spojených s dlouho trvajícím chaotickým konfliktem.  

                                                 
18 B. G. Williams, M. Fricker, A. Plaw, New Light on the Accuracyof the CIA’s Predator Drone Campaign in Pakistan,  
in: The Jamestown Foundation, Terrorism Monitor, 41, 8, 2010. 
19 B. G. Williams, Accuracy of the U.S. Drone Campaign: The Views of a Pakistani General, in: CTC Sentinel, 3, 4, 2011,  
s. 9-11. 
20 M. Braun, Counting civilian casualties in CIA’s  drone war, in: Foreign Policy, 2. listopad 2012.  
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To je ale intrinsitní povaha války v takových podmínkách a otázka její spravedlivosti 
je otázkou  ius ad bellum (princip proporcionality), ne ius in bello. Jinými slovy – drony 
představují dobrý, morálně šetrný nástroj, jak dodržovat ius in bello v typu konfliktu, 
který je velmi obtížné obhájit z hlediska ius ad bellum. 

Drony a ovlivnění prahu podmínek ius ad bellum 

Výše jsem k otázce ius ad bellum, respektive její problematičnosti, přistupoval jako 
k jakési statické scéně, na které drony existují a plní určité úlohy. Drony ale scénu,  
na které se odehrává morální kalkul spojený s ius ad bellum také mění. Problém, který 
se u UCAV vyskytuje, tzv. mission creep, stojí na pomezí dvou válečných práv  
a zasahuje do obou. 

Tento problém nastává v situaci „limitované morálky“, která je jistým 
kompromisem mezi spravedlivou válkou a pragmatismem. Civilní oběti jsou 
tolerovány, ale jen do jisté výše a jsou váženy proti dosaženým výsledkům.  
Vedle morálních ohledů má toto pravidlo i pragmatické zdůvodnění - západní 
armády jsou pod tlakem veřejnosti a musí udržovat pozitivní mediální obraz.  
Mnohé pozitivní vlastnosti UCAV – jejich nízká cena, absence rizika ztrát a velká 
šance na limitování civilních ztrát – může vést k provedení riskantních (z hlediska 
dodržení proporcionality) misí, které by jinak provedeny z různých důvodů nebyly. 
Tyto důvody se pojí s výhodami, které drony mají – může jít o sebevražedné mise či 
mise vysoce rizikové z hlediska životů příslušníků ozbrojených sil, na které by 
nebylo vhodné poslat pilotovaný stroj. Může jít ale také o misi, u které by za 
normálních okolností hrozila tragická chyba a velké civilní oběti – UCAV umožní 
tyto oběti redukovat na přijatelnou mez, která zůstane bez mediálního dopadu. 
Nízká cena UCAV také znamená, že je jich možné vyrobit a nasadit daleko víc než  
u jiných typů sil, případně je přiřadit i jiným typům aktérů, než by připadalo 
v úvahu u běžných letadel – velkou flotilou UCAV disponovala mimo jiné CIA. 
Právě velký počet umožňující neustálé pokrytí rozsáhlých geografických oblastí je 
z vojenského hlediska významná výhoda UCAV – z hlediska morálního je tato 
vlastnost ošidná. 

K „mission creep“ (rozrůstání úkolů) může dojít na každé úrovni. Stejně jako 
UCAV umožňují nové mise na již existujících bojištích, pomáhají otevírat bojiště 
zcela nová a díky svým vlastnostem snižují práh pro vstup do limitovaného 
konfliktu. Takovými případy může být kampaň vedená pomocí UCAV v Jemenu  
a Somálsku, vedená ze základny JSOC21 v Džibutsku a případná expanze kampaně 
na Saharu.22 Je do jisté míry diskutabilní nakolik jsou to právě UCAV, která tato 
bojiště otevírají – je pravděpodobné, že cíle s vysokým významem by mohly být 
zničeny i jinými prostředky, například pomocí střel s plochou drahou letu 
odpalovaných z lodí. Právě UCAV v kombinaci se speciálními silami zde ale 
vytvářejí mnohem stálejší a trvalejší přítomnost, než by mohly občasné údery z lodí – 

                                                 
21 Joint Special Operations Command – Společné velitelství speciálních operací 
22 L. Seligman, Shadowy U.S. Drone War in Africa Set to Expand, in: Foreign Policy, 4. září 2018. 
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v tomto smyslu tedy přímo zasahují do hájemství ius ad bellum tak, že snižují hranici 
vstupu do války, činí neustálé zásahy snadnější a tím i přitažlivější. 

Morální rovnost kombatantů 

Podmínka morální rovnosti kombatantů není součástí původní teorie. Je moderní 
modifikací Michaela Walzera. Podle Walzera je zbavování života a svobody, které je 
nerozlučně spjato s válkou, přijatelné pouze tehdy, je-li založeno na aktu svobodné 
vůle, kterým se kombatant vzdává práva na život.23 Je zde jistý element válečnické cti 
– rovnost spočívá v tom, že obě strany vědí, že mohou zemřít. 

Nelze popřít, že UCAV snižují expozici vlastních vojáků smrtící síle – pro západní 
státy, jejichž populace je na ztráty značně citlivá, je to jeden z jejich největších plusů  
a může vést k  rozšiřování misí (viz výše). Tento trend ale nezačíná u UCAV – snaha 
snížit riziko pro vlastní vojáky a dosažení naprosté převahy je charakteristickým 
rysem moderní války, protesty založené na podobném zdůvodnění můžeme nalézt 
např. i ohledně bombardování Jugoslávie NATO.24 Souvisí s ní i otázka asymetrické 
eskalace – západní armáda se snaží redukovat vojenské ztráty, nasadí tedy 
bezrizikové prostředky. Protivník hledá způsob, jak způsobit protivníkovi škodu a je 
nucen se uchýlit k asymetrickým taktikám, často v podobě terorismu. Ve výsledku 
dochází k rozmlžení obsahu termínů „bojiště“ na celý svět a „kombatant“ na 
„nepřátelský občan“ a vytváří atmosféru neustálého strachu. Tento trend je 
intrinsitní morální problém s typickými konflikty dneška a UCAV v něm 
nepředstavují kvalitativní změnu. 

Walzerovu zásadu je možné interpretovat také na základě etiky ctnosti, ne jen 
konsekvencí ztráty reciprocity. Je možné tvrdit, že voják bez rizika není nucen k úctě 
k nepříteli a k boji přistupuje jako k počítačové hře25, čímž jednak zbavuje závažný 
akt zabíjení osobního rozměru, a potom se také stává krutým. Jenže Walzerova 
reciprocita rizika je spojena se strachem o vlastní život a stresem – které mohou také 
snadno vyvolat krutost. Vědomí vlastní nezranitelnosti tak naopak u morálně 
vybaveného jedince může vést k větší uvážlivosti a menšímu podléhání animální 
nenávisti. UCAV navíc usnadňují dohled nad konáním vojáka. Díky záznamům by 
mělo být snazší vyvodit případné důsledky.  

Morální rovnost kombatantů tedy ve skutečnosti naráží na charakter moderní 
armády, ve které je osobní zodpovědnost a svoboda jednání silně omezena integrací 
vojáka do komplexního systému. UCAV jsou jen dalším článkem dehumanizace, 
která začala probíhat nejpozději s rozvojem nepřímé dělostřelecké palby. Posledním 
argumentem proti představě, že drony jsou kvalitativním skokem v dehumanizaci, 

                                                 
23 M. Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, New York 2006, s. 136. 
24 P. W. Kahn, The Paradox of Riskless Warfare, New Haven 2002. 
25 Ch. Cole, M. Dobbing, A. Hailwood, Convenient Killing: Armed Drones and the ‘Playstation’ Mentality, URL: 
https://dronewarsuk.files.wordpress.com/2010/10/conv-killing-final.pdf?fbclid=IwAR1-
yqNRotpMCVsVycv4TCZapHymzj9BRAO0oHovduNTXHU0jIiiFFZKSl0 [cit. 08.06.2019]. 
 

https://dronewarsuk.files.wordpress.com/2010/10/conv-killing-final.pdf?fbclid=IwAR1-yqNRotpMCVsVycv4TCZapHymzj9BRAO0oHovduNTXHU0jIiiFFZKSl0
https://dronewarsuk.files.wordpress.com/2010/10/conv-killing-final.pdf?fbclid=IwAR1-yqNRotpMCVsVycv4TCZapHymzj9BRAO0oHovduNTXHU0jIiiFFZKSl0
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může být, že právě ti vojáci, kteří nejvíce rozhodují o podobě boje, jsou v moderní 
válce vystaveni riziku obvykle nejméně. 

Závěr 

Posuzujeme-li morální rozměr zbraňového systému, musíme z podstaty věci 
(totiž, že jde o smrtící zbraň) učinit jistý morální kompromis a ustoupit realitě 
existence války. UCAV bychom neměli posuzovat osamoceně – musíme je zohlednit 
oproti jejich alternativám, uvažovat nikoliv, zda je jejich použití nemorální (jistě 
někdy může být), ale kterým směrem válečnictví posouvají. Můžeme říci, že UCAV 
přinášejí na bojiště větší potenciál pro humanitu, pokud humanitou myslíme ohledy 
na nevinné lidské životy v konkrétních situacích. Spravedlivou válku je s jejich 
pomocí snazší vést, pokud k tomu existuje vůle. Jejich použití v opačném případě – 
pokud existuje naopak vůle terorizovat populaci – nebude děsivější než použití 
běžných nástrojů, například raketometů. Díky UCAV je snadnější dodržovat 
pravidla ius in bello. Umožňují přesněji určit, kdo je, a kdo není kombatant  
a limitovat civilní ztráty. Pokud budeme o kompatibilitě ale uvažovat realističtěji, 
vzniká nám situace, kdy drony také usnadňují provedení misí, které dříve nebyly 
možné, s relativně malým množstvím civilních obětí. Staví tak velitele před dilema 
„žádná mise, žádné oběti“ versus „užitečná mise s pravděpodobně malým 
množstvím obětí“. K tomuto efektu dochází na všech úrovních - taktické, operační  
i strategické. 

Pokud bychom uvěřili v naprosté naplnění pravidel ius in bellum  - pokud by válka 
vedená drony byla naprosto spravedlivá - bylo by možné takové rozrůstání misí 
omluvit s ohledem na proporcionalitu. Jsou-li úkoly, které UCAV umožňují skutečně 
důležité pro dosažení konečného vítězství ve spravedlivé válce, je možné se smířit i 
s civilními oběťmi. Problém s UCAV tak ve skutečnosti není problémem s touto 
platformou samotnou. Týká se spíše zpochybnění práva na válku v konkrétním 
případě války proti terorismu, u které není vůbec jasné, jestli má jasné cíle a šanci na 
úspěch, což jsou důležité podmínky práva na válku. UCAV se staly symbolem 
několika konfliktů vedených zejména USA, jejichž zhodnocení z hlediska ius ad 
bellum je velice problematické. Bylo by chybou kvůli těmto válkám UCAV zcela 
zavrhnout, ale bylo by také chybou ignorovat vlastnosti, které vedly k tomu, že byly 
pro tyto konflikty ideálním nástrojem v pozitivním i negativním smyslu.  
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Shrnutí 

Cílem článku je určit, zda UCAV – bojové drony – jsou kompatibilní se 
spravedlivou válkou v rámci stejnojmenné teorie. Moderní teoretický rámec 
spravedlivé války se skládá ze tří hlavních částí – právo na válku, právo ve válce  
a morální rovnost kombatantů. Článek se nejvíce zabývá právem ve válce a dochází 
k tomu, že drony jsou většinou užitečným nástrojem s potenciálem snížit civilní oběti 
a zvýšit dodržování principů ius in bello. Mají pouze limitovaný význam pro právo 
na válku, až na tzv. mission creep, kde ty stejné vlastnosti, které způsobují užitečnost 
dronů, vedou k efektu, který láká velitele používat drony mnohem lehkovážněji, než 
by používali jejich alternativy a schvalovat mise, které by jinak nebyly schváleny. 
Konečná část je kritika morální rovnosti kombatantů, spojovaná s dehumanizací 
války. Morální rovnost kombatantů ale v kontextu současného válečnictví nepůsobí 
přesvědčivě. 

Summary 
 
Combat Drones in the Context of Just War. This paper calls attention to the question of 
whether the UCAV (combat drones) are compatible with just war in terms of the 
classical “just war theory.” In our time, it consists essentially of three parts: ius ad 
bellum, ius in bello, and moral equality of combatants. In terms of ius in bello, drones 
may be seen as a beneficial tool with a potential to reduce civilian casualties as well 
as improve observance of the principles of ius in bello. In terms of ius ad bellum, 
combat drones have only a limited relevance, except for the event of “mission creep,” 
where the same features that improve the observance of ius in bello also create an 
undesired effect which tempts commanders to use drones much more recklessly and 
authorize missions they would otherwise reject. Finally, the principle of moral 
equality of combatants and the associated idea of “dehumanization of war” is 
examined and found mostly irrelevant to contemporary warfare. 
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Dalo by sa povedať, že psychoanalýza ako vedecká disciplína (otázku, či je 
psychoanalýza vedecká a či je disciplínou, ponechajme otvorenú) sa objavuje v roku 
1900 v publikácii Freudovho Výkladu snov. Objavujú sa prvé koherentnejšie teórie, 
psychoanalýza sa rozvíja a centrom diania sa stáva sexualita. Krátko na to sa však 
psychoanalýza musí popasovať s niečím doposiaľ nevídaným. Na rodnom 
kontinente psychoanalýzy, v Európe, sa rozpútala dosiaľ najkrvavejšia vojna, ktorá 
využívala všetky technologické výdobitky ľudstva k úplnej eliminácii nepriateľa. 
Prvá generácia psychoanalytikov sama slúžila na fronte, minimálne v pozícii 
ošetrovateľa(bez účasti v boji). Sám Freud chvíľu strávil dokonca v Olomouci. 
Zaujímavý je aj príbeh Leopolda Sznodiho, ktorého pred smrťou zachránil výtlačok 
Freudovho, už spomínaného Výkladu snov, ktorý nosil vo vnútornom vrecku kabátu 
a ten zastavil úlomok po výbuchu smerujúci na jeho srdce. Za zmienku určite stojí  
aj WilfredBion, ktorý je v psychoanalytických kruhoch známy hlavne svojou teóriou 
fungovania skupín. Počas vojny bol veliteľom tankovej divízie a jeho vojenské 
skúsenosti sa podpísali aj na jeho neskorších teóriách. Pre psychoanalytikov a ich 
teórie však nebola formatívna iba vlastná skúsenosť, ale čoraz častejšie sa stretávali 
s vojnovou neurózou(dnes post-traumatickou poruchou). Ocitli sa tak pred niečím 
novým a nezmapovaným. Otvárali sa kliniky zamerané na liečbu vojnovej neurózy 
a spolu s nimi sa otvorila aj ďalšia etapa psychoanalýzy. Hystéria, so svojim 
sexuálnym pôvodom a prevažne ženským monopolom sa posúva do úzadia a do 
popredia sa dostáva vojnová neuróza mužov. Na tejto historickej pôde môže Freud 
rozvíjať svoju teóriu o pude smrti, neskôr pomenovaným thanatos. Zaujímavé je,  
že už na začiatku prvej svetovej vojny Freud premýšľal o akejsi inherentnej agresii 
človeka a jej deštruktívnom vplyve na spoločnosť, čo mu nebránilo v tom, aby 
vyzdvihoval cnosti nemeckých vojakov. Od tohto prístupu však rýchlo upustil,  
keď sa vojna rozpútala naplno, pričom ešte netušil, že na prahu čaká ľudstvo ďalšia, 
a tentoraz ešte traumatizujúcejšia etapa.  

V nasledujúcej časti sa pokúsime priblížiť vojnu perspektívou Freuda s pomocou 
jeho teórií o superegu a pudu smrti. Následne sa posunieme ku Kleiniánskej 
perspektíve, ktorú doplníme skupinovo analytickým konceptom vojenského matrix. 
Na záver sa pozrieme na vojnu z perspektívy Lacanskej psychoanalýzy. 

 

 

                                                 
1 Mgr. Tomáš Puškárik, Department of Electronic Culture and Semiotics,Faculty of Humanities, Charles 
University: Prague, Czech Republic.Correspondence: Mgr. Tomáš Puškárik, U Kříže 8, Praha 5- Jinonice, 158 00. 
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I. Freudiánsky směr 
 

Freud v Budúcnosti jednej ilúzie2 oceňuje kultúru ako výdobytok ľudstva, ktorý 
obsahuje všetko poznanie a zručnosti, ktoré si ľudstvo osvojilo, aby ovládlo prírodné 
sily a získalo materiálne výhody na uspokojenie svojich potrieb. Na druhej strane 
však kultúra zahŕňa všetky zariadenia a inštitúcie, ktoré sú nevyhnutné pre reguláciu 
vzájomných ľudských vzťahov, obzvlášť pre rozdeľovanie materiálnych zdrojov. 
Kultúra je teda založená na nátlaku a zriekaní sa potrieb, jedinec je nútený vyrovnať 
sa s obeťou, ktorú mu ukladá kultúra, aby mohol žiť v relatívnom bezpečí 
v spoločenstve svojich druhov a s relatívne dostačujúcim materiálnym 
zabezpečením. Inštancie stojace nad jedincom majú dvojitú funkciu, a to: 
zabezpečovať chod spoločnosti a zároveň obmedzovať silu jednotlivca. Jednotlivec 
pociťuje podľa Freuda3 odpor voči kultúre a snaží sa ju ničiť. V primitívnom stave by 
mal jednotlivec život jednoduchší a zjavne by bol šťastnejší častejšie, než za 
podmienok neustálych reštrikcií. Na zmiernenie týchto deštruktívnych pocitov 
jednotlivca slúžia ideály kultúry, ktoré sú tvorené prvými výkonmi a vynálezmi 
osvedčenými v dlhom boji o existenciu nejakej spoločnosti. Tieto ideály prinášajú 
narcistické uspokojenie identifikáciou s nimi a svoju hodnotu nadobúdajú vo vzťahu 
k ideálom iných kultúr. Tie teraz môžu byť ponižované, podceňované a vzniká 
dobrý základ pre vznik nepriateľských vzťahov. Všimnime si, že už tu je náznak 
jedného zo spôsobov zaobchádzania s agresiou v skupine, obrátením ju smerom von. 
Narcistické uspokojenie z ideálov pôsobí aj ako prevencia nepriateľstva vo vnútri 
kultúry. Freud4 to popisuje na príklade plebejca, ktorý zastáva síce nižšiu 
spoločenskú vrstvu, ale môže si povedať, že je Riman a že sapodieľa na niečom 
vyššom. Vlastné ideály môžu byť premietané do vykorisťovateľov a agresia sa znovu 
presúva von, v tomto prípade na barbarov. Mali sme možnosť vidieť, že život 
jednotlivca v kultúre nie je úplne jednoduchý.  Freud sa v Nespokojnosti v kultúre5 
vracia k týmto ťažkostiam kultúrneho života. Kultúra prináša jednotlivcovi tri druhy 
utrpenia: prevahu prírody, krehkosť vlastného tela a nedostatočnosť zriadení,  
ktoré upravujú vzájomné vzťahy v rodine, štáte a spoločnosti. Kultúra tu podľa 
Freuda6 slúži ako ochrana človeka pred prírodou a zároveň pred ním samým. 
Vráťme sa však k staršiemu textu Freuda, k Časovým úvahám o vojne a smrti7. Už tu si 
bol Freud vedomý krehkosti kultúry a vratkej pôdy, na ktorej stojí. Ako sme už 
spomínali, kultúra zamedzuje pudové primitívne prejavy, ktoré sa musia 
nevyhnutneniekde hromadiť. Bublajúa čakajú na moment, kedy môžu vyvrieť na 
povrch. Freud tu zdôrazňuje, že intelekt nevyhnutne podlieha vášňam a to obzvlášť 
v období vojny. Vojnu vníma ako regresiu do vývinovo ranejšej psychickej etapy. 
Táto regresia je akousi schopnosťou psychického aparátu zostupovať do vývinovo 
nižších stupňov fungovania a objavuje sa hlavne v emocionálne náročných 
situáciách, akými je aj obdobie vojny. Inými slovami je vojna regresiou do stavu, 
kedy človek ešte podliehavášňam bez racionálnej kontroly a po vybití tohoto 

                                                 
2 S. Freud, Budúcnosť jednej ilúzie, in: S. Freud, O človeku, kultúre a náboženstve, Európa 2014. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 S. Freud,  Nespokojnosť v kultúre, in: S. Freud, O človeku, kultúre a náboženstve, Európa 2014. 
6 Ibid. 
7 S. Freud, Časové úvahy o vojne a smrti, in: S. Freud, O človeku, kultúre a náboženstve, Európa 2014. 
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emocionálneho náboja sa objavuje mier, v ktorom človek racionálne spracováva to, 
čo sa udialo počas vojny8. V týchto spisoch je už evidentná myšlienka 
o potláčanej, inherentnej agresii človeka. 

 
a) Pud smrti 
 

Myšlienku o potláčanej inherentnej agresii Freud rozvíja v Nespokojnosti 
v kultúre9a vo svojom známom liste adresovanom Albertovi Einsteinovi,  
Prečo vojna10?. Kultúra je podľa Freuda11neustálym bojom medzi erosom a pudom 
smrti. Zjednodušene by sa dalo povedať, že úlohou erosu je zachovať ľudský život  
(na individuálnej aj kolektívnej rovine), kombinácia a tvorenie. Pud smrti, 
deštruktívny pud, funguje naopak s cieľom ničiť, navrátiť všetko do pôvodného 
stavu, teda smrti. Pud smrti je riadený princípom nirvány, teda snahou o návrat  
do stavu pokoja a primárneho narcizmu, (intrauterínneho stavu, pocitu blaženosti 
v materskom lone). Je však dôležité poznamenať, že eros, ani  pud smrti nefungujú 
bez seba, ale stále sú do istej miery prepojené12. Za optimálnych podmienok by mal 
byť pud smrti v službe erosu. Často v sadomasochistickej problematike (na klinickej 
úrovni), alebo vo vojne (na spoločenskej úrovni) to tak však nie je. Dosiahnutím 
primátu genitáluby malo byť možné rozlíšiť eros a pud smrti, lásku a nenávisť,  
aj keď sú do istej miery prepojené. Regresiou do ranejších etáp vývinu sa však toto 
rozlíšenie stráca a dochádza k miešaniu pudov. Vidíme to hlavne v orálnom alebo 
análnom sadizme. Pri prvom milujeme druhého natoľko, že ho chceme 
inkorporovať, zjesť (spomeňme siako si zamilované páry šepkajú, že sa zjedia). 
V druhom prípade je potreba kontroly druhého natoľko silná, že jeho prípadná 
rezistencia a bolesť je ignorovaná. Vráťme sa ale ku kultúre. Ako sme už spomenuli, 
tá má za úlohu chrániť jednotlivca a zároveň kontrolovať a brzdiť jeho pudy. Ako sa 
to však deje? Freud13prichádza s odpoveďou vo forme superega. Podľa Freuda je 
agresia v kultúre introjikovaná, teda vrátená tam, odkiaľ prišla, tentoraz ale vo forme 
superega (svedomia). Kultúra prenecháva stráženie agresivity tejto inštancie ktorá, 
vzniká odopieraním pudu a vytvára jeho ďalšie odopieranie, pričom spočiatkuje 
tvorená agresiou vonkajšej autority, prevláda strach z trestu (prichytenie pri čine).  
Za optimálnych podmienok si však dieťa tento morálny kľúč zvnútorní 
(psychoanalytickou terminológiou by sme povedali, že sa identifikuje s oidipským 
sokom) a k tomu, aby pociťovalo vinu, teda agresiu namierenú voči sebe, už nie je 
nutný čin, ale stačí aj myšlienka. Je zaujímavé, že toto rozlíšenie, medzi vonkajším 
a vnútorným morálnym kľúčom, slúži ako jedno z vodítok pri diferencovaní 
psychopatických osobností od neurotických14. Superego však nie je iba introjikovaná 
                                                 
8 S. Freud, Časové úvahy o vojne a smrti, in: S. Freud, O človeku, kultúre a náboženstve, Európa 2014. 
9 S. Freud, Nespokojnosť v kultúre, in: S. Freud, O človeku, kultúre a náboženstve, Európa 2014. 
10 S. Freud, Prečo vojna?, in: S. Freud, O človeku, kultúre a náboženstve, Európa 2014. 
11 S. Freud, Nespokojnosť v kultúre, in: S. Freud, O človeku, kultúre a náboženstve, Európa 2014. 
12 Zaujímavý je v psychológii až notoricky známy experiment s holubom, počas ktorého mal holub v klietke 
k dispozícii dve tlačidlá. Jedno zabezpečovalo prísun potravy, druhé v jeho príslušných mozgových centrách 
evokovalo pocity sexuálneho uspokojenia. Od momentu, kedy holub objavil funkciu druhého tlačidla, to prvé 
začal ignorovať, tak ako aj hlad a sexuálne sa prestimuloval až do smrti. 
13 S. Freud, Nespokojnosť v kultúre, in: S. Freud, O človeku, kultúre a náboženstve, Európa 2014. 
14 Kde jedinec s neurotickou štruktúrou osobnosti bude v morálne hraničnej situácii riešiť vnútorný konflikt 
v zmysle vlastných výčitiek svedomia, tam bude psychopatická osobnosť riešiť strach z pristihnutia pri čine 
a potrestania. 
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agresia vonkajšej autority, je to zároveň vlastná agresia voči tejto autorite. Freud 
spojenie agresie a superega tušil už v Smútku a melanchólii15, kde si všimol, že výčitky, 
teda agresia namierená voči egu je vlastne agresia voči stratenému objektu, ktorý bol 
introjikovaný. V Ja a ono16 už hovorí Freud o superegu ako o čistej kultúre pudu 
smrti. Cez optiku superega ako jedného z rezervoárov pudu smrti, vníma koncept 
negatívnej terapeutickej reakcie. Znamená to, že pacient, ktorého stav sa zlepšil, 
alebo by sa mal zlepšiť, sa znovu zhoršuje. Príčinou je podľa neho agresívne 
superego, ktoré nedovoľuje zlepšenie stavu ega a znovu ho núti k tvorbe 
symptómov. 

 
b) Thalassa 
 

Z fylogenetického hľadiska Freud rozoberá pôvod pocitu viny, a tým  
aj superega,v knihe Totem a tabu17 a vníma ho ako dôsledok vraždy praotca vlastnými 
synmi, mužmi v horde. Zjednodušene povedané, pocit viny (ktorý sa ďalej 
generačne prenášal nevedomo ako Oidipský komplex) mal zabrániť novému 
totalitnému otcovi získať moc, ktorá by mu zabezpečovala monopol slasti. Dôležité je 
dodať, že praotec musel byť aj milovaný a iba tak mohla pôsobiť ambivalencia erosu 
a pudu smrti, ktorá utvorila pocit viny. Na tomto mieste považujeme za dôležité 
odbočiť k Ferenczimu a jeho teórii genitality18. Ferenczi tvrdí, že organizmy pôvodne 
žili v jednote s oceánom. Svoju teóriu nazýva Thalassa, po príklade bohyňe vody, 
z ktorej vznikol všetok život. Podľa jeho teórie nastalo vo vývoji organizmov 
niekoľko zlomov, ktoré sa javili ako zásadné pre ich ďalší vývoj a nazýva ich 
katastrofami. Prvou z nich bolo vyvrhnutie pra-organizmov na súš. Spomeňme si na 
primárny narcizmus ako intrauterínny stav, alebo na úslovie „Mať sa ako ryba  
vo vode“. Tieto pra-organizmy boli zrazu donútené bojovať o svoj život a tento cieľ 
chceli dosiahnuť znovuzjednotením. Tieto dva akty sú predchodcami pôrodu 
a rozmnožovania. Jednota nebola znovu nastolená no vznikli pohlavné orgány,  
ktoré sa vyvinuli až do dnešnej, ľudskej podoby. Ferenczi sa otvorene hlásil 
k lamarcksizmu a za tento svoj postoj, ako aj za celú teóriu Thalassy, obdržal veľkú 
kritiku. Myšlienka agresie a násilia, ako vrodeného a pôvodného vzťahovania sa 
k sebe navzájom, je z prvej generácie okrem Freuda najviac prítomná 
u Ferencziho.Za spomenutie tu stojí aj Spielreinová19, ktorá deštrukciu vnímala ako 
pôvod vzniku niečoho nového. V jej ponímaní, napríklad spermia musí zaniknúť, 
aby oplodnila vajíčko a mohol vzniknúť nový život. Na základe týchto teórií je 
potom možné vnímať vojnu ako nevyhnutnosť pre spoločenský pokrok.  

 
II. Kleiniánsky obrat 
 

V predchádzajúcej časti sme mali možnosť sledovať líniu Freudových myšlienok 
o inherentnom deštruktívnom pude, jeho vzťahu k superegu a kultúre. Toto 

                                                 
15 S. Freud, Smútok a melanchólia, in: S. Freud, Za princípom slasti, Kalligram 2005. 
16 S. Freud, Ja a Ono, in: S. Freud, Za princípom slasti, Kalligram 2005. 
17 S. Freud, Totem a tabu, Portál 2017. 
18 S. Ferenczi, Katasztrófák a nemi működés fejlődésében, Filum 1997. 
19 S. Spielrein, A pusztítás mint a keletkezés oka, in: Thalassa, 19 (3), 2008, s. 13-51. 
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superego je však, ako podotýka Byles20, oidipálne, otcovské a teda zrelšie. Kleinová21 
hovorí o tom, že dieťa sa rodí s agresívnym pudom. Je vytrhnuté zo stavu 
intrauterínnej idyly a je nútené vzťahovať sa k objektom. Vonkajšia realita tak núti 
dieťa k budovaniu vnútorného sveta, ktorý je rozštiepený na obraz dobrej a zlej 
matky. Na základe tejto orálne sadistickej fázy, počas ktorej sa inkorporujú 
rozštiepené obrazy matky, vzniká primitívne superego. To je základom paranoidne 
schizoidnej pozície, ktorá núti dieťa štiepiť obraz matky, ale aj seba na dobrý a zlý, 
aby sa tak vyhlo deštruktívnemu pudu, ktorý by jeho alebo obraz dobrej matky 
mohol zničiť. Toto superego sa pri optimálnom vývine mení na oidipálne (popísané 
vyššie) a paranoidne schizoidná pozícia sa mení na depresívnu pozíciu. Zásadný 
rozdiel je v tom, že kým v paranoidne schizoidnej pozícii prevláda rozštiepený svet 
a anihilačná úzkosť, v depresívnej pozícii je dominantný pocit viny, ktorý jedinec cíti 
voči teraz už integrovanému, nerozštiepenému objektu. Vo vzťahu k vojne je tento 
jav zreteľný v holokauste a paranoidne schizoidnom fungovaní Nemcov v druhej 
svetovej vojne. Depresívna pozícia je potom v literatúre a médiách často spomínaná 
ako vina, ktorú prežíva mladšia generácia Nemcov kvôli vojnovým zločinom svojich 
predkov. Sprievodným javom depresívnej pozície je aj reparácia, teda akési 
odčinenie, čo by v tomto prípade mohlo predstavovať otvorenie nemeckých hraníc 
v nie tak dávnej migračnej kríze. Celý tento proces vo vzťahu k vojne popisuje 
Volkan22ako dehumanizáciu nepriateľa za účelom vytvárania si odstupu. Následne 
dochádza k masovej regresii, aby sa mohli objaviť a používať primitívnejšie metódy 
fungovania. Taktiež sa objavuje fungovanie charakteristické pre paranoidne 
schizoidnú pozíciu. Vytvára sa obraz nepriateľa, ktorý je nasiaknutý zlými 
a negatívnymi vlastnosťami. Použitie popretia umožňuje skupine ignorovať fakt,  
že v celom procese prebieha externalizácia a projekcia vlastných zlých častí. 
  
III. V strede smršte 
 

Podľa Fornariho23 je vojna špecifická situácia, v ktorej smrť získava absolútnu 
hodnotu. Idea, za ktorú umierame, má právo byť univerzálnou pravdou a smrť sa 
stáva demonštratívnym procesom, cez ktorý ju dosahujeme a potvrdzujeme. Inými 
slovami, kritériom pravdy sa stáva smrť. Táto situácia je paradoxná, keďže na jednej 
strane je to, za čo umierame pravdou, na strane druhej však stojí pravda víťazov 
a všetko, čo umrelo a bolo zničené, je falošné a nepravdivé. Už na prvý pohľad je 
jasné, že táto situácia sa neriadi pravidlami logiky. V stave vojny sa stáva štát 
organizátorom a distribútorom obetí. Táto obetavosť je spravidla mobilizovaná 
u mladej generácie ktorá je ľahko poddajná rôznym ideológiám a ochotnejšie sa 
poddáva myšlienke sebaobetovania sa, než staršia generácia24. Vojna ako povinnosť 
sebaobetovania sa má pre ľudí význam  ako nevyhnutná deštrukcia, ktorá však slúži 
zachovaniu toho, čo milujú. Ako však dochádza k tvorbe takejto idey? Už Róheim25 

                                                 
20 J. M., Byles, Psychoanalysis and war: The superego and projective identification, in: Journal for the psychoanalysis of 
culture and society, 8 (2), 2003, s. 208-213. 
21 M. Klein, Poznámky k některým schizoidním mechanismům, in: M. Klein, Závist a vděčnost a jiné práce z let 1946-1963, 
Triton 2005. 
22 V. D. Volkan, The need to have enemies and allies, Jason Aronson 1988. 
23 F. Fornari, The psychoanalysis of war, Indiana University Press 1975. 
24 Ibid. 
25 G. Róheim, A kultúra eredete és szerepe, Animula 2001. 
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prišiel s tézou, že sociálne vzťahy kopírujú vzťah matky a dieťaťa (v zmysle toho,  
že sa človek snaží udržať fikciu jednoty na úkor reality, separovanosti). Participácia 
jednotlivca v kolektívnej skúsenosti je založená na fantazijnej, neviditeľnej 
prítomnosti materského imagaskupiny, ktoré spája jednotlivcov ako reálnych členov. 
V individuálnom vzťahu je naša mentálna reprezentácia druhého založená na obraze 
jeho tela, v skupine sa však jednotlivci vzťahujú k mystickému telu. Toto mystické 
telo je prítomné na mentálnej úrovni, avšak žiaden člen skupiny ho zmyslami 
nevníma. Na základe tohto fiktívneho tela má jednotlivec pocit spolupatričnosti 
alebo naopak vyčlenenosti. Práve tieto pocity sú zrkadlom pocitu jednotlivca voči 
jeho matke. Zaujímavé je, že v takejto skupinovej organizovanosti je kritériom 
validity sociálneho zážitku pocit spoluúčasti a nie testovanie reality. Objektívna 
realita je naopak tvorená skúsenosťami jednotlivcov, ktoré sa vzťahujú k niečomu 
separátnemu, vonkajšiemu, k tretiemu elementu (svetu), ktorý musí byť verifikovaný 
testovaním reality. Prežívanie sociálnej skúsenosti bez testovania reality je potom 
fungovanie podobné snívaniu. Vo sne sa človek nemusí zaoberať tým, či jeho 
myšlienkyalebo obrazy sú ukotvené v realite. Pocit reality prichádza až po 
prebudení. V tomto prípade je snívanie nahradenézdieľaným sociálnym zážitkom, 
ktorého hodnota a validita je založená na pocite súnáležitosti a zdieľania. Kritériom 
pravdy je zdieľanie26. Výborným príkladom zo súčasnosti je Flatearth society 
(spoločenstvo ľudí), ktorí objektívnu realitu nahradili vlastnou ideou, na ktorej sú 
založené ich vzájomné vzťahy (Zem je plochá, pretože to tak vnútorne cítia). 
Snívajúci je po prebudení síce konfrontovaný s realitou, môže si však v nej uspokojiť 
svoje potreby. Jednotlivec, ktorý by sa snažil o vymedzenie sa z vyššie popísanej 
skupiny, by sa musel vyrovnať so všetkou úzkosťou, ktorú prežíva napríklad dieťa 
počas separácie od matky. Ako už bolo spomenuté, takáto skupina je pokusom 
o znovunastolenie jednoty matky a dieťaťa. Skupina funguje v tomto prípade ako 
symbioticko-narcistické puto, v ktorom sa význam utvára na základe zdieľania.  
Pre vývin ega je inakosť zásadnou súčasťou jeho vývinu. Na základe konfrontácie sa 
s inakosťou dochádza k utvoreniu self a sebauvedomeniu. Pri symbioticko-
narcistickej skupine však dochádza k vymedzovaniu sa voči inakosti, ako k niečomu 
cudziemu a nepriateľskému. Inakosť je v tomto prípade vnímaná ako perzekuujúca 
entita, teda všetko čo je iné, je hrozbou pre symbioticko-narcistickú jednotu. Fornari27 
nazýva tento fenomén psychotickou dimenziou skupinového života, ktorý sa 
prejavuje najviac vo vojne. Vojna je proces, v ktorom sa rozhoduje o tom, ktorá zo 
skupín má pravdu, pričom ústrednú úlohu tu hrajú vražda a smrť. Nepriateľ je 
vnímaný ako sila, entita, ktorá ničí náš milovaný objekt. Aktéri vojny nie sú hnaní 
nenávisťou, ale naopak,ženie ich povinnosť a ilúzia, že ak sami položia svoj život za 
pravdu, ich milovaný objekt pretrvá. Ide o štiepenie a projektívnu identifikáciu,  
kde zlé časti skupinového ja sú projikované do nepriateľa, ktorý je teraz ničiteľom 
dobrého objektu.* Paradox tejto situácie v kontexte pudu sebazáchovy (ktorý je 
súčasťou erosu) je vysvetliteľný tým, že počas vojny operuje pud na úrovni 
kolektívnej, nie individuálnej. Základnou funkciou vojny je zachovávanie a ochrana 
spoločného dobrého objektu.  Dôvodprečo sú ľudia ochotní riskovať vlastný život už 
nie je bezpečnosť jednotlivca, ale kolektívneho dobrého objektu. Vojna je v tomto 

                                                 
26 F. Fornari, The psychoanalysis of war, Indiana University Press 1975. 
27 Ibid. 
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ponímaní regresiou do paranoidne schizoidnej pozície so štiepením objektov na zlé 
a dobré, a zásadným popretím reality, v ktorej by inakosť neznamenala automaticky 
nepriateľstvo28. Na individuálnej rovine by sme mohli hovoriť o útoku na myslenie29, 
na spoločenskej rovine, o fungovaní v základných predpokladoch skupinovej 
dynamiky. Podľa Kernberga30 môžu veľké skupiny fungovať v dvoch základných 
predpokladoch (regresívnych smeroch).Prvým z nich je závislý skupinový 
predpoklad, kde si skupina volí reálneho alebo imaginárneho vodcu, ktorý by ich 
mohol zachrániť pred úzkosťou. Druhým smerom je základný predpoklad boj-útek, 
kde skupina upadá do paranoidného stavu a vytvára si nepriateľa. Práve na tieto 
myšlienky nadväzuje Friedman31, ktorý hovorí o vojenskom skupinovom matrix32. 
Skupinovýmatrix je zjednodušene povedané atmosféra v skupine. Ten je tvorený 
členmi, v ktorom sa opakujú vzorce správania, ktoré si členovia prinášajú zo svojho 
života. Mohli by sme ho popísať aj známym klišé: „Celok je viac ako suma jeho 
častí“. Vojenské matrix je potom špecifická skupinová dynamika, v ktorej prevládajú 
vyššie popísané mechanizmy štiepenia, projektívnej identifikácie, popretia, a ktorá sa 
vyznačuje tým, že jedinec posúva do úzadia svoju osobnú identitu a identifikuje sa 
s kultúrou prevládajúcou vo vojnovom matrix. V takomto matrixe dochádza k novej 
normativite. Zákon „Nezabiješ!“ sa mení na „Nezabiješ priateľa“ a všetko,čo nepatrí 
do skupiny, musí byť zničené. Nielenže je vražedné násilie legitimizované,  
ale vyvoláva kolektívnu nevedomú obranu proti pocitom viny, hanby, súcitu 
a empatie33. Výstižne tento stav odhaľuje Stalin: „Smrť jedného človeka je tragédia, 
smrť miliónov štatistika“. Alebo Voltaire: „Je zakázané vraždiť: práve preto sú 
vrahovia potrestaný, pokiaľ nezabíjajú vo veľkom počte a za zvuku trúbiek“. 
Vojenské matrix sa vyznačuje redukciou násilie inhibujúcich mechanizmov 
a vytvorením skupinového self, ktoré je masové (individualita padá za kolektívnu 
ideu). Zaujímavé je Dicksovo34 zistenie, že dozorcovia koncentračných táborov 
fungovali v psychopatickom režime iba v určitom matrix. V inom prostredí títo ľudia 
boli empatickí, bez známok psychopatie a sadizmu35. Friedman36na základe tohto 
príkladu tvrdí, že určité správanie a dynamika psychiky stále podlieha určitému 
matrix, a teda člověk, fungujúci vo vojenskom matrix môže v čase mieru fungovať 
bez známok násilia. 
  

                                                 
28 F. Fornari, The psychoanalysis of war, Indiana University Press 1975. 
29 W. R., Bion, Támadások a kapcsolódás ellen, in: W. R., Bion, Újragondolt gondolatok, Animula 2012. 
30 O. Kernberg, Sanctioned social violence: A psychoanalytic view, Part I, in: International Journal of Psychoanalysis, 84 
(3), 2003, s. 683-698. 
31 R. Friedman, R., A sodier´s matrix: A group analytic view of societes in war, in: Group Analysis, 48 (3), 2015,  
s. 239-257. 
32 Zaujímavé je, že matrix znamená v latinčine maternicu. Tento fakt je dôležitý hlavne ak sledujeme myšlienkovú 
líniu fungovania jednotlivcov a skupín, ktoré sa riadia materským imagom a superegom. 
33 R. Friedman, A sodier´s matrix: A group analytic view of societes in war, in: Group Analysis, 48 (3), 2015, s. 239-257. 
34 H. V., Dicks, Licensed mass murder: A socio-psychological study of some SS killers, Heinemann 1972. 
35 Ponúka sa tu spomenúť Arendtovou uvádzané priznanie dozorcu SS: „Mlátil som ich vždy tak dlho, pokiaľ 
som neejakuloval. Mám vo Vratislavi ženu a tri deti. Býval som úplne normálny. A toto zo mňa urobili. Ak aj 
dostanem priepustku, domov nepôjdem. Neodvážim sa pozrieť žene do očí.“. Srv. H. Arendtová, Původ 
totalitarismu I-III, Oikoymenh 2013, s. 613. 
36 R. Friedman, A sodier´s matrix: A group analytic view of societes in war, in: Group Analysis, 48 (3), 2015, s. 239-257. 
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IV. Lacanov uprený pohľad 
 

V Lacanskej psychoanalýze zabezpečuje fantázia konzistenciu toho,  
čo nazývame realitou. Spoločenská realita je stále určitým spôsobom nemožná, 
nejaký antagonizmus neustále bráni jej úplnej symbolizácii. Funkciou fantázie je skrz 
symbolizáciu vyplniť prázdno spoločenskej reality. Pôsobí ako scenár, ktorý zakrýva 
inkonzistenciu systému37. Vo fantazijnej štruktúre materinskej zeme je národ, 
národná identifikácia tým,čo nie je symbolizovateľné. Národ je tou našou súčasťou, 
ktorá je viacnež my, je to niečo čo nás určuje, ale zároveň je nedefinovateľné, je 
neuchopiteľnou dimenziou, ktorú sa snaží spoločnosť neustále vtesnať do 
symbolického rádu, ale stále sa jej vymyká z rúk. Materinská zem je tu tým 
scenárom, ktorý sa snaží vyplniť prázdne miesto národa a vytvoriť tak ilúziu, že ide 
o nejakú homogénnu entitu. Cieľom vojny je podľa Salecl38 zničenie práve tejto 
štrukturujúcej fantázie nepriateľa. Agresor ničí sebavedomie nepriateľa  
(v zmysle národných mýtov o určitých územiach a o ich posvätnosti), no nie je to tak, 
že by si agresor vystačil s násilným šírením vlastných názorov. Prvotným cieľom je 
zničenie názorov nepriateľa, ako takých, a jeho identity. Zaujímavý príklad uvádza 
práve Salecl39, keď hovorí o balkánskom konflikte a o tom, že cieľom Srbov nebolo 
získať chorvátske územie, ale zničiť všetky chorvátske fantázie vzťahujúce sa 
k týmto územiam. Srbi donútili Chorvátov k redefinícii ich národnej identity, 
k tvorbe nových národných mýtov a k tomu, aby videli samých seba bez vzťahu 
k strateným územiam. Ešte násilnejší bol postup Srbov voči moslimom v Bosne,  
ktorí nemali svoju identitu štrukturovanú okolo národa, ale okolo viery. Nie je 
náhoda, že Srbi siahli k búraniu mešít a znásilňovaniu moslimských žien. Týmto 
narušili symbolický rád nielen moslimiek, ktoré si svoju identitu budovali  
na predmanželskej čistote, ale aj mužov, ktorý si takto nemohli brať ženy. Išlo o to, 
aby nepriateľ už nikdy nebol tým, kým bol predtým. Zaujímavé je, že vpád cudzích 
vojsk do vlasti sa často tiež označuje ako znásilnenie materinskej zeme40. 

  
Posledným aspektom, na ktorý by sme radi poukázali, je úloha vodcu. Už Freud41 

poukázal na dôležitosť vodcu v mase, ktorý slúži ako spoločný identifikačný bod 
masy na úrovni vertikálnej (ako ego ideál) a na úrovni horizontálnej (ako vzájomná 
identifikácia členov navzájom). Po zmiznutí vodcu by mali zmiznúť aj tieto 
identifikácie. V Lacanskej psychoanalýze je táto dominantná úloha vodcu (master), 
zásadnou pre intersubjektívne vzťahy jednotlivcov, pretože utláčanie umožňuje 
existenciu subjektov. Z toho vyplýva, že určitý vodca je prítomný neustále. Navyše 
nahradenie jedného vodcu iným obvykle končí ešte väčšou katastrofou. Salecl42 vidí 
odpoveď v takom vodcovi, ktorý by bol iba symbolickým styčným bodom,  
bez reálnej politickej moci. Mal by slúžiť ako prázdne označujúce zabezpečujúce 
konzistenciu systému. Predstavoval by mŕtveho, zavraždeného otca alebo prázdnu 
formu zákona, oproti vodcovi, živému otcovi, ktorý disponuje monopolom na slasť. 

                                                 
37 R. Salecl, Pszichoanalízis és háború,in: Thalassa, 8 (2-3), 1997, s. 154-167. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 S. Freud, Psychológia masy a analýza Ja, Archa 1996. 
42 R. Salecl, Pszichoanalízis és háború,in: Thalassa, 8 (2-3), 1997, s. 154-167. 
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V. Psychoanalýza vojny? 
 

Freud bol vo svojich spisoch, venujúcich sa vojne, skeptický voči otázke, či je 
možné zabrániť alebo nejakým spôsobom predchádzať vojnovým konfliktom. 
Rovnako neistá je predstava, že by psychoanalýza mohla zásadným spôsobom 
usmerňovať alebo mierniť medzinárodné konflikty. Je pravda, že podobné snahy už 
existujú, napríklad citovaný Volkan sa zúčastňuje politických rokovaní z pozície 
psychoanalytika. Na druhú stranu je potrebné dodať, že odvetvie psychoanalýzy, 
venujúce sa spoločenským javom, je relatívne mladá disciplína a jej teórie sú skôr  
vo fáze objavov. Vezmime si napríklad malé skupiny (10-12 ľudí). Každý skupinový 
terapeut bude pravdepodobne súhlasiť, že je náročné porozumieť skupinovému 
dianiu a konflikty v nej urovnávať, potencovať vzájomné porozumenie v skupine 
a premýšľanie nad dianím. Táto náročnosť rastie enormne vo veľkých skupinách  
(80 ľudí), v ktorých sa už individuality strácajú v zhluku podskupín. Ako 
postupovať teda so skupinami na úrovni štátov a národov? Nezabúdajme,  
že psychoanalýza budovala svoje teórie na základe patológie a v samotnom procese 
často analytik pochopí dianie iba spätne. K určitému agovaniu musí dochádzať,  
ako na strane terapeuta, tak aj na strane klienta, aby sa proces posúval. Tento prístup 
je rozhodne na hraniciach bezpečnosti a riziko je značne vysoké, ak ho aplikujeme na 
úroveň analýzy národov a štátov. Otázkou však je, či máme momentálne v rukách 
lepší nástroj. Asi všetci súhlasíme s myšlienkou, že vojnám by sme sa vyhli, ak by 
sme všetci prejavovali viac vzájomného pochopenia a empatie. Tie sú však 
sprevádzané často pocitmi viny, bolesťou a úzkosťou. Je to náročný proces aj pre 
jednotlivca, nie ešte pre skupinu. Na záver prikladáme slová kolegu, ktorý prirovnal 
psychoanalýzu spoločnosti k psychoanalýze, ktorá by sa vykonávala formou listov 
a bez odpovede adresáta. 
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Zhrnutie 
 
Cieľom textu bolo priblížiť psychoanalyti,cké pojatie vojny. Vojnu sme najskôr 

priblížili z hľadiska klasickej psychoanalýzy, v ktorej Freud vnímal vojnu ako 
regresiu do vývinovo nižších štádií psychického aparátu. Inštanciou, ktorá by 
v takomto pojatí vojny mohla zabrániť ďalším vojnám je superego, avšak sám Freud 
je v tejto otázke skeptický. Následne sme v krátkosti priblížili fylogenetické hľadisko, 
ktoré bolo príznačné pre prvú generáciu psychoanalytikov. Kleiniánsky pohľad sme 
ponúkli ako alternatívu k Freudovskému (otcovskému) superegu, a zamerali sme sa 
na materské imago a superego a procesy dôležité pri utváraní skupiny v priebehu 
vojny. Následne sme sa pokúsili priblížiť vojnu z perspektívy Lacanskej, francúzskej 
psychoanalýzy. Následne sme sa zamysleli nad tým, či a ako by bola psychoanalýza 
vojny možná a či by psychoanalýza spoločnosti mohla byť prevenciou vojnových 
konfliktov. 

 
Summary 
 
Psychoanalysis of War. The aim of this study is to introduce the psychoanalytic 
conception of war. The phenomenon of war is approached from the point of view of 
classical psychoanalysis, in which Freud perceived war as a regression to the 
developmentally lower stages of the mental apparatus.  The superego was seen as an 
instance that could prevent further wars, but Freud himself was skeptical about the 
issue. Subsequently, we briefly discuss the phylogenetic aspect that was 
characteristic of the first generation of psychoanalysts. We offer the Kleinian view as 
an alternative to the Freudian (paternal) superego, and we focus on the maternal 
imago and superego and processes important in group formation and during war 
conflicts. Then we present the concept of war from the perspective of Lacan and the 
French school of psychoanalysis. Finally, we ask whether and how the 
psychoanalysis of war is possible and whether the psychoanalysis of society could 
prevent future war conflicts.  
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Skrytá válka 
 

Asi před 10 lety jsem při jízdě trolejbusem v Ústí nad Labem zaslechl starší dvojici: 
"To je jak za války, co?", nadhodil pamětník. Stařenka bez váhání, ale pomalu 
přikývla. Poněkud zaskočený jsem se snažil odhadnout, co je k tomu srovnání vedlo. 
Usoudil jsem, že nejspíš mají na mysli reklamní poutače, jimiž jsou polepena okna 
vozidla. Cestující jsou uchráněni pohledů zvenku a i jejich možnost sledovat okolní 
dění je téměř vyloučena. Uspávající efekt zbytků světla cezeného šedivou sítí 
samolepící plachty dotváří vtíravě ponurou náladu osamění a odevzdanosti. Příhoda 
mi však uvázla v paměti a ponoukala k dalším výkladům. Možná pokolení, která 
nezažila válku, přehlížejí nejen podobnosti nahodilé, jako je ta mezi reklamním 
bannerem a válečným maskováním, ale i ty podstatné, které by nás mohly navést  
k nahlédnutí válečné reality naší současnosti. Mnozí důvěryhodní odborníci sice 
upozorňují na to, že žijeme v době narůstajícího nebezpečí propuknutí války nebo že 
válka, mnohým skrytá, již dávno probíhá, ve společnosti nicméně převládá duch 
nevšímavosti a popírání. Možná realitu války nevnímáme proto, že naše běžné zvyky 
válečným poměrům vyhovují. Nejsou snad právě tato paramilitární disciplinarizace 
a ono popírání typickými znaky soudobé kolektivní psychické reality, která někdy 
bývá charakterizována jako narcistická2 nebo schizoidní3? 

 
Švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung v roce 1912 v rozhovoru pro New York 

Times4 uvedl, že mezi Američany pozoruje obrovské množství sebekontroly. 
Upozorňuje, že taková míra sebeomezení jsou vždycky nějakou zástěrkou,  
a v případě americké pruderie za ní shledává brutalitu. Čtenáře časopisu vyzývá k 
tomu, aby analyzovali své myšlenkové pochody a zkoumali, před čím se vlastně 
hlídají. Kontrola brutality je, říká Jung, nutná, současně je ale nutno být si jí jasně 
vědom, nestydět se za ni a neskrývat se sám před sebou, a tedy kontrolovat ji 
vědomě. Protože zvědomění agresivity umožní vyšší míru integrace psychiky, která 
s sebou nese celkové uvolnění a posílení všech schopností, slibuje Jung americkým 
čtenářům, že pokud tak učiní, budou „nejemocionálnějším, nejtemperamentnějším, 
nejrozvinutějším národem na světě“. Jungovy rady, zdá se, zůstaly oslyšeny. Díky 
omezené moci federální vlády sice Státy jako celek zůstávají asi nejsvobodnějším 

                                                 
1 Mgr. Hynek Tippelt, PhD., Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně 
University in Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., Filozofická fakulta 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96, Ústí nad Labem.  
2 Srv. J. Tyl, Metamorfóza Narcise: z mytologie do psychopatologie, z psychopatologie do dějin, in: Revue Psychoanalytická 
psychoterapie, č. 1, roč. 7, 2005, s. 25-39. 
3 Srv. M. Šebek, Být či nebýt po americké tragédii 11. září 2001, in: Revue psychoanalytická psychoterapie, č. 2,  
roč. 3, 2002, s. 41-45. 
4 C. Jung, America Facing Its Most Tragic Moment, in: New York Times, 29th September 1912, Section P, s. 2. 

mailto:tippelt@centrum.cz


Hynek Tippelt___ Aktuální poznámky o válce a smrti II. 

- 60 - 
 

místem na světě, nicméně „puritánství“ veřejného prostoru od Jungovy doby 
pokročilo ještě dál. Klíčová hesla jako politická korektnost, genderová neutralita atp. 
jsou pojmy, které jsou vnitřně konfliktní a míjí pravé podstaty problémů, jež se 
domnívají řešit. Vyjadřují spíše vyhrocení strategie nevědomé sebekontroly, než aby 
napomáhaly zvědomění impulsů, o jejichž kontrolu jde, tedy boj o moc, maskovaný 
jako boj ideologický, nebo válka pohlaví jako setrvalý archetyp lidského prožívání. 
Není tak extrémní kontrola, jaká je typická nejen pro severoamerické,  
ale i euro-unijní prostředí, vynucena potřebou zakrýt brutální realitu, jež je skryta jen 
kousek pod povrchem morálního nátěru se sebou spokojené současné společnosti? 

    
V této eseji bych se chtěl zamyslet nad několika rysy soudobé společenské 

atmosféry a soudobého myšlení, které mají vztah k válce a smrti. Nálada 
severoatlantického kulturního okruhu je v posledních letech charakteristická 
pesimismem, destruktivitou a zklamáním. Stále častěji jsme konfrontováni 
s násilnými činy i našimi vlastními násilnými popudy. Málokdo očekává v blízké 
době světlou budoucnost, neboť vývoj naší civilizace nás přesvědčuje o tom, že 
naděje, k níž jsme se upínali, a důvěra ve vznešenost lidské přirozenosti, které jsme 
propadli, byly dosti krátkozraké. Vycházím z předpokladu, že byť si to většina z nás 
neuvědomuje, žijeme v podstatě ve válečném stavu, a to, že tuto skutečnost 
přehlížíme, nám přizpůsobení se mu rozhodně neusnadní. Příčiny takového popírání 
mohou souviset s celkovým vztahem k agresivitě, destruktivitě a smrti. Následky 
mohou spočívat v obecném útlumu psychické energie a narušení emocionality  
i myšlení. Racionalita našeho uvažování nebude obnovena mega-propagandou typu 
„hnutí Gréta“, které záměrně usiluje o šíření paniky, ale trpělivým pátráním  
v zákrutech našich motivací. 

  
Takto popsaná atmosféra může připomínat dobu před 100 lety, její negativita je 

však znásobená právě tím, že zpětně vidíme, že jsme se za 100 let víceméně 
neposunuli. První světová válka (1914-1918) vtiskla 20. století pečeť válečného 
konfliktu. V tom smyslu píše Jana Patočka v Kacířských esejích o filosofii dějin o  
20. století jako válce.5 Zdálo se, že lidé jsou tak mohutným výronem ničivosti tolik 
zaraženi, že udělají vše pro to, aby dalšímu podobnému globálnímu konfliktu bylo 
zamezeno. Za tím účelem vznikl roku 1920 projekt „Společnost národů“, na nějž po 
druhé světové válce navázala „Organizace spojených národů“. Mírotvorný efekt 
těchto struktur se ovšem ukazuje být velmi limitován. S otázkou budoucnosti válek  
a naděje na mír se jako představitel Společnosti národů obrátil Albert Einstein na 
Sigmunda Freuda. Freud odpověděl v tom smyslu, že pudově založená násilná 
přirozenost člověka znemožňuje trvalý mír a že globální autorita bez suverénní 
vojenské moci nemůže destruktivní tendence dlouhodobě efektivně potlačovat. 
Otevřený dopis, jímž Freud odpověděl na Einsteinovu výzvu, pochází z roku 1931, je 
poměrně stručný a jeho styl spíše příležitostný.6 Zde se budu podrobněji věnovat 
Freudově textu Aktuální poznámky k válce a smrti,7 který je jednak delší  

                                                 
5 Srv. J. Patočka, Války 20. století a 20. století jako válka, in: J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha: Academia 
1990, s. 104-119. 
6 Vyšel pod názvem Proč válka? v českém překladu, in: S. Freud, O člověku a kultuře, Praha: Odeon 1990, s. 200-209. 
7 S. Freud, Časové poznámky o válce a smrti, in: S. Freud, O člověku a kultuře, Praha: Odeon 1990, s. 175-199. 
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a propracovanější a jednak je pro nás zajímavý svým vznikem v roce 1915,  
který vybízí k hledání analogií mezi válkou, o níž píše Freud, a tou, kterou tušíme 
nebo s níž jsme konfrontováni. 
 
Zklamání a zmatek 
 

„Zklamání z války“ zní název úvodní kapitoly pojednávaného Freudova eseje. 
Vyjadřuje jeho výchozí pozorování, že bezprostřední zkušenost s válečným 
běsněním staví „civilizovaného“ příslušníka „kulturních“ národů před pokořující 
náhled, že mravní ani institucionální pokrok "vyspělých" národů není spolehlivou 
prevencí návratu k barbarství: „Nejenomže je (tato válka - H. T.) krvavější a přináší 
větší ztráty než kterákoli z předchozích válek,… ale je přinejmenším i zrovna tak 
krutá a rozhořčeně neúprosná jako kterákoli válka dřívější.“8 Navzdory trudné 
zkušenosti, kterou Freud zachycuje, vzchopili se po skončení války mnozí k úsilí  
o obnovenou naději na mírovou budoucnost. Zklamání, které následovalo po 
pouhých dvou desítkách let, bylo asi víc než dvojnásobné. Jestliže celá moderna je 
charakteristická odstupem od lidské přirozenosti, resp. hledáním lidské podstaty 
nebo základu spokojenosti někde zcela jinde, než je život a to, co mu prospívá, pak 
války 20. století se zdají vývoj moderny v tomto směru uzavírat. Krutost válečných 
zločinů zdánlivě definitivně znemožnila důvěru v dobrou povahu člověka a verdikt, 
že přirozenost je zlá, se zdál potvrzen. 

 
Jedno z významných prvenství 1. světové války spočívá v tom, že na ní poprvé 

měla masivní podíl multimediální válečná propaganda. Freudův synovec Edward L. 
Bernays své zkušenosti z práce v americkém státním úřadu na ovlivňování veřejného 
mínění, který fungoval během této války, zúročil v zásadní knize z roku 1923 
Propaganda. Jejím nejcitovanějším místem jsou první dvě věty, které znějí: „Vědomá  
a organizovaná manipulace organizovaných zvyků a názorů mas je důležitým 
prvkem v demokratické společnosti. Ti, kteří manipulují tento neviditelný 
mechanismus společnosti, tak vytvářejí neviditelnou vládu, jež je skutečnou mocí  
v naší zemi.“9 Informačního a psychologického rozměru války si všímá i Freud, 
ovšem vnímá ho negativně jako matoucí, dezorientující a výkonnost zbrzďující 
prvek. Dokonce i věda, zdánlivé útočiště odstupu a nestrannosti, se ve válce stává 
služkou moci: „Antropolog musí protivníka prohlásit za méněcenného  
a zdegenerovaného, psychiatr musí vyhlašovat diagnózu jeho rozumové nebo 
duševní poruchy.“10 

  
Zatímco ve válce, kterou komentoval Freud, se tento propagandistický rozměr 

poprvé výrazněji projevil, pro válkou poznamenané časy, které prožíváme, je tato 
poloha tou nejtypičtější. V populárních mediích čteme odborné posudky duševní 
kondice politiků, které se ze své tendenčnosti usvědčují již tím, že jednak ignorují 
nutnost kontrolovaných podmínek vyšetření, jednak nerespektují právo 
diagnostikovaného na ochranu soukromí. Zneužití efektu patologické nálepky je 

                                                 
8 S. Freud, Časové poznámky o válce a smrti, in: týž, O člověku a kultuře, Praha: Odeon 1990, s. 178. 
9 E. L. Bernays, Propaganda, New York: Horace Liveright 1928, s. 9. 
10 S. Freud, Časové poznámky o válce a smrti, in: S. Freud, O člověku a kultuře, Praha: Odeon 1990, s. 175. 
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ovšem jen jedním z široké palety prostředků, které může propagandě nabídnout 
věda. K tomu, aby jedinec nebyl postižen ve svém úsudku, tak zdaleka nestačí jen 
nespoléhat na spolehlivost poznatků humanitních věd. Současná informační situace, 
spoluutvářená pokusy o psychickou manipulaci nejširšího rozsahu, je tak matoucí 
právě proto, že vytváří dojem, že se nelze spolehnout vůbec na nic, včetně zdravého 
rozumu nebo nejzákladnějších hodnot, jako je láska, pravda, dobro nebo krása. 

 
Poté, co poukáže na zklamání a zmatek, k nimž válečná situace vede, upozorňuje 

Freud na změny, ke kterým za daných okolností dochází v našem postoji ke smrti. 
Zatímco dřívější války byly začasté rámovány rasovými, kulturními nebo 
náboženskými předsudky a na nich založené distanci vůči nepřátelské skupině, 
rozložení sil ve válkách dvacátého století ukazuje, že stejnou míru nenávisti mohou 
cítit a projevovat mezi sebou i příslušníci zdánlivě vyspělých, kulturně, nábožensky  
i rasově příbuzných evropských národů. Tento posun znemožňuje tak snadnou 
dehumanizaci protivníka, k jaké se bylo možno z emocionálně-obranných důvodů 
uchylovat dříve. Srovnejme genocidu severoamerické populace s válkami posledních 
let. Buffalo Bill mohl nepříjemné ozvěny svědomí potlačovat představou, že bizoni, 
které za úplatu vybíjel, nemají duši - tedy úplně stejně jako nesčetný další dobyvatel 
„nového“ kontinentu, jenž analogicky přistupoval k původním obyvatelům. Voják 
20. století nebo prostý občan, který válku svými daněmi platí, možnost takto 
jednoduchého potlačení nepříjemně doléhajících ozvěn smrti již nemá. Tento postřeh 
lze bohužel snadno aplikovat i na realitu současných válečných bestialit. 

 
Dosavadní vztah ke smrti je dle Freuda válečnou realitou první poloviny 

dvacátého století narušen. Jakkoli žádná reálná blízkost smrti nemůže - dle 
freudovských zásad - podstatně ovlivnit náš nevědomý vztah ke smrti, ve vědomých 
částech naší mysli se odehrávají pod tlakem traumatizujících zkušeností podstatné 
proměny. Pokud jde o naše nevědomé popírání možnosti naší vlastní smrti, Freudův 
jasný postoj zní: „Ve skutečnosti nikdo na vlastní smrt nevěří, nebo - což je totéž:  
v nevědomí je každý přesvědčen o své nesmrtelnosti.“11 

  
Tento proces se ve své dynamice mohl jenom zintenzivnit. Nebývalá 

všudypřítomnost smrti klade na obranné síly naší egocentrické sebelásky nebývalou 
zátěž a vlastně nás pohání k jisté psychotizaci, které spočívá v tom, že ignorujeme 
stále více skutečností, které by mohly poukazovat jednak na naši bezohlednou 
brutalitu, jednak na naléhavost ohrožení, v němž se ocitá naše tělesná integrita 
(zdraví a život). Víra ve vlastní nesmrtelnost a připouštění smrtelnosti druhých 
zajisté vždy vyžaduje jistou míru popírání, štěpení, vytěsňování nebo fantazijní 
tvorbu různých reaktivních a kompenzačních iluzí. V situaci, kdy zabíjíme ty, které 
naše smysly a naše dosavadní chápání pokládá za v zásadě stejné, jako jsme my, však 
nabývá intenzita užívání těchto obranných mechanismů kritické míry, kterou je 
většina z nás schopna snést pouze ve změněném stavu vědomí. To vysvětluje, proč je 
dnes tolik rozšířeno bojové nasazení pod vlivem drog, současně jako je tato obtíž 
nepochybně jedním z kamínků mozaiky příčinné sítě rozšířenosti narkotik napříč 
společností. Freud v této souvislosti vyjadřuje následující naději: 

                                                 
11 S. Freud, Časové poznámky o válce a smrti, in: S. Freud, O člověku a kultuře, Praha: Odeon 1990, s. 188. 
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„… milióny lidí pozorujeme jako celek, a jako kdyby zůstávaly už jen ty 
nejprimitivnější, nejstarší a nejhrubší postoje. Na tomto politováníhodném 
stavu budou snad s to něco změnit teprve pozdější vývojové procesy. Ale snad 
o něco větší pravdivost a upřímnost na všech stranách, ve vztazích lidí k sobě 
navzájem i ve vztazích mezi nimi a mezi těmi, kdo jim vládnou, by mohla i pro 
tyto přeměny urovnat cestu."12 

 
Pravdivost, již má Freud na mysli, se týká našich destruktivních popudů, které 

nejsme s to vyloučit, a které můžeme do jisté míry ovlivnit pouze v tom smyslu, 
jakým směrem budou namířeny. Čím více budeme nahlížet potenciální nebezpečnost 
našich vzájemných animozit, tím spíše budeme připouštět jednak nutnost 
cílevědomého zaměření pudové agresivity a jednak vytváření takových vzájemných 
pout vyvážené dostatečnou mírou nezávislosti, které vytvoří prostor, v němž 
destruktivní pud nebude probouzen. 

  
Naděje, spjatá s požadovanou pravdivostí, nevychází jen z vize přátelství mezi 

jedinci i národy. Freud poukazuje také na to, že tabuizace smrti, s níž se v moderní 
společnosti setkáváme, vede k paradoxnímu „umrtvení": „Život se ochuzuje, ztrácí 
na zajímavosti, když se člověk nesmí odvážit nejvyšší sázky v životních hrách, 
kterou by byl právě život sám. Stává se asi tak planým a bezobsažným jako nějaký 
americký flirt...“13 Je možno konstatovat, že k Freudem vyhlíženému pokroku  
v oblasti kolektivního zvědomění záležitostí umírání a smrti možná začíná docházet, 
jak to naznačují např. diskuze o eutanazii, vývoj nových pohřebních technologií, 
rozmach ideologie hnutí new age zahrnující víru v nesmrtelnost duše, tematika 
umělecké tvorby, atd. Odtabuizování smrti by mělo vést k uvolnění životních sil  
a vskutku můžeme souběžně v současnosti sledovat narůstající společenský trend 
charakteristický obnoveným vztahem k životu, přírodě a přirozenosti, ať již  
v zkomercionalizovanější americké, hlubinnější germánské nebo „zdravě rozumné“ 
slovanské podobě. „Život se stal opět zajímavým,“ zachycuje příznivý následek 
přitakání skutečnosti smrti v následku válečné zkušenosti Freud.14 

 
Zvědomění smrti a umírání neprobíhá přímočaře. Válečná realita, kterou Freud 

reflektoval, byla ve své destruktivitě natolik jednoznačná, že v ni „člověk musel 
uvěřit“.15 Současné podoby přítomnosti smrti v životě a války ve vnějších i vnitřních 
vztazích jsou často skryté, a pokud se vyjeví, bývají mnohoznačně interpretované. 
Problematiku ochromení výkonnosti, o němž se Freud zmiňuje jako následku 
neadekvátního vztahu ke smrti, odráží vedle celkového „bezpečného“ životního 
stylu západní společnosti například popularita kursů překonávání sklonu  
k prokrastinaci. Toto oslabení motivace podporuje rozhodovací nouze, k níž vede 
„(des)informační exploze“ alternativ vůči tradicím a zvykům a dominantní 
agnosticko-relativistické paradigma. Nad ránem ovšem bývá největší tma, a tak nás 
známky ochromení života a zřetelně vygradované snahy o popření mohou navést  

                                                 
12 S. Freud, Časové poznámky o válce a smrti, in: S. Freud, O člověku a kultuře, Praha: Odeon 1990, s. 188. 
13 Ibid., s. 190. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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k pátrání po náznacích návratu vytěsněného, k němuž se bude vázat uvolnění 
životních sil. Hádankou, nad kterou se může dnešní člověk pozastavit, by mohla být 
příhoda, kdy jistá válečná proponentka na dotaz o šokujícím počtu obětí šokuje 
odpovědí, že to stálo za to. 

 
Návrat vytěsněné destruktivity v nás vyvolává dvojí úzkost. Jednak je to pocit 

ohrožení nás samých, jednak pocit viny za smrt a utrpení druhých. Blízká možnost 
naší smrti vyvolává otázku smyslu naší konečné existence. Skutečnost smrti si proto 
snáze uvědomujeme u druhých a cizích. Připouštíme eutanázii, tresty smrti a pokusy 
na zvířatech, zatímco ignorujeme vlastní konečnost a tím i nutnost dosažení jejího 
transcendentního smyslu. Naše konečnost nám okrývá propastnou temnotu světa 
zbaveného náboženské dimenze, kterou tápavě resuscitujeme. Pociťovaným 
proviněním se nevědomá psyché brání pokusy o odčinění vybitím agrese na sobě 
samé nebo na nějaké zástupné oběti. Forma útoku může být více či méně přímočará - 
omezení spánku, fyzické násilí - nebo symbolická - gamblerství, bezohledná 
agresivita v ekonomických vztazích. Zdá se, že nejhlubší obavy pociťujeme z našich 
vlastních reakcí na hloubku naší sebenenávisti. Ticha upřímnosti k sobě samému se 
děsíme více, než jsme se dříve obávali samoty s Bohem. Čím silněji a déle udržujeme 
tato vytěsnění, v tím nečekanějších chvílích a tím častěji v nás cosi vzbuzuje 
nepříjemné pocity, které zaháníme rozptýlením stále primitivnějším, neboť musí víc 
a víc ohlušovat. 

   
Těžko odhadovat míru, v jaké dnešní společnost svou obecnou patologizací splácí 

daň za zbavení se nutnosti vyrovnat se smrtí. Výše bylo zmíněno, že od zpětné 
integrace destruktivity do vědomí můžeme očekávat posílení výkonnosti, 
rozhodnosti a motivace. K těmto pozitivním následkům můžeme přičíst široké 
rozevření spektra prožívaných emocí, zjasněnost myšlení - která může působit 
dojmem zjednodušení - a celkové posílení duševního, potažmo fyzického zdraví. 
Freudův postřeh, že za války jsou lidé duševně nejzdravější, lze na současnost 
aplikovat s tou podmínkou, že musí jít o válku uvědomovanou. 
 
Vytěsnění válečné reality a jeho důsledky 
 

Válečné běsnění neutuchá, nicméně jsme vůči němu poněkud hluší. Zčásti je to 
tím, že válka je dominantně ekonomická a informační a užití konvenčních, případně 
nekonvenčních zbraní přímého ničení je upozaděno, resp. omezeno na oblasti, které 
populaci dominantních světových sil nenarušují pocit bezpečí, neboť budí dojem 
dostatečné prostorové vzdálenosti. Nabízí se uvažovat i o dalších aspektech relativně 
skrytě probíhajícího válečného konfliktu, jenž může probíhat v širokém spektru od 
biologické po ideologickou úroveň, a může probíhat nepovšimnut, co do své reálné 
kauzální povahy, současně ale působí ve smyslu konfrontace s jeho destruktivními 
následky. Přítomnost destrukce v našich životech se zdá akumulovat a vytěsnění 
vědomí jejího zdroje vyvolává úzkost, protože znemožňuje realistickou adaptaci na 
ni. Kolektivní popírání skutečnosti válečného rozměru soudobé mezinárodní situace, 
potažmo válečného („výjimečného“, „nouzového“ nebo „fašizujícího“) totalitně-
diktátorského vnitropolitického stavu se zdá odrážet intrapsychickou strukturu, ve 
které jsou pudově založené destruktivní impulsy popírány, touha po nich 
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vytěsňována a jejich energie odváděná takovými cestami, aby způsob uspokojení 
připomínal skutečný cíl natolik, aby bylo vybití energie efektivně dosaženo, a jen 
potud, aby nenarušilo zdánlivé bezpečí vědomého nepřiznání pudové ničivosti. 

 
Úzkost, vyvolaná konfrontací dosud úspěšného popírání destruktivních stránek 

skutečnosti se stále masivnější běžnou zkušeností s těmito stránkami, vede k o to 
hysteričtějšímu, zkratovitějšímu chování, o co bližší se zdá hrozba prolomení bariéry 
nevědomí, pokud jde o tento jeho obsah. Z obludných zásob vytěsněné nenávistné 
energie jakoby vystřikují parciální, zdánlivě nepochopitelné, resp. situaci nepřiléhavé 
projevy. Záměna cíle, na nějž se jen velice dočasně zapomnělo, je zřejmá v zápletkách 
malicherných hádek politiků, kde se častují obviněním z vlastizrady nebo vyhrožují 
polním soudem. Ve svém přepjatém narcismu a navyklém exhibicionismu politici  
i další „celebrity“ téměř nezastírají „freudvíco“ projikují do svých konkurentů, 
protože - stejně jako ostatní populace - již jen „zuby nehty“ drží svou agresivitu  
na uzdě před jejím fyzickým projevem. V zásadě vědomě, jen nevysloveně, nebo  
ve slovníku raného Freudova díla řekněme předvědomě, se zde nenávistná energie 
odreagovává zástupným, ale stále ještě legálním způsobem, a směšnost nebo nízkost 
počínání zde není na překážku, neboť narůstající frustrace vyvolává stále větší obavy 
z možnosti nekontrolovaného propuknutí potlačované energie. „Politický divák“ či 
konzument ostatního světa celebrit by se mohl o svém nevědomém prožívání 
dozvědět mnohé, kdyby se pozastavil a zkusmo svou zkušenost vystavil 
alternativnímu pohledu. Politická „dramata“ může chápat jako plátno, na nějž jsou 
prostřednictvím politiků promítány postavy, které odehrávají jeho vědomě 
nepřijatelné polohy prožívání a kde hrdinové politických zápasů poráží jeho samého 
v jeho traumatických vzpomínkách. Fantazijní atmosféru příznivou rozvoji 
magického myšlení umocňuje převládající celková informačně mediální strategie, 
jejíž orientaci na infantilní rovinu prožívání dobře ilustruje například užívání 
metaforiky nadpřirozených bytostí v současných informačních bitvách. 

 
Zakázaná nenávist nemizí, ale skrytě bobtná a hledá náhradní cíle. Tento přesun  

a nutnost jeho pseudo-racionální obhajoby nám znemožňuje objektivní posouzení 
dalekosáhlého spektra problémů a v hledání objasnění zakoušených důsledků 
probíhajících destruktivních procesů snadno „sedáme na lep“ podbízivých vizí, která 
se tváří jako řešení. Paralýza úzkostí z nekontrolovaného propuknutí svazovaných 
destruktivních sil je dále podporována počínajícím uvědomováním si možnosti 
katastrofických podob vyústění současných klimatických proměn. Vzhledem 
k zaměření tohoto textu se nebudu věnovat otázce reálnosti klimatických změn  
a předpovědí, které se k nim vážou. Pro úhel pohledu zde zaujímaný je důležitý 
především fakt, že lidé jsou „zvěstí“ o klimatické krizi a apokalyptickými vizemi, 
které senzacechtivá média i seriózní vědecký diskurs šíří, sice hluboce zasaženi, 
ovšem ne ve smyslu vytváření destruktivních popudů, které pociťují, nýbrž ve 
smyslu kontroly a regulace těchto popudů. Psychologicky infantilizující zaměření 
této informační vlny nasedající na regresivní obranné mechanismy může ilustrovat 
emblém soudobého typu regulované nespokojenosti s „vládnoucími poměry“ 
v „eko-panikujícím“ provedení. Jakkoli prázdný co do reálné efektivity v péči o 
klima se může „projekt Gréta“ zdát, motiv vzpoury, kterým oslovil své mladé i starší 
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příznivce, není jeho posledním slovem. V jejich narcistické izolovanosti osamělým  
a klimatickým alarmismem usměrněně vyděšeným jedincům nabízí iluzi spočinutí  
a ochrany v mateřské náruči „klimatického hnutí“, jež bývá často charakterizováno 
jako nové náboženství. Čím více vytěsňujeme povědomí o reálných válečných 
poměrech, v jakých žijeme, vědomí svých vlastních agresivních a destruktivních 
emocí a impulsů, i zkušenosti s  projevy analogických popudů u druhých, tím více je 
oněmi emocemi a impulsy poznamenána ta naše činnost, která je naší obvyklé 
bezprostřední realitě více či méně vzdálená, ať už se jedná o setkání s lidmi, jež 
s největší pravděpodobností znova nepotkáme, nebo fantazijní produkci v žánrech 
sci-fi apod. 

 
Popírání vnější fakticity války, resp. vlastní angažovanosti, jakkoli pasivní, v ní,  

a vnitřní destruktivní reality, prožívané jako zakázané, nemorální nebo jinak 
nepřijatelné, jsou doprovázena dalšími obrannými mechanismy. Upouští se od 
vývojově vyspělejší depresivní pozice, která umožňuje svět i sebe prožívat jako 
integrovaný celek, v němž vše mé své organické místo, protože nic není absolutně 
dobré ani zlé, mocné ani bezmocné, a regreduje se do paranoidně schizoidní pozice, kde 
štěpení přináší úlevu rozlišením „osy dobra a zla“, představou, že válka a touha po 
ní je „jinde“, a nadějí v plně kontrolovanou mechaniku vnějšího i vnitřního života. 
Megalomanské uspokojení z rozštěpené reality je narušováno temnými vizemi čehosi 
ve své cizosti vágně znepokojivého, takřka neviditelného, a přece překvapivě silně 
působícího, parazitismu ideologického, sociálního i biologického. Obranné 
mechanismy reaktivních výtvorů podporují popření destruktivní reality snahou o její 
kontrolu. Můžeme je sledovat například v projevech exaltovaně přívětivých postojů 
označovaných pejorativně jako „vítačství“, v jisté zásadové ignoranci možnosti 
racionálních pochybností ohledně vyloučení uplatnění taktik biologické války 
v lékařství nebo potravinářství atp. Jedním z posledních pokusů o odložení nutnosti 
přijetí reality vnější i vnitřní destruktivity je strategie rezignace, jako nazývá Karen 
Horneyová to, čeho aspekt u Freuda nacházíme pod jménem „předjímané 
truchlení“.16 Abychom nemuseli vnímat nebezpečí, která ohrožují stabilitu našeho 
vnějšího světa, smiřujeme se s katastrofickou vizí a naděje na svůj „věčný život“ (ať 
ho již chápeme „biologicky“ jako pokračování rodu, „fyziologicky“ jako setrvalé bytí 
atomů, z nichž jsme složeni nebo „ontologicky“ jako trvání významu naší existence) 
přesouváme „jinam“, kamkoli, kam přítomná destrukce neproniká. 

 
Síly našich obranných mechanismů nejsou vůči měnící se realitě nepřemožitelné  

a ani není v zájmu ega, aby se ve svých adaptivních manévrech zcela míjelo  
s objektivními podmínkami. Jistý moudrý impuls v nás samých nás ponouká 
k experimentu: Co když ta zkáza kolem je válka? Co když se to, co cítím, nevymyká 
z destruktivity, která je kolem? Freudova teorie, potvrzovaná nesčetnou zkušeností 
psychoanalytické praxe (byť spíše příznivců Melanie Kleinové a Wilfreda Biona než 
Karen Horneyové a Ericha Fromma…), klade do jádra našich motivací vedle 
konstruktivních, erotických, libidinózních nebo syntetizujících tendencí i popudy 
opačné, agresivní, nenávistné, odporující a analytické -- celek prvních je označován 

                                                 
16 S. Freud, Truchlení a melancholie, in: S. Freud, Práce k sexuální teorii a k učení o neurózách. Vybrané spisy III, Praha: 
Avicenum 1971. 
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jako pud života, druhých jako pud smrti. Pokud bude společenská realita 
srozumitelnější za předpokladu, že v ní probíhá válka, lze doporučit tento 
předpoklad pracovně akceptovat. Pokud možnost, že ne všechny naše negativní 
impulsy jsou reaktivní, resp. že nikoli veškerá jejich energie je dána zpětnou vazbou 
našich pozitivních impulsů, tedy že naše agresivita může být původní, že jako 
můžeme svobodně cítit lásku a naději, můžeme tak cítit i nenávist a strach, - tedy 
pokud přijetí této možnosti umožní návrat vytěsněné destruktivity, nelze než 
doporučit ji přijmout. 

 
Hypotézu vrozené destruktivity může podporovat návrat vytěsněných pocitů  

a vzpomínek, které mají znak zakázané agresivity, zraňování a ničení. Akceptaci 
faktů, že destrukce je neodmyslitelná od reality v její proměnlivosti, že destruktivita 
je i naší vlastní potencialitou, a že nám proto destrukce může způsobovat slast,  
a otevřenost jejich dalekým důsledkům nazvěme destruktivní revolucí. Vzhledem 
k síle dosavadních popření a šíři palety dalších spoluhrajících obranných 
mechanismů jsou následky tohoto zvědomění vskutku zlomové, a zároveň svým 
způsobem komicky „něžné“. Zvědomění agresivních popudů totiž nevede k jejich 
nárůstu, jako spíše k jejich uvolnění co do místa nebo směru projevu. Zatímco 
nevědomá nenávist probublá na povrch třeba zcela nemístně ve chvíli setkání 
s příbuzným jejího pravého terče, s vědomým nenávistným potenciálem lze 
pracovat. Zůstane v tomto zamyšlení nevyřešenou otázkou, zda lze nenávistí 
pracovat pro lásku nebo strachem pro naději. Vystrčit hlavu z písku může ale 
v tomto případě vést i některým důležitým zásadám analogickým té, že v kuchyni se 
nehádáme. 
 
Závěr 
 

K závěru svých Aktuálních poznámek Freud poznamenává, že „s vývody tohoto 
druhu nedochází psychoanalýza u laické veřejnosti většinou žádné víry.“17 Výše jsem 
se pokusil aktualizovat jeho vývody v situaci, která je jim relativně otevřenější. 
Zatímco společenský vývoj dvacátého století byl významně poznamenán 
akceptováním dosahu sexuality v různých oblastech života od reklamy po 
náboženskou praxi, navazující úkoly, s nimiž jsme konfrontováni, se zdají spočívat 
v docenění role destruktivity, míry, v jaké je naše aktivita motivována agresí, 
významu role destrukce v našem tvoření a postavení smrti ve vztahu ke 
smyslu našich životů. Historický sled naznačuje, že vytěsnění destruktivity bylo 
hlubší než v případě sexuálních motivů, traumatická bolest byla vytěsněna hlouběji 
než touha po zakázané slasti. Než své zamyšlení Freud ukončí, vyzývá 
k přehodnocení moderního kulturního postoje k válce, k připuštění faktu,  
že k válkám bude dále docházet, a k vědomému přizpůsobení se skutečným, pudově 
založeným, postojům ke smrti. 

 
Současný vývoj dává Freudovi za pravdu zajisté v tom, že nelze čekat trvalý mír,  

a nelze ho čekat nejen ve světě mezinárodní politiky, ale ani v mezilidských vztazích 
ani uvnitř nás samých. Válka je rozměr života a jen to, co je mrtvé, je definitivně 

                                                 
17 S. Freud, Časové poznámky o válce a smrti, in: S. Freud, O člověku a kultuře, Praha: Odeon 1990, s. 197. 
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usmířené. V posledních větách pojednávaného eseje Freud parafrázuje okřídlený 
výrok „chceš-li mír, chystej se na válku“. Freudova variace čtenáře vyzývá „chceš-li 
život, chystej se na smrt“. Závěrem předloženého pokusu o aktualizaci Freudových 
poznámek by mohla být instrukce „chceš-li se připravit na smrt (abys mohl ochránit 
život), věz, že jsme ve válce (a přestaň to popírat)“. Pokrok v oblasti zvědomení 
(pudové) destruktivity by mohl přinést v některých případech úlevu od perverzních 
pseudo-kompromisů, jimiž mnozí řeší svou neschopnost dostatečného vytěsnění 
tabuizovaných impulsů. Psychologicky blahodárným efektem odstranění bariér 
průniku destruktivních popudů do vědomí může být jednak subjektivní příliv 
energie, jednak objektivní ústup dekadentních společenských trendů. 

 
Shrnutí 
 

Tato studie aktualizuje Freudovy postřehy z jeho textu Aktuální poznámky  
k válce a smrti s ohledem na současnou společensko-politickou situaci a atmosféru. 
Klade si otázky týkající se proměn vztahů k násilným a ničivým skonům a prověřuje 
Freudovy odhady jejich budoucího vývoje. Předkládá hypotézu, že vrozená 
destruktivita podléhá mohutnějšímu vytěsnění než libido, objasňuje mechanismy  
s tímto vytěsněním související a zvažuje možné následky zvědomění destruktivity  
v kolektivním rozměru. Kapitola „Skrytá válka“ seznamuje čtenáře s možností 
chápat dnešní mezinárodní realitu v analogii k předchozím dvěma světovým 
válkám, a tak ospravedlňuje záměr využít Freudův text, který komentuje 
psychologický efekt událostí, jež dnes chápeme jako „první světovou válku“, 
k analýze soudobých proměn kolektivní (severoatlantické) psyché. Druhá kapitola 
„Zklamání a zmatek“ za tím účelem využívá vybrané motivy Freudova eseje 
s důrazem na motiv zhroucení iluzí o „dobré“, „morálně akceptovatelné“ či 
společensky přívětivé povaze lidské osobnosti rámovaných optimistickým výhledem 
na efekt civilizačního pokroku. Třetí kapitola „Vytěsnění válečné reality a jeho 
důsledky“ rozvádí hypotézu „destruktivní revoluce“ jako podstatného kroku 
v procesu kolektivního zvědomování destruktivních popudů, jejich 
nevykořenitelnosti dané jejich vrozenou (pudovou) zakotveností a možností jejich 
integrace v úsilí o uplatnění jejich „konstruktivního“ smyslu v kontextu širších 
motivačních komplexů. 
 

Summary  
 

Thoughts for the Times on War and Death II. This study is an update to Freud’s 
observations from his 1915 set of twin essays Thoughts for the Times on War and Death 
with respect to the current socio-political situation and atmosphere. It asks how 
violent and destructive tendencies change over time, examining Freud’s estimations 
of their future development. It puts forward the hypothesis that innate 
destructiveness is subjected to a more powerful repression than libido, explaining the 
mechanisms associated with this repression and considering some possible 
consequences in their collective dimension. The first chapter introduces the 
possibility of understanding today’s international reality as analogical to the two 
world wars of the last century, thus justifying the use of Freud’s text that comments 
on the psychological effect of events we see today as the “First World War”,  
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to analyze the contemporary changes of the collective (North Atlantic) psyche. The 
second chapter uses selected motifs of Freud’s essay, emphasizing the theme of the 
collapse of the illusion of the “good,” “morally acceptable” and “socially friendly” 
human nature as framed by an optimistic outlook of the progress of civilization. The 
third chapter develops the hypothesis of “destructive revolution” as an essential step 
in the process of collective awareness of destructive impulses, their ineradicability 
caused by their innate (instinctive) basis and their integration possibilities in 
pursuing their “constructive” sense in the context of wider motivation complexes. 
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Není třeba zastírat, že alternativa v názvu je poněkud záhadná. Čistě logicky by 
bylo přijatelnější, kdyby vylučovací vztah vytvářely protiklady. Může nás tudíž 
napadnout, budeme-li si chtít s onou záhadností poradit, že se jedná o nějaký finální 
produkt předchozí úvahy. A tuto úvahu se dokonce můžeme pokoušet různými 
způsoby rozvíjet. Pokud je řeč o pravdě, napadne nás zřejmě lež, a za zmínkou  
o míru tušíme prozatím utajovanou válku. V dalším kroku se lze dostat k logicky 
odvoditelným souvislostem. Pravda se musí nějak dotýkat války a mír bude 
doprovázen lží. Název by tedy také mohl znít „Válka, nebo lež?“. Z takového 
dovození zřejmě narůstají pochybnosti nad výběrem z nabízených možností. Proto je 
na čase poodhalit tajemno o něco více. 

 
Autorem předkládané alternativy je německý sociolog Ulrich Beck a dopouští se jí 

ve své knize Vlastní Bůh. Záměrem díla je aplikovat na současnou situaci jakýsi 
dualismus, který prostupuje vývojem náboženství. Jak se dozvídáme již z podtitulu, 
v náboženství lze spatřovat mírotvorný i násilný potenciál. Intenzita obou poloh se 
zvýrazňuje univerzalistickými či kosmopolitními nároky daných náboženství. Začíná 
tedy prosvítat, že pravdou v náboženském kontextu je zde míněna převaha 
univerzalistických nároků, které způsobují, že určité pojetí víry je považováno za 
výlučného nositele různých ohledů správnosti. Beck se domnívá, že tento sklon 
posiluje tradiční institucionalizace, k níž náleží i mocenské aspekty. V dřívějších 
dobách se jednalo o lokálně vymezitelnou funkci určitého náboženství. Nástup 
globalizace však závažným způsobem proměňuje podobu světa a vzájemné 
střetávání kultur přináší zvýšenou hrozbu toho, že tradiční náboženské formy 
přerostou do potenciálně násilných fundamentalismů. 

 
Beck spatřuje v této situaci naději v emancipačním procesu individualizace, jenž se 

v oblasti náboženství projevuje rostoucí autonomií jednotlivce, který se vyvazuje 
z kolektivních definic různých typů religiozit. Fundamentalistické prosazování 
výlučných pravd proto může oslabit náboženský kosmopolitismus, jenž se vyznačuje 
vstřícností vůči oprávněnosti náboženské jinakosti. Zdá se nám však, že tato Beckova 
důvěra naráží na nedocenění poměrně výrazných rizik. Předpokladem mírotvorného 
potenciálu náboženství se totiž může snadno stát pouhá nápodoba náboženskosti, 
která již nedokáže poskytnout podstatnější životní orientaci. Beck přeceňuje pozitivní 
význam možnosti volit si takovou víru, která bude člověku vyhovovat. Ve své snaze 
charakterizovat tyto tendence se dokonce dopouští toho, co bývá často součástí 
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argumentace na podporu například interkulturního dialogu. Dle našeho soudu se tak 
dopouští tragického omylu, když náboženský kosmopolitismus popisuje jako 
schopnost považovat cizí náboženství za cosi obohacujícího a vyhovujícího naší 
zvědavosti. Domníváme se totiž, že tak přehlíží globalizační aspekty lidské 
vykořeněnosti, čímž se otevírá otázka, o jaký mír se těmito prioritami usiluje?  
Dle Becka by výslednou podobou převahy kosmopolitního chápání náboženství měl 
být interkonfesijní pragmatismus, jenž se bude zabývat průnikovými tématy, jakými 
jsou například změna klimatu či otázka chudých a sociálně vyloučených. Není však 
ponor do světských témat tím, co náboženství definitivně diskvalifikuje a deklasuje 
na povrchní štěbetání, jež může vytvářet pohodlné alibistické krunýře? Z Beckova 
pojednání tak vzniká dojem, že si z náboženství učinil pouze zprostředkovatele pro 
naději na mírovou perspektivu. Nadřazením významu míru nad složitost 
náboženskosti se však neprojevuje pouze určitá necitlivost vůči náboženství. 
Mnohem více zarážející je, že se Beck snaží přizpůsobit náboženství současným 
globalizačním nárokům, aniž by výrazněji problematizoval jejich východiska. 

 
Naše úvodní úvaha se začíná zvláštně aktualizovat, půjdeme-li dále cestou tázání 

po kvalitě Beckem jednoznačně upřednostňovaného míru. Přijmeme-li pocit, že se do 
této preference nepozorovaně přimíchává i lecjaká lež a zpronevěra, ocitáme se opět 
v dřívějších pochybnostech. Možná se tak přibližujeme žádoucí vnímavosti pro to,  
co by vzniklé nesnáze dokázalo osvětlit z jiného úhlu pohledu. Přibereme tedy na 
pomoc pojednání Maxe Schelera o geniu války a nezastavujme se hned u toho, že se 
jedná o svérázné filosofovo svědectví, jež vzniklo jako jeho reakce na válečné 
události. Scheler se snaží připomenout ideové pozadí válečného střetu v atmosféře, 
v níž se obává, aby se právě tento náboj zcela nerozplynul v převaze jednostranných 
zájmů. Pro naše sledování je důležitý postřeh, že hlasatel mírového úsilí v sobě může 
skrývat životní styl, jenž je zcela v rozporu s jím deklarovanou ideologií. 
Z historického hlediska není jistě bez zajímavosti to, že tohoto hlasatele ztotožňuje 
s pokryteckou morálkou, jež je podle něho tradičně vlastní anglickému postoji. Tento 
názor, jenž může být podezírán z manipulativního zjednodušování, Scheler 
podkládá zevrubnými analýzami včetně sond do anglosaského myšlení. Například 
v Lockově politickém liberalismu odhaluje rezignaci na hodnoty, jež by byly schopny 
překlenout nahodilost zdánlivé harmonie zájmů v rámci  svobodného střetávání 
egoistických vůlí. Již zde se deklarování míru naplňuje vnitřními rozpory,  
jež znesnadňují porozumět válečným potencím toho, co dle Schelera myšlenkově 
zachycuje anglickou skutečnost. Za vrcholného představitele těchto tendencí 
považuje Adama Smitha, jehož uvažování ovládá motiv nezaujatého diváka,  
ve kterém se ohlašuje význam veřejného mínění. Smithovo morální myšlení je 
přesyceno jakýmsi pokryteckým kalkulem, jenž z lidského jednání činí lstivý 
prostředek k dosažení společenského úspěchu. Převaha stvrzovaných konvencí tak 
proklamovanou hrdost na svobodu naplňuje puritánskou nedůvěrou, čímž se 
zastíranou skutečností stává duchovní nesvoboda. Preference obchodnických ctností 
nedokáže postihnout rozdíl mezi rytířskostí a lupičstvím, což se dle Schelera 
projevuje v anglické závislosti na válečných výbojích. 
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V Schelerově době byl ztělesněním utilitaristické morálky Herbert Spencer, jehož 
zdůrazňování ekonomických zákonitostí v rámci rozpoznávaného mechanismu 
zájmů nazývá principem největšího sprosťáctví. Můžeme-li v případě Smitha 
zaznamenat rozpor mezi jeho vyvyšováním obchodnické mentality a obavami  
ze vzniklého duševního úpadku v důsledku dělby práce, objevuje se ve Spencerovi 
tradovaný omyl, že obchodnický duch dějinně nahrazuje nezbytnost válčení. 
Přestože si Spencer uvědomuje, že současnost neodpovídá jeho dějinné prognóze, 
neslevuje ze svého ideálu dosažitelnosti vyššího stavu společenského vývoje. Ten je 
dán rozdílem mezi vojenským a průmyslovým typem, přičemž nucenost je nástupem 
industriální převahy vystřídána dobrovolností. Spencer se naivně domnívá, že právě 
tato dobrovolnost, do jejíhož výměru se vejde i svobodné obchodování jako 
významný aspekt industrializace, může být zárukou trvalého míru. 

 
Ať už si o Schelerově názoru, že válka proti Anglii je sebezáchovnou válkou proti 

destruktivním dopadům kapitalistické mentality, můžeme myslet ledacos, jeho 
diagnóza úpadkových civilizačních rysů výstižně charakterizuje ideový předpoklad 
současných globalizačních přetlaků. Jejich morální profil pak, alespoň dle našeho 
soudu, přestává být adekvátní výzvou k tomu, aby se náboženství pod záminkou 
uchování naděje na mír přizpůsobovalo interkulturním nárokům. Tím se totiž 
zároveň přizpůsobuje momentální dominanci úpadkových rysů západní civilizace, 
čímž se ještě výrazněji oslabuje vnitřní integrita naší kultury. Můžeme-li si dovolit 
aktualizaci Schelerových postřehů, ukazuje se, že takto problematicky hájený mír 
rozhodně není přesvědčivou obranou před hrozbou války. Možná zcela naopak je 
nezodpovědnou bagatelizací vnitřních rozporů toho, co má ideově sloužit jako 
garance míru, čímž se zvyšuje pravděpodobnost nedocenění civilizační destruktivity. 
Beckovo zpřehlednění přechází do povrchní schematizace, která přestává 
zohledňovat, že ohnisek násilí je příliš mnoho na to, aby se jim dalo zabránit 
spoléháním na atraktivitu projevené starosti o udržení míru. 

 
Schelerův přístup k otázce rozlišení mezi válkou a mírem chápeme jako příklad 

myšlenkové tradice, která vychází z určitého vnímání lidské přirozenosti, jehož 
součástí je zpochybnění pojetí lidské bytosti jako esence mírumilovnosti, které se 
neustále staví do cesty nějaké nenadálé překážky. Ostatně sám Scheler se na podporu 
své teze, že mír je spolupůsobící příčinou války, odvolává na Dostojevského stať 
„Může nás spasit prolitá krev?“ z roku 1877. Současná společenská choroba brání 
zahlédnout lidský život v rámci obtížně završitelného rytmického střídání, jež 
nabývá podoby jakéhosi cyklického průběhu. Dosažení politické stability rozjíždí 
destruktivní mechanismus, v němž se veškeré hodnoty semílají do nepřehledného 
amalgámu, který přibližuje člověka hnilobě a probouzí duchovní tíseň.  
Pro Dostojevského, stejně jako pro Schelera, představuje moment zahnívání 
buržoazní mravouka, která se snaží zastřít rozkladné tendence abstraktními pojmy, 
jež vydává za určující hodnoty společenského systému. Dostojevskij dokonce 
provokativně tvrdí, že ochota obětovat se za posvátné tím, že proti destruktivní 
morálce vyvoláme válečný střet, je cestou nejmenšího krveprolití a utrpení. Ideologie 
udržení trvalého míru je totiž obranou procesu, v němž člověk podléhá krutosti, 
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zbabělosti a sobectví, což je natolik smrtonosná kombinace, že v sobě obnáší 
katastrofický potenciál. 

 
Celá záležitost se ovšem obzvláště z dnešního pohledu komplikuje, začne-li 

Dostojevskij vyjmenovávat jednotlivé položky dějinného cyklu, aby ukázal 
degenerativní dopady momentální mírové ideologie. Součástí obchodnické mentality 
je odůvodnění, že politická stabilita je nezbytnou podmínkou společenské prosperity. 
Dle Dostojevského se jedná o iluzi, protože mnohem spíše dochází k prohlubování 
diference mezi zbohatlými a zchudlými, takže skutečným důsledkem politické 
stability je sociální napětí ve společnosti. Navíc od zbohatlíků, jejichž zisky jsou 
převážně vytěženy z parazitování na spotřebních neřestech, nelze očekávat nějaké 
morální záruky. Naopak sami podléhají tomu, co svými podnikatelskými záměry 
pomáhají vytvářet. Jejich mentální rozpoložení Dostojevskij charakterizuje jako 
nákazu neřestmi a cynismem. Nerovnoměrnost nadměrného bohatství vede k bujení 
smyslnosti, z níž se rodí krutost a zbabělost. Ani zde se však nezastavuje mentální 
vývoj zdánlivě mírových podmínek soužití. Krutost a zbabělost totiž umocňují 
úzkostlivou péči o hmotné zajištění, která záhy přechází do panického strachu, jehož 
pozadím je ponoření společenské atmosféry do krajní nedůvěry a izolace. Sociální 
tkáň je dokonale atomizována a napadena psychickými poruchami, což 
Dostojevského vede k finálnímu konstatování, že buržoazní snaha o zajištění 
trvalého míru nakonec přináší vysvobození v rozpoutání nové války. Zatímco takto 
vzniklé válce dominuje záměr přizpůsobovat se nárokům tržních zájmů, pouze válka 
za ušlechtilé cíle může vést k vymýcení zbabělosti. 

 
Scheler i Dostojevskij shodně upozorňují na očistnou funkci válečného nasazení, 

jedná-li se ovšem o hodnoty, jež jsou iluzorně hájeným mírem bytostně ohroženy. 
V dnešní situaci je možné jim do jisté míry závidět to, že mohli mít ještě naději na 
určité východisko. Avšak nelze nevidět, že právě naplňování této naděje v zásadní 
společenskou obrodu nakonec posílilo destruktivní civilizační potenciál. Z Beckova 
přístupu je navíc zřejmé, že se i zásluhou nadšeného odhodlání k rozpoutání 
společenského zápasu značně znepřehlednilo hledisko usilování o mír. Žijeme 
v nebezpečné době, jejíž předností může být snad jen to, že máme dostatek důvodů 
ke střízlivějšímu posuzování současných úskalí. Náš pohyb po ostří věrohodnosti 
rozličných katastrofických scénářů nás může vést k obezřetnosti a dostatečné 
příčetnosti na to, abychom byli schopni rozpoznat, co se skutečně skrývá za 
jednotlivými výzvami k míru či válce. Přesto nelze spoléhat na to, že mír lze zcela 
pročistit tak, aby v něm nelétaly kusy nestravitelných lží, o které si rozbíjíme hlavy. 
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Shrnutí 
 

Beckova alternativa mezi pravdou a mírem vychází z rozlišení mezi náboženským 
univerzalismem a kosmopolitismem. Zatímco univerzalismus v podmínkách 
globalizace podporuje fundamentalistické sklony, kosmopolitismus může upevňovat 
rámec internáboženského dialogu. Problémem ovšem je, zda takový posun v zájmu 
udržení míru nezbavuje náboženství něčeho, co je jeho bytostnou součástí. 
Schelerovo pojetí války navíc osvětluje, že Beckovo chápání míru přehlíží ideové 
předpoklady globalizačních tendencí. Vzniká potíž, jak proklamování míru zbavit 
inklinace k pokrytectví a lži. 
 
Summary 
 

Truth, or Peace? Beck’s alternative between truth and peace is based on the 
distinction between religious universalism and cosmopolitanism. While universalism 
promotes fundamentalist tendencies in the condition of globalization, 
cosmopolitanism can strengthen the framework of inter-religious dialogue. The 
problem, however, is whether such a shift in the interest of peacekeeping does not 
deprive religion of something that is its essential part. Moreover, Scheler’s concept of 
war makes clear that Beck’s understanding of peace overlooks the ideological 
assumptions of globalization tendencies. There is a difficulty in ridding the 
proclamation of peace of its inclination to hypocrisy and lies. 
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Ke vztahu války a svatosti 
 

Pokud považujeme válku za účelové, systematické, masivní a dlouhodobé 
kolektivní násilí, jehož subjekty v lidských dějinách bývají zejména kmeny a státy,  
je to jen určité suché konstatování. Za její vynález vděčíme kromě vůle po zisku  
i archaickému technickému pokroku, při němž byly vynalézány zbraně a strategie, 
jakož i organizace a zajištění vojska. Bez toho by se lidé vzmohli nanejvýš na 
kolektivní rvačky. Zároveň válka technický pokrok i sama demonstruje a napomáhá 
k němu. Tím jej sice kompromituje, ale to sotvakoho trápí. Technický pokrok 
umocňuje schopnosti – a vždyť také válka je uplatněním, demonstrací a posílením 
schopností, a spolu s tím i výzvou k jejich dalšímu rozvíjení. V důsledku toho 
dochází ke kolosální syntéze konstruktivity a destruktivity. Vzhledem k ní se pak 
heslo „člověk člověku vlkem“ jeví jako velmi povážlivý eufemismus. Nejde jen  
o variantu agresivity v přírodě, na níž se člověk podílí již přirozeně. Na to poukazuje 
ostatně Konrad Lorenz (1903-1989) a celá debata s ním související.2 

  
Za tohoto přístupu se válka jeví jako rozvinutí životních možností. Ne však života 

samého. Přitom je patrné, jak se zvláště zaměřuje na destruktivní složku těchto 
možností. Technický pokrok vylepšuje životní možnosti, ale tím také vylepšuje 
dosahování smrti. Jak paradoxní dokáže vylepšování být… V kvantitě a technicitě se 
ovšem ztrácí jednotlivec, který se tu stává jen jednou z velkého množství funkčních 
položek, zcela ponořenou do procesu. 

 
Když ale nebudeme chtít svůj pohled omezit jen na mechanismy války, musíme se 

zeptat: co válka a život? Vždyť bytostnou součástí války je také zápas na život a na 
smrt, a sice doslova. Zde musíme alespoň upozornit na to, že život i smrt implikují 
tajemství a zejména v důsledku toho odedávna i posvátno. Posvátno jako moc 
tajemství člověka přemáhající a vymiňující si na něm úctu a bázeň. Dějiny posvátna 
jsou přitom nedohledně starobylé. Tím se nám ovšem otvírá souvislost, která nás 
vede ke starověku a odkazuje navíc ještě před starověk. 

 
Ve starověké perspektivě nebyla totiž smrt jakýmsi okamžikem existenciální 

bezradnosti a tělesného ztuhnutí jako pro mnohé lidi dnes, nýbrž – jednak mocností 
přemáhající cokoli živého a jednak podsvětností, jíž rovněž vládnou božstva,  

                                                 
1 Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D., Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně 
University in Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D., Filozofická fakulta 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem. 
2 Srv. E. Bader, Die philosophische Begriffe Krieg und Frieden, s. 164. 
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byť odlišná, oddělená od božských vládců pozemskosti. V kosmu podle této 
koncepce, jež jinak sama měla množství variant, koexistuje moc života a moc smrti, 
obě mají oddělené říše, ale jejich zájmy se kříží v osudech živých pozemšťanů.  

 
Obě mocnosti se nicméně od sebe liší nejen svými záměry a důsledky, nýbrž  

i svými způsoby. Na jedné straně na životě můžeme pozorovat spolu s růstem 
rovněž expanzi. Na straně druhé bývala smrt považována za moc především 
přemáhající a pohlcující.3 V obou případech dochází (v božské i lidské perspektivě) 
ke konfliktům a k násilí. Jak a proč, to by ale chtělo zvláštní šetření. Ostatně celá 
příroda je plná násilí. Mezi pozemšťany je to však člověk, kdo dokáže násilí 
komplexně technizovat – a tím vyčnívá nad část přírodních procesů. Technika jako 
soubor umělých prostředků umocňuje expanzi, a stává se prodlouženou rukou 
jednoho druhu živých bytostí. Ale projevy života přitom vměstnává do svých forem. 
Ve válce tak činí za každou cenu, kterou je investor ochoten zaplatit a jejíž výše 
nezřídka dospívá do závratnosti. 

 
Války přinášely vždycky neštěstí, zhoubu a zmar. Proto nad nimi lidé velmi 

naříkali. Ale ve starověku patrně nikoho neznepokojovalo, že se vůbec dějí. V kultuře 
Aztéků s jejich „válkami květin“ a lidskými oběťmi docházelo k relativizaci násilí  
a militárnosti teprve v pozdní fázi jejich dějin před konkvistou (v 16. století). Předtím 
to bylo u nich s válkou podobně jako jinde – jako s jednou z komponent lidské 
kultury. Projevovaly se v ní navíc kosmické principy, na jejichž působení se lidé 
podíleli. V tom spočívala jejich vážnost. Mýty připisovaly některým božstvům 
zvláštní zalíbení ve válkách, jako třeba babylonské Ištar,4 a v pojetí starověkých lidí 
to byla jejich moc, která přemáhala cizí státní útvary. Od lidí přitom vyžadovala 
kromě vojenského nasazení také určité kultické počiny, které umožňovaly explikovat 
posvátnou dimenzi válek. Státy starověkého Předního východu bývaly navíc 
pokládány za dějiště božské moci, všechna státní moc pocházela údajně z božstev,  
a jedním z charakteristických projevů této moci byla právě expanze. A tak se 
královská zbožnost slévala s pragmatismem dobývání a získávání. 

 
Válka byla jakousi vážnou hrou života a smrti, v níž kosmicky mocní hráči, jež zde 

souhrnně nazýváme „moc života“ a „moc smrti“, mají v perspektivě starověkého 
člověka své posvátné formy, zosobňované božstvy. Přitom není vyloučeno, že si 
člověk takto, i když v malém, zahrával se životem a smrtí ještě před vynálezem 
války. Patrně též v tomto smyslu válka rozšířila a umocnila, co tu bylo už před ní,  
a přitom měla v sobě také posvátnou dimenzi, která byla pro člověka přítomna  
i v jeho prožitku během jednání, které se projevovalo jako válečná vřava (známá ale  
i z moderních válek),5 které uvádělo člověka do vytržení a v němž usiloval  
o participaci na záměrech posvátných sil. 

 

                                                 
3 Srv. J. Assmann, Smrt jako fenomén kulturní teorie, s. 11-40. 
4 Srv. J. Black, J. – A. Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 119. 
5 Srv. K. Lorenz, Takzvané zlo, s. 219: „Lidstvo není agresívní a k boji ochotné proto, že se rozpadlo ve strany,  
které stojí nepřátelsky proti sobě, nýbrž je takto organizováno právě proto, že to vytváří vzruchové situace, které 
jsou pro odreagování sociální agrese potřebné.“ 
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Ve starověkém pojetí války můžeme nacházet významné sakrální komponenty: 
jim dominuje božské jednání prostřednictvím lidského vojska, které bylo někdy 
institucí sakrálního království. Když vedle toho pozorujeme na motivaci válek určité 
pojetí životního zájmu, který inklinuje k expanzi, můžeme mu nejen připisovat 
konfliktnost, ale také v něm shledávat příčinu oné nápadnosti a vytrvalosti, které 
válku v dějinách provázejí, a konečně v něm hledat odkazy k moci života a k moci 
smrti s jejich posvátností. Pokud z těchto odkazů odvodíme sakrální charakter války, 
tak vlastně jako něco, co bylo ve vynálezu války nevyhnutelně přítomno. 

 
Ale plyne z toho, že válka byla svatá? Byla spíše zvláštním médiem vztahu  

k posvátnu a zrcadlením posvátna. Mluvíme-li tedy o sakrálním charakteru války, 
ještě tím neříkáme, že určitá válka je svatá jako taková. Souvisela s posvátnem jako 
jiné lidské aktivity a sama nebyla rituálem. 

 
Spíš se zdá, že slovní spojení „svatá válka“ vzniklo nedorozuměním. Toto 

nedorozumění je pak pochopitelné jednak z neostrostí vztahu sakrálního  
a profánního, ale i z nechápání posvátna (posvátno se samo chápání dalece vymyká, 
ale zde mysleme hlavně na to, že v perspektivě sekulárního světa je vztah k němu 
velmi slabý). V antickém Řecku se jako hieros polemos nazývala trestná vojenská akce 
na ochranu delfské svatyně. V 19. století se pojem etabloval díky německým 
básníkům, kteří vyvyšovali národ, ohrožovaný Napoleonem, a to znamená,  
že posvátno se tu nechápalo ve vlastním smyslu, nemluvě o tom, že válka tu nebyla 
církevně posvěcována.6 Jinak bývá často mylně jako „svatá válka“ označován 
islámský džihád („zbožné úsilí“)7 anebo boje, které se líčí ve Starém zákoně. 
Druhému tématu se budeme záhy věnovat. Ale jak vidíme, v moderní době se 
prosazuje zásada, že něco je takové a takové podle toho, za jaké to sami prohlásíme, 
přičemž „svatá válka“ působí často už jen jako rétorický obrat, který nás zde vůbec 
nezajímá. 
 
Hebrejské pojetí Jahvovy války 
 

V bádání, které je z dnešního hlediska už dosti staré, se dočasně usadila představa, 
že se ve starověkém Izraeli vedly svaté války. Ve skutečnosti se však v hebrejské 
literatuře o žádné svaté válce nepíše. Přesto ani zde není válka zcela bez sakrální 
souvislosti. Může být přitom na ní patrný určitý vývoj, pokud jsme ochotni se  
k němu dopracovat pomocí historicko-kritických metod. 

 
Charakteristické příklady k tomu nalezneme v příbězích z doby soudců, přesněji 

řečeno: správců (hebr. šoftím). Jsou to příběhy z doby předkrálovské, předstátní, kdy 
na izraelském území existovaly patrně jakési kmenové svazy vedené silnou vůdčí 
osobností. Byly to poměrně nestabilní poměry, za nichž se konstituoval Izrael jako 
národ a za nichž byl Izrael konfrontován s nepřátelskými sousedy (to k Izraeli patří 

                                                 
6 Srv. J. Rüpke, Heiliger Krieg, in: Metzger Lexikon Religion, s. 17. 
7 Srv. B. Ostřanský, Atlas muslimských strašáků, s. 48. Vedle toho srv., jak třeba Elias Canetti nazývá jednu kapitolu 
„Islám jako náboženství války“ a zdůvodnuje to dosti chabě: „Válka za víru se chápe jako svatá povinnost...“, 
Masa a moc, s. 207. 
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dodnes, jen Pelištejce nahradili Palestinci). Protože v těchto konfrontacích měl  
v perspektivě Izraelitů rozhodující moc Bůh Jahve, mluví se o Jahvových válkách.8 
Zmíněné příběhy byly zpracovány někdy v –6. až –5. století, zatímco jejich děj chce 
vypovídat o poslední třetině –2. tisíciletí a na rozdíl od královských dějin postrádá 
odkazy k historickým souvislostem. Proto mají hodnotu pověstí, nikoli historických 
dokumentů. V důsledku svého (tzv. deuteronomistického)9 zpracování líčí 
předkrálovské dějiny v zaslíbené zemi jako sérii nepřátelských ataků a útlaků, jimiž 
Jahve trestal Izraelce za jejich nevěrný vztah k němu, a následných záchranných akcí, 
jimiž se Jahve zase nad lidem smilovával. Na rozdíl od toho se následující doba 
královská jevila poněkud odlišně – jako doba, pro kterou platila relace: jeden Bůh – 
jeden lid – jedna země, a to jakožto relace sociálně-politické stability a dějinné 
konsistence. Na době soudců-správců je však více patrná odkázanost Izraelců  
na svého Boha ve volnějších proporcích. To se v hebrejské literární perspektivě 
projevuje i tak, že se v příbězích doby správců objevují i osobnosti zachránců. 

 
Jednou z takových osobností byla výjimečně žena – Debóra, která Izraelce 

vysvobodila z moci krále Chasóru Jabína (Soudců 4). A sice pomocí vojevůdce 
Báraka, kterého vyslala s vojskem na horu Tábor (po níž se jmenuje známé jihočeské 
město, původně husitská komunistická komunita), aby odtud zaútočil na kenaanské 
vojsko vedené vojevůdcem Síserou. Přímo mu řekla, že Jahve mu právě Síseru vydal 
do rukou a že dokonce sám vytáhl před ním (v. 14). Nakonec se píše o tom, jak Jahve 
ostřím meče uvedl nepřítele ve zmatek (v. 15) a Bárak Kenaance porazil na hlavu. 

 
Jiný správce, jménem Jiftách Gileádský se zase vypravil do války proti panství 

Amónovců, kteří vojensky dotírali na Izraelce (Soudců 11,1-12,7). V knize Soudců se  
o tom uvádí: „Jahve se rozhněval na Izrael a vydal jej napospas Pelištejcům  
a Amónovcům.” (10,7) Z toho můžeme vyrozumět, že když se Izraelci zdráhali 
uctívat svého Boha, zříkali se tím jeho ochrany, a proto se měli dostávat  
do mezinárodních potíží. Izraelští předáci vyhledali nicméně jakéhosi Jiftácha, aby  
s nimi táhl do boje. A on souhlasil pod podmínkou, že se stane jejich vůdcem.  
Na cestě za vítězstvím mělo pak dojít k tomu, že na Jiftáchovi „spočinul Jahvův 
duch“ (11,29). Měl být tedy obdařen zvláštní mocí a božskou přízní, jimiž 
samozřejmě sám nedisponoval, a s tím pak – ovšem vlastnoručně – dobýt svého 
vítězství. I tak se ale dále píše, že Jahve mu vydal Amónovce do rukou (11,32). 

 
To je však jen připomínka příběhu, který nám o náboženské souvislosti války 

neřekne zdaleka vše. Musíme tedy alespoň upozornit na to, že hebrejský 
monoteismus, jakkoli nebyl jednotný a jakkoli se sám vyvíjel, neznal představu 
kosmických životních mocností a mocností smrti. Pouze Jahve platil za životní 
princip. Tím byly také limitovány možnosti posvátno realizovat ve válce. Mluvit  
o „Jahvových bojích“ tu má své oprávnění, protože se v příbězích počítá s božskou 
ochranou a iniciativou, zato pojem svaté války tu smysl nedává. Za božskou se 
pokládala dosažitelnost vítězství za krajně nejistých okolností, zatímco válka sama 

                                                 
8 M. Weippert, Heiliger Krieg, in: Israel und Assyrien, s. 74. 
9 K pojmu deuteronomismu srv. Th. Römer, Deuteronomismus. 
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byla syrovou událostí. A to navíc v poměrně pozdější literární perspektivě  
(ve srovnání s dobou, k níž se vztahuje), jak jsme již naznačili. 

 
Do výrazně dřívějších časů než narativní podání náleží alespoň Debóřina píseň 

(Soudců 5), v níž se mimo jiné dočteme:  
 
(20) Z nebes bojovaly hvězdy, 
bojovaly ze svých drah se Síserou.  
(21) Potok Kíšon odplavil ty krále, 
potok prastarý, ten potok Kíšon.  
Jen je mocně pošlapej, má duše! 
 
Tato píseň rovněž vidí za bojem proti Síserovi Jahvův boj, avšak zasazený do 
kosmických souvislostí. V nich ve prospěch Izraelců zasahují kosmické a přírodní 
mocnosti, rozumí se – v Jahvových službách. Jak uvádí Volkmar Fritz: „Jahvova 
válka v pochopení Debóřiny písně je válka, kterou vede Izrael s Jahvovou pomocí,  
a ne válka, kterou vede Jahve za lid.“10  
 

V době izraelské monarchie se pak téma války stalo součástí královské ideologie,  
a sice s paradigmatickým obrazem Davida, zakladatele dynastie, pastevce (na rozdíl 
od českého Přemysla Oráče), který coby boží vyvolenec zvítězil nad Golijášem.11 
Odtud se pak odvíjí přístup literátů postmonarchické epochy. Pro pojetí 
(deuteronomistických) literárních zpracovatelů pak platí, že se v něm válka chápe 
jako dění, v němž se projevuje Jahvova vůle, aby si lid Boha patřičně uvědomil.  
Za vykonavatele tohoto dění přitom platí Izrael. Představy o vyhlazení celých etnik 
(např. Deuteronomium 7, 1-6) jsou až literárně pozdějšími fikcemi, jimž nejde ani o to 
povzbuzovat k násilí, jako spíše odkázat na zánik dávných společenstev a varovat 
Izraelce před podobným osudem. 

 
K jakési, a přitom jen teoretické sakralizaci války dochází v hebrejské literatuře až 

dosti pozdě, v takzvaném chronistickém písemnictví, k němuž náležejí zejména dvě 
knihy Paralipomenon a pro něž je Jahvova válka „jakýmsi velkým kultickým 
podnikem podle přísných pravidel.“12 Izrael se na ní podílí už jen půstem  
a modlitbou (srv. 2. Paralipomenon 20). Můžeme tak vidět, že je sice v dějinách 
hebrejské literatury s válkou spojena postupná sakralizace, že ta však na svém 
vrcholu zůstává ryze teoretická, protože spadá do doby perské provincie Judeje, kdy 
Judejci války dávno nevedli. (Pozdější makabejské války a židovské války doby 
římské tu nechme stranou.) 
 
Relativizace války 
 

Ovšem již v Izraeli doby monarchické je možné pozorovat také známky kritiky  
a relativizace války, celkem pochopitelně především v prorocké literatuře. Prorok 

                                                 
10 V. Fritz, Die Entstehung Israels im 12. und 11. Jahrhundert v. Chr., s. 127. 
11 Srv. M. Oeming, Das alttestamentliche Kriegsrecht als Mittel zur Überwindung des Krieges, s. 89. 
12 Srv. R. Smend, Jahwekrieg und Stämmebund, s. 133. 
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Ámos pranýřoval vojenské excesy národů (Ámos 1,2-2,3), Izajáš zase kritizoval 
vojensko-politické kalkulace jako výraz nevíry (Izajáš 7,9). Pozdější, postmonarchická 
profétie přešla dokonce k vizím mezinárodního míru, za něhož se meče stanou 
zbytečnými a budou překovány na radlice, vlády se ujme „kníže pokoje“ a spolu si 
budou hrát beránek s vlkem (Izajáš 65,25). 

 
Tím jsme se ale již přiblížili helénistické epoše. V této době žil největší židovský 

filosof starověku Filón Alexandrijský (kol. –15/– 10 až po 40). Jeho zmiňuji proto,  
že se u něho setkáváme se závažnou kritikou války. Za její hlavní zdroj a kořen Filón 
považuje žádostivost (epithymia), tuto prý nejhorší ze všech vášní, jimiž se člověk 
vyznačuje (De decalogo 151-153). Proto také doporučuje státům, které chtějí proti sobě 
použít zbraní a které chtějí své protivníky buď zotročit, nebo přímo zničit,  
aby nejprve samy v sobě překonaly velké a dlouhé povstání (stasis), k němuž přímo  
v nich samých dochází a které je vzorem všech válek (srv. též De opificio mundi 81  
a De decalogo 153). Je pak celkem pochopitelné, že Filón přeznačil pojem mužnosti 
(andreia) jako válečné ctnosti na sílu charakteru, s nímž člověk dokáže zvládat životní 
zkoušky (De Virtutibus 43-49). Přesto však nebyl proti ochotě se zbraní v ruce bránit 
svobodu vlasti s důvěrou v Boha (De Virtutibus 50).13 Nám pak těmito svými 
úvahami nabízí zvažovat válku rovněž jako projekt, podnícený projekcí lidské mysli 
do státního zájmu, ale i jako projekt, který je možné revidovat. 

 
Nebude na škodu zmínit, že Filón byl současníkem Jéšuy Nazaretského, o němž 

ovšem nejspíš nic nevěděl. Ale obě osobnosti, alexandrijský židovský filosof na jedné 
straně a palestinský židovský duchovní učitel na straně druhé zosobňují odpor proti 
násilí (k Jéšuovu učení srv. Evangelium podle Matouše 5,39.44). Válka se sice odvíjela 
z přírodních procesů, z lidského umu, ale také ze chtění – nicméně při zaujetí určité 
distancované myšlenkové pozice se ukázalo, jak se nesrovnává se životními zájmy 
individuí. Válečné zájmy si nelítostně podrobují individuální životy, které ale samy 
podle nejrůznějších starověkých konceptů vyplývají ze zájmů moci života, to jest ze 
zájmu moci, která je v teistických náboženstvích považována za božskou. Válka tak 
není jen konfliktem nebo důsledkem konfliktu, nýbrž sama je hlubinně rozporuplná. 
Proto také již vývoj v dějinách náboženství inklinuje ke snaze vyvodit z této 
rozporuplnosti důsledky. Už Augustinus z Hippa (354-430) alespoň podvazoval 
teorii spravedlivé války úvahou o tom, že mudrc musí pociťovat bolest nad tím, 
když jej nespravedlnost protivné strany nutí ke spravedlivé válce (De civitate Dei 
XIX,7). Rozpor v českých dějinách náboženství detekoval později zvlášť ostře Petr 
Chelčický (asi 1390 až asi 1460) – kupříkladu ve své polemice proti slavnému 
německému teologovi a dominikánu Albertu Velikému (1193-1280) jako obhájci boje 
proti „Božím nepřátelům“. Albert byl v Království českém dobře znám, protože je 
navštívil v rámci svého turné v letech 1263/64, při němž kázal ve prospěch sedmé 
křížové výpravy.14 Ta mimochodem skončila fiaskem, jež zase bylo jedním z podnětů 
pro reorientaci kruciát proti heretikům. Petr však píše: „Ale ta spravedlnost, kterou 
ta církev vede v pomstách a v prolévání krve, jest pohanská a tohoto světa. (…) Proto 
přirovnáme-li k té spravedlnosti církve spravedlnost Kristovu dokonalou a hojnou, 

                                                 
13 Srv. O. Kaiser, Philo von Alexandrien, s. 221. 
14 Srv. A. Suerbaum, Language of Violence: Language as Violence, in: Vernacular Sermons, s. 126. 
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kterou přikázal, aby milovali nepřátele a dobře činili, žádnému zlého za zlé nečinili – 
proti té spravedlnosti Albertova spravedlnost bude před Bohem položena za velikou 
nespravedlnost a ohavnost před očima Božíma.“15 Vypadá to, jako by se lidé poučeni 
přírodou naučili nejpozději v raném starověku válčit, aby se pak někteří znovu  
a znovu snažili o překonání tohoto umění. 
 

Naznačená tendence je ovšem jen tendencí, nikoli pokrokem lidstva. Dějiny dávno 
přeci znají i neustálý pokrok militarizace. Symbolizovat jej může posun v dějinách 
mytologie od řeckého Aréta k římskému Martovi. Řecký bůh války Arés zosobňoval 
destruktivitu a destabilizaci, byl tedy problematickou osobností.16 Jako vyvolávače 
konfliktů jej totiž nenáviděl vlastní otec Zeus (srv. Ilias 5.890-891), jemuž zřejmě 
narušoval kosmické pořádky. Naproti tomu Mars, s nímž se starověcí Římané velmi 
ztotožňovali (soudě podle toho, že Isidor ze Sevilly nazval Marta Romanae gentis 
auctorem, srv. Etymologiae 5.33.5), zosobňoval vojenskou mocí zajišťovaný mír – mír, 
jehož historickou realizací byl pax romana (–27 až 180).17 Rozhodně by stálo za úvahu, 
zda spojování války a spravedlnosti v dějinách myšlení není právě duchovním 
odkazem kultu Marta, interpretujeme-li božstvo jako ideelní princip konceptu, který 
se v kosmu a v lidském světě realizuje. 

 
V dějinách tak úspěšná vůle k válce nemohla ani dovolit, aby se zmíněné snahy  

o překonávání válečného násilí výrazněji prosadily, a tak jim kladla své překážky. 
Tyto překážky se projevily třeba tak, že se na půdě křesťanského náboženství, jež se 
odvozuje od hlasatele nenásilí, nábožensky legitimizovaly. Ač s velkým časovým 
odstupem – v době kolem začátku nového milénia, kdy začínají dějiny křížových 
tažení. Podivně paradoxním pokusem o překonání rozporu mezi oběma postoji se 
pak zdá být válka, kterou ve 20. století vyvolaly dva režimy (nacistický  
a bolševistický), jež se zároveň zásadně opřely proti náboženství a oba hlásaly totální 
násilí jako cestu k definitivnímu blahu. Na tom jen vidíme, jak se určitá dávná 
rozhodnutí projevují s mnohastaletým odstupem – a stávají se novou výzvou. 
Myslím nyní zejména na to, že původně římská a v křesťanských dějinách až v době 
vrcholného středověku etablovaná teorie spravedlivé války integrovala instituci 
války do církevně-státního systému. Jakoby v odpověď na napětí mezi Jéšuovým 
požadavkem nenásilí a neschopnosti válku z lidského světa vymýtit. A tak také 
vznikla křížová výprava jako náboženská pouť a boj v jednom. Nedoporučuji 
křížové výpravy démonizovat, to by jen karikovalo jejich historický obraz. Nicméně 
máme za sebou historický rozpor mezi náboženstvím, jehož nejsvětějším principem 
je láska, a náboženskou institucí, jejíž vrcholný představitel někdy i sám táhl do 
války (Julius II. [1443-1513], o němž Martin Luther psal jako o tom, který se opíjí 
krví).18 Jakou láskou ji mohl legitimizovat? (To je v tuto chvíli samozřejmě „jen“ 
akademická otázka.) 

 

                                                 
15 P. Chelčický, Síť víry, 169. 
16 Srv. K. Kerényi, Mytologie Řeků, I., s. 117. 
17 Srv. D. Kienast, Augustus, s. 78 n. 
18 M. Luther, An den christlichen Adel deutscher Nation. 
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Z českých dějin známe zase konflikt dvojího pojetí posvátna v boji: konflikt 
křížového tažení proti českým „heretikům“ a zápasu „božích bojovníků“ 
povzbuzovaných starobylými hebrejskými obrazy bojů. Tento historický konflikt 
vyvolává z pradávna obraz Boha válečníka a sám působí jako ordál, jako ponechání 
rozhodnutí konfliktu na božské vůli. Nemusím příliš upozorňovat na distanci dnešní 
západní mentality vůči této historické souvislosti, na distanci provázené mimo jiné 
tříštěním posvátna v moderní době, jež je ovšem zvláštním tématem. Přesto má tato 
historická vzpomínka svou závažnost, došlo-li v západních dějinách k celé řadě 
ozbrojeného zabezpečování náboženské poslušnosti, především ze strany Svaté říše 
římské, jež se snažila pro sebe posvátno uzurpovat. 
 
Filosofické závěry tázání na hledání posvátna ve válce 
 

Naše šetření se pokusilo definovat náboženské koncepty, z nichž vyplývá 
sakralizace války. Zdá se, že sakralizace války není procesem, jímž by se válka stala 
svatou. A ani není totéž, co zdůvodnění války. Sakralizace a zdůvodnění mohou 
ovšem spolu souviset, kupříkladu tam, kde se božstvo považuje za garanta 
vojenského zdaru. Do dějin křesťanství tento motiv přichází počátkem 4. století spolu 
s císařem Konstantinem, který tyto dějiny neblaze poznamenal, jak se už po staletí ví. 
Ale k sakralizaci tu patří v neposlední řadě to, že v životě a smrti člověk shledává 
projevy posvátné moci. 

 
Moderní doba pak přinesla různé procesy desakralizace, které zasáhly spolu  

s monarchiemi i válečnictví. To pak má zvýšenou potřebu spoléhat na technický 
vývoj, který od druhé světové války dosáhl mnoha obrovských úspěchů, spíš než na 
božskou přízeň. Technicky jen nevyložíme propastnou rozporuplnost, jež je válce 
hluboce a dalece vlastní. 

 
Moderní doba také ale proměnila starost o životní podmínky, a tím i pojetí války. 

Představa dvou vojsk stojících proti sobě se stává archaickou –  
a v „poválečné“ Evropě se války už spíše nevedou. Zdá se, že válka musela někam 
sublimovat, kromě toho, že k ní dochází ve vzdálených teritoriích. Anebo snad 
expanzivita zmizela, kde se neděje vojenská expanze? Můžeme si alespoň 
povšimnout, že obchod a finanční trh představují rozsáhlé bojiště, v němž se sice 
neničí „ničivá“ a „živá“ síla nepřítele, ale obchoduje se i se zbraněmi – a burza 
přitom působí jako bojiště, na němž zuří expanzivní válka finančních argumentů  
s minimálními přímými oběťmi na životech. Nepřímé oběti jsou ale také oběti a jeho 
nedílnou součástí je i boj proti přírodě.  

 
Vždyť kolik se toho již řeklo o dobývání nerostů a nebo o vítězství člověka nad 

přírodou... Přitom k takovému vítězství ani nedošlo. Jen se vede boj. Válka mezi 
lidskou civilizací a přírodou je jen transpozicí dějin války na platformu maximálně 
odosobněnou a pro lidské zraky kamuflovanou, ale opět vedenou technickými 
prostředky za účelem expanze a zisku a s ničivými důsledky. A také bez ohledu na 
to, zda se v životě nebo ve smrti skrývá nějaké tajemství a posvátno. 
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Od boje civilizace s přírodou lze přitom spíše očekávat, že příroda sama válku 
vyhraje a prokáže tak převahu moci života a vůle k životu. „Válka s přírodou“ není 
tedy jen metaforou, spíš ji chápejme jako pokračování ozbrojené války jinými 
prostředky (smíme-li parafrázovat známou tezi Carla von Clausewitz). Věcně navíc 
tato válka vykazuje analogické rysy jako válka konvenční (dlouhodobý systematický 
boj několika mocností při nasazování ničivých prostředků). A je-li konvenční válka 
sama z hlediska současné západní civilizace poněkud zastaralá, znamená to, že už  
po zhroucení koloniálního systému bylo potřeba směřování expanze přehodnotit. 
 
Závěrečné poznámky 
 

Filosofie poučená studiem náboženství může ve válce spatřovat vzkypělou vůli po 
životní expanzi, jež se dostává do rozporu s vůlí po životě. Vůle po expanzi vysílá 
jednotlivce už v klasické válce do situací, v nichž jsou mocenskou autoritou 
povinováni chovat se způsobem, jakým se v perspektivě trestního práva, jež platí pro 
jednotlivce, chovají zločinci. A také je ochotna platit za vidinu úspěchu životy 
zástupů jednotlivců. Jejich vládce má být především jejich ochráncem, a přitom 
usiluje o expanzi státního tělesa bez ohledu na ně, ať už v jakýchkoli kvantech. 
Protože je válka důsledkem určitého odpradávna interkulturně sdíleného i vnitřně 
napjatého pojetí životních zájmů, vykazuje značnou rozporuplnost, když jako taková 
nutně implikuje ničení živých bytostí. V množství zabitých se ztrácejí jména – naproti 
tomu jednotlivec může sám za sebe svůj životní zájem vyslovit. Jen je maličký vůči 
mašinérii, ať už válečné nebo civilizační. A tak se alespoň může stát žalobcem proti 
násilí. Přinejmenším za určitých situací jakoby nezbývalo než se zdržovat vztahu  
ke světu jako světu konfliktností, jak to dělal kdysi Petr Chelčický. To znamená 
ujmout se úlohy, jež se může stát oficiální mašinérií opovrhovanou a tradičně tvrdě 
trestanou. 
 
Shrnutí 
 

Tato studie se pokouší vysvětlit hlubokou souvislost mezi válkou a posvátnem, 
zakotvenou v odkazu na tajemství života a smrti, jehož hra se odehrávala  
ve starověké válce. Tímto způsobem byl dán posvátný rozměr, který do války vkládá 
spojení mezi posvátným a profánním. Klasické případy, které jsou spojeny s pojmem 
„svatá válka“, ovšem tomuto konceptu neodpovídají. Nicméně korelace války, života 
a smrti odhaluje válce vlastní kontradikci, která se projevuje v konfliktu masového 
zabíjení a individuálních životních zájmů. Tuto rozporuplnost i odpor vůči ní lze 
nalézt v dějinách „západního křesťanství“. 
 
Summary 
 

What Makes a War Holy? This study attempts to explain the profound connection 
between war and the sacred/holy, anchoring it in the mystery of life and death as 
practiced in ancient warfare. This approach was able to give war the dimension of 
“sanctity,” relating the sacred to the profane. However, the classical cases connected 
to the notion of “holy war” do not match this concept. Nonetheless, the correlation of 
war, life and death reveals the inner contradictions of war, manifested in a conflict of 
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massive killings and individual life interests. These contradictions, as well as 
resistance to them, can be found in the history of Western Christianity.  
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První část aneb o válce a vědě 
 

Na úvod svého příspěvku začnu citátem, kterým začíná i publikace Brett D. Steele 
a Tamery Dorland pod názvem The Heirs of Archimedes: Science and the Art of War 
through the Age of Enlightenment. Citovaným autorem zde bude Voltaire, známý 
osvícenecký kritik soudobé společnosti, který v srpnu roku 1776 píše v dopisu svému 
známému, bývalému generálu francouzských dělostřeleckých jednotek, panu 
Jacques Antoine Baratier de Saint Auban toto: "Dovolte mi v mých 82 letech truchlit nad 
tím, jak veškeré způsoby zkázy měst i lidí mají své kořeny v matematickém poznání, a že je 
nutné být velkým fyzikem, jako jste vy Pane, na to být i schopným vrahem, tak jako za časů 
Archiméda - jako on, vy chráníte svou zemi a šťastný mír, ze kterého se všichni těší..."2 

 
Proč zmiňuje Voltaire Archiméda? Určitě díky konci jeho života za druhé punské 

války, kdy byly Surakusy stranící Hanibalovu Kartágu napadeny a dobyty Římany. 
Archimédes byl před útokem povolán vládcem Syrakús, aby pomohl zlepšit naděje 
na vítězství. Ten nelenil a vypracoval podrobný strategický plán obrany. Římský 
historik Polybius sám zmiňuje, jak byli Římané zaskočeni, když narazili na tak 
sofistikovaný odpor.3 Archimédes dokázal připravit vojenské hodnostáře, vylepšil 
opevnění Syrakús, dokonce vyrobil provizorní obranné katapulty. To vše díky jeho 
znalostem matematiky. Že Syrakúsy na konec podlehnou a náhodný římský voják 
Archiméda zabije, na příběhu nijak neubírá. 

   
Proč tedy Archimédes? Domnívám se, že Voltaire viděl v postavě Archiméda 

metaforu dosavadního vojenského vývoje. Ano! V jaké pozici byl Archimédes?  
V pozici absolutní. Byl nucen vymyslet obrannou strategii, aby sám přežil a aby 
přežili jeho spoluobčané. Proto bylo jeho cílem maximálně zefektivnit svou taktiku.  
V takovém případě podléhají veškeré dostupné zdroje válečným účelům. Dochází 
pak lehce k tomu, že si ženy musí stříhat vlasy na tětivy, oblečení na obvazy, že se  
z vozů vytvoří provizorní barikáda nebo že se vytvoří manuál na výcvik vojáka.  
Co Voltaire zdůrazňuje? No to, že Archimédes musel, zatímco Jacques Antoine 
Baratier měl na výběr.  

 

                                                 
1 Bc. Adam Vostárek, Faculty of Humanities, Charles University, Department of General Anthropology. 
2 B. D. Steele, T. Dorland, The Heirs of Archimedes: Science and the Art of War through the Age of Enlightenment, Dibner 
Institute Studies in the History of Science and Technology. The MIT Press, 2005, s. 1. 
3 Zde čerpám stále z výše zmíněné literatury. Tentokrát ze strany 2. 
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Usuzuji tak, že pokud je věda v područí války, nachází takové objevy, jaké by 
válce samotné přinesla až nutnost času. Věda tedy zcela viditelně urychluje vývoj 
válečného umění. A stejně jako se tato věta zdá bazální nám, zdála se bazální  
i osvíceneckým vědcům. Jednoduchá jim ovšem nepřišla už otázka, zda by se něčeho 
takového měli sami účastnit. 

  
Od přivezení střelného prachu do Evropy se nicméně zvyšovala potřeba zapojení 

věd jako je fyzika, matematika či chemie. Nová zbraň, která takřka změnila 
dosavadní charakter války, vyžadovala formulaci abstraktních zákonů, které by 
umožnily její účelnější a efektivnější využití. A nejen to! I zámořské objevy byly 
velkou motivací pro zdokonalení námořních technik a navigačního umu. 

 
Na tuto potřebu ovšem neodpovídali vědci z akademického prostředí. Pro vědce 

účinkujícího na akademické scéně nebylo zajímavé zodpovídat otázky praktického 
využití matematiky či fyziky. Lesley B. Cormack si ve své práci tohoto fenoménu 
všímá a zavádí pojem "matematik-praktik"4. Jednalo se o specifickou skupinu "vědecky 
a matematicky orientovaných" ovšem na akademii nepůsobících myslitelů.  
Od většiny nám známých akademiků se lišili zejména tím, že pracovali na 
zodpovězení konkrétních praktických otázek, jako je například: Jak vyrobit ruční 
palnou zbraň s menším rozptylem, s větším dostřelem, jak lépe navigovat loď  
v oceánu atd. 
 

Tito matematici praktici ovšem nežili v žádném izolujícím odloučení od 
akademické sféry. Nevěděli ovšem, jak s ní spolupracovat. Důvody se různí. 
Například Galileova formulace zákonů pohybu mohla být pro spousty praktiků 
přínosná, byla ovšem příliš abstraktní pro jejich využití. Navíc Galileo sám měl 
otázku o propojení vědy a válečného umění vyřešenou a to rázným rozhodným 
odmítnutím a tedy neměl ani motivaci svou práci za takovým účelem psát.5 

 
Nutno ještě podotknout, že takový matematik praktik, jak ho Cormack nazývá, 

byl na rozdíl od akademika financován přímo panovníkem a tvořil přímou součást 
jeho dvora. Nezřídka tak také zastával mnoho nejen vojenských funkcí. Metodou 
tohoto praktika byl experiment, metodologií pokus omyl. Musíme si uvědomit,  
že veškeré vědění (zejména to týkající se střelného prachu) bylo často uchováváno  
v tajnosti. Přece jen nechcete, aby vaše objevy znala i mocnost, proti které možná  
v budoucnosti povedete válku. Skončil-li takový muž svou službu u dvora, stále ještě 
nemusel uvažovat o akademické dráze. Obchodní společnosti 18. století doslova 
hladověly po těchto prakticích. Potřebovaly lidi se znalostmi, které zvýší jejich zisky 
a zajistí větší bezpečnost zámořských plaveb. 

 
 

                                                 
4 B. D. Steele, T. Dorland, The Heirs of Archimedes: Science and the Art of War through the Age of Enlightenment, Dibner 
Institute Studies in the History of Science and Technology, The MIT Press, 2005, s. 182. 
5 B. D. Steele, T. Dorland, The Heirs of Archimedes: Science and the Art of War through the Age of Enlightenment, Dibner 
Institute Studies in the History of Science and Technology, The MIT Press, 2005, s. 8. 
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Druhá část aneb mezi Leibnizem a Newtonem 
 

Nyní bych se rád přesunul od otázky vztahu války, vědy a filozofie ke 
konkrétnímu konfliktu a to konfliktu dvou významných myslitelů z přelomu  
17. a 18. století, Leibnize a Newtona. Přesněji budu se věnovat onomu konkrétnímu 
společnému objevu těchto myslitelů, který stál v samotném epicentru jejich konfliktu. 
Tímto objevem není nic jiného, než objev primitivní funkce jinak znám jako objev 
prvního neurčitého integrálu. 

 
Leibniz formuluje svůj infinitezimální počet, Newton počet diferenciální. Leibniz 

dochází k objevu spekulativně, Newton experimentálně. Významný vliv na metodu 
jejich bádání měly tradice myšlení, ze kterých oba čerpali. Leibniz byl žákem 
teologického profesora Thomasia, Newton vycházel z experimentálního přístupu 
Francise Bacona. Leibniz, jak tvrdí kupříkladu Moreau, se pokouší o konstrukci jaksi 
"holisticky" založené vědy, která by se nepříčila dogmatickému přístupu teologie. 
Newton, jak lze vypozorovat v jeho Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, zase 
neusiluje o nic moc jiného, než jaksi adekvátně nahlédnout skutečnost a své poznatky 
ukázat na dostatečně validních příkladech. I přesto oba docházejí k formuli6, jež je 
později nazvána jako Leibniz-Newtonova formule.  

 
Abychom ovšem pochopili, v čem byl tento objev tak významný, musíme se 

obrátit k pojmu, který tento objev nejvíce ovlivnil. Je to pojem síly. Do této doby byla 
síla chápána staticky, substančně, jako kauzalita. Jedná se o klasický aristotelovský 
pohled, kde každý pohyb má svou příčinu a kde nejprve těleso rozpohybujete  
(např. nárazem), ono vykoná pohyb a po chvíli v pohybu ustane. Objev neurčitého 
integrálu ovšem přichází s kouzelnou formulí: F=m*a. Co to znamená, že se síla 
rovná hmotnost krát zrychlení? Znamená to změnu v samotném chápání síly. 
Najednou je chápána strukturně a takřka "v pohybu". V praxi takový objev znamená, 
že již nechápete sílu kvantitativně, nýbrž kvalitativně.7 

 
Dosud jsme se zabývali tím, co bylo na práci těchto dvou myslitelů společné. Nyní 

bych se chtěl zaměřit na důsledky jejich objevů, které se, jak brzy uvidíme, velmi 
různily. A různily se především ve svých závěrech. Newtonův závěr byl 
experimentální a vedl k ustavení nové vědy. Tím, že Newton publikoval své zákony 
na akademii, publikoval je tedy veřejně, poskytl matematikům-praktikům, jak je 
nazývá Lesley Cormack, poměrně solidní aparát k ustavení balistiky. Od objevení 
formule F=ma je totiž možné přestat používat metodu pokus omyl. Newton sám 
mluví jazykem, kterému tito matematici rozumí. Experiment byl doteď jejich krevní 
skupinou.  

 
Naproti tomu Leibniz úspěšně zapracovává neurčitý integrál do svých 

spekulativních teorií, kde formuluje představu předzjednané boží harmonie. Tedy 

                                                 
6 Údajně paralelně na sobě. Ovšem Boudri uvádí, že mezi nimi probíhala korespondence, kde si sdělovali detaily 
svých výzkumů. Newton pak obviňoval Leibnize, že k objevu dospěl jen díky této jejich korespondenci. 
7 J. C., Boudri, What was Mechanical about Mechanics: The Concept of Force between Metaphysics and Mechanics from 
Newton to Lagrange, in: Boston Studies in the Philosophy of Science, 2002, s. 32-68. 
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představu, že žijeme v nejlepším ze všech možných světů. Jak objev neurčitého 
integrálu ovlivňuje tuto tezi? Říká nám (v důsledku), že každé těleso se pohybuje 
právě tím nejlepším způsobem a to tedy způsobem, který odpovídá fyzikálním 
zákonům. Že nemůžeme žít v žádném z horších světů, neboť v takovém světě by 
nefungovaly fyzikální zákony.  

 
Vidíme, že teoretický dopad obou přístupů je značně rozdílný. Ba co více!  

Pro spousty tehdejších myslitelů dokonce protichůdný. Pro praktického matematika, 
který nespekuluje o boží existenci, nýbrž jen postuluje boha jako předmět své víry, 
mohla být tato teze o předzjednané boží harmonii více než nepřijatelná.  

 
Pokusme se nyní o malý myšlenkový experiment. Představme si, že máme obléhat 

město a že máme k dispozici pěknou jednotku artilerie. V době přednewtonovské 
byste postavili artilerii na kopec a udali povel k palbě. Váš dělostřelec by namířil své 
dělo k městu, vystřelil a na základě pozorování, kam střela dolétla, by metodou 
pokus omyl přidal či ubral prach, změnil nastavení kanónu. Nyní v dobách po 
Newtonovi se situace mění. Najednou můžete již od začátku obléhání nastavit 
artilerii tak, aby ostřelovala muniční sklady či strategické části opevnění nepřítele. 
Právě toto je dle mého názoru tím důležitým momentem, kdy se mění předmoderní 
způsob boje ve způsob raně moderní.  

 
A nejen to! Dříve byl dělostřelec v takové pozici, že když vystřelil, ztratil projektil 

jaksi ze své moci. Bylo to tak trochu, když to napíšu trochu bazálně, "pal a děj se vůle 
boží". Nyní ovšem dělostřelec ví více či méně přesně, kam projektil doletí. Onen 
zastřený moment mezi výstřelem a zásahem mizí. A to je podle mne zase okamžik, 
který v očích matematika praktika, který nečetl Thomasia, Spinozu ani Galilea,  
ba kterému se často spekulativní způsob bádání hnusí, diskvalifikoval ze hry našeho 
Leibnize.  

 
Jinými slovy pro praktiky byl Leibniz příliš velký spekulant. Jeho spisům 

pravděpodobně příliš nerozuměli a to i přesto, že to byl brilantní matematik a fyzik. 
Když John Zammito ve své knize Birth of Anthropology8 tvrdí, že se Leibnizova teze o 
předzjednané harmonii boží stávala s postupujícím osvícenstvím čím dál tím hůře 
přijatelnou, domnívám se, že má na mysli právě tento problém.9 Jako další velmi 
důležitý faktor zmiňuje četnost samotných ozbrojených konfliktů nejen v Evropě.  
Pro mne ovšem i toto dokládá, jak celý problém byl v tom, že Leibniz nebyl mezi 
těmito vědci důsledně čten a možná ani dočten. Ba dokonce, že těmto myslitelům 
chyběla znalost myšlení, ze kterého Leibniz vycházel a které by jim umožnilo 
Leibnizovo dílo pochopit. 

  
 

                                                 
8 J. H., Zammito, Kant, Herder, and the birth of antropology, Chicago: University of Chicago Press, 2002, s. 59. 
9 Zammito toto ve své knize explicitně netvrdí. Na základě čtení úvodu jeho knihy, jsem ovšem došel právě  
k tomuto závěru. Zejména části od stran 44 - 59 jsem shledal velmi přínosnými. Nicméně Zammito zdůrazňuje 
hlavně to, že celkové dění 18. století vybízelo ke zkoumání konceptu předzjednané harmonie boží. Na základě 
širšího čtení jsem pak došel k tomu, že toto zkoumání vedlo převážně k odmítnutí této hypotézy. 
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Třetí část aneb na půdě berlínské univerzity 
 

Nyní bych se chtěl přesunout ke své třetí a závěrečné fázi, kde se pokusím 
naznačit, jaký dopad měl tento vztah mezi Leibnizem a Newtonem na akademickou 
společnost a potažmo filozofii v dobách Osvícenství. Svůj pohled teď upřu k jedné 
konkrétní akademii, která měla v těchto dobách zásadní vliv. Nebudu vás napínat, 
jedná se o Pruskou královskou akademii v Berlíně. 
 

Tato akademie byla založena v roce 1700 za vlády Fridricha III. a v jejím čele tehdy 
stanul právě Gottfried Wilhelm Leibniz. Byla to právě jeho vize provázané a celistvé 
vědy, která ho nejspíš také motivovala v tomto kroku. Leibniz chtěl nabídnout 
takové univerzitní prostředí, kde by se člověk mohl vzdělávat stejnou měrou 
německému jazyku jako filozofii, matematice, fyzice či teologii. Zajímavé také je,  
že v tuto dobu nefungovala z peněz panovníka, ten ji sice na začátku podpořil 
nemalým obnosem, ovšem poté měla sama akademie10 výsadní právo na prodej 
kalendářů po celém Prusku, což jí zajistilo alespoň nějaké vlastní jmění. 
 

Období Leibnizova vedení akademie mělo nemalé problémy. Než bylo možno 
udělit vznikajícímu řekněme výzkumnému centru status akademie, uplynulo 
bezmála 10 let. V roce 1710 je status přidělen, ovšem rok na to je Leibniz nucen 
opustit svůj úřad. Následuje 36 let, kdy je akademie vedena kurátory, tedy jakousi 
akademickou radou. 

 
A právě zde se dostáváme k dalšímu zajímavému bodu. V roce 1740 je v Prusku  

u moci Fridrich Veliký, který má na nevměšování se panovníka do univerzitního 
provozu zcela jiný názor než jeho předchůdci. Tento panovník si vedle mnoha jiných 
věcí přál také to, aby akademie v Berlíně dokázala konkurovat akademickým 
útvarům v Paříži či Londýně. V tuto dobu přivádí ke svému dvoru muže jménem 
Pierre-Louis Moreau de Maupertouis. Kde tohoto muže vzal? Odpověď je 
jednoduchá. Doporučil mu ho Voltaire. Snad v něm viděl nového Archiméda či snad 
z přátelských vztahů, nicméně v roce 1746 má díky němu královská akademie 
nového prezidenta. 
 

Zajímavější otázka ovšem je, kdo to ten Maupertouis byl. Tak v prvé řadě je třeba 
říci, že to byl zarytý newtonián a tedy fyzik a matematik. Mezi jeho dobově 
nejzajímavější práce patří zejména jeho pojednání o lomu světla a teorie o principu 
nejmenší akce. Vedle je znám svými pracemi, které budou později v novém světle 
recipovány kupříkladu Darwinem.11 Ihned po příjezdu do Berlína spojuje 
Maupertuis své síly s Leonhardem Eulerem, dalším významným newtoniánem.  
 

                                                 
10 Na Leibnizův popud. 
11 Mary Terrall ve své publikaci na straně 7 zmiňuje, že byl Maupertuis "vzpomínán" později právě při 
formulování tezí o evoluci. Toto téma je jistě nesmírně zajímavé, nicméně obsáhlé a tak mi nezbývá, než čtenáře 
společně s Mary Terrall odkázat na knihu Forerunners of Darwin od Bentley Glass z roku 1959. 
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Nechci tím říct, že by byl nějak jednostranně zaměřený. Leibnize četl a ve svých 
pracích se k němu explicitně vztahoval.12 Nicméně až příliš často končila jeho 
polemika kontrováním Leibnizových tezí. Poté, co začal rozvíjet svou tezi o principu 
nejmenší akce, se jeho zájem o tohoto myslitele ještě snížil. A pokud s ním pracoval, 
pracoval pouze s tezemi, které Leibniz věnoval fyzice a matematice.13 

 
Z oborové orientace nového prezidenta berlínské akademie již můžeme tak trochu 

vidět, jaký směr akademie začala nabírat. A já bych chtěl na tomto místě formulovat 
jednu ze svých závěrečných tezí a to, že ačkoli se Leibniz i Newton v mnoha svých 
tezích setkali, i přesto, že se oba těšili velké úctě plynoucí z jejich akademických 
projektů, tak i přesto se po jejich smrti Newton těší stále veliké oblibě, zatímco 
Leibniz je citován čím dál tím méně.  

 
Toto své tvrzení bych chtěl nicméně podložit ještě jedním argumentem. Pruská 

královská akademie začala v roce 1745 vypisovat soutěže o nejlepší esej. Vždy 
vypsala soutěžní otázku, a když se mezi příspěvky objevil nějaký obzvlášť 
pozoruhodný, akademie jeho autora ohodnotila 50 dukáty (velké jmění) a jeho spis 
vydala. Pokud se žádná taková esej nenašla, akademie si vyhrazovala právo cenu 
neudělit. Jejich neúplný ovšem i přesto vyčerpávající výčet jsem nalezl  
v monumentálním svazku Adolfa Harnacka, jenž nese název Geschichte der Königlich 
preussischen akademie der wissenschaften zu Berlin14. 

 
Z této publikace jsem zjistil, že od roku 1745 do roku 1768 bylo takto ohodnoceno 

bezmála devatenáct prací. Z těchto devatenácti se pak čtyři práce věnovaly různým 
způsobem Leibnizově dílu. Tři práce z těchto čtyř byly rozvedením určitých 
Leibnizových tezí z pozice Christiana Wolffa. Jedna otázka se pak věnovala 
Leibnizově tezi o nejlepším ze všech možných světů. Všichni autoři těchto prací byli 
dle Harnacka přívrženci a následovatelé Newtona a všichni Leibnizovy teze nakonec 
kontrovali. 
 

Domnívám se tedy, že na základě tohoto krátkého výčtu, který je samozřejmě pro 
naši závěrečnou myšlenku hlavně ilustrační, přesto s jistou hodnotou, můžeme vidět, 
jakým způsobem bylo Leibnizovo dílo recipováno v řadách myslitelů tohoto období. 
Nicméně, proč se Leibniz netěšil takové oblibě jako Newton, bych chtěl ukázat ještě 
jednou a už opravdu naposled. Poslední problém, který chci zmínit, je problém 
nejlepšího ze všech možných světů. 
 
 
 

                                                 
12 Terrall uvádí, že se Maupertuis aktivně stýkal s Johannem Bernoullim, od kterého se učil Leibnizově 
uvažování. Ve svých pracích, kde se věnoval principu nejmenší akce, vychází právě z Leibnizovy věty o 
dostatečném důvodu, kterou se pokouší aplikovat na Newtonovu fyziku. 
13 M. Terall, The Man Who Flattened the Earth: Maupertuis and the Sciences in the Enlightenment, University of 
Chicago Press, 2006, s. 177. 
14 A. Harnack, Geschichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlag von Georg Stilke, 
Berlín, 1901, s. 305–316. 
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Závěr aneb o válce u G. W. Leibnize 
 

Dle Leibnize žijeme v nejlepším ze všech možných světů. Co už Leibniz nedodává 
je to, že žádný horší, než tento svět pak nemůže existovat, neboť Bůh je 
nejdobrotivější, nejkrásnější a nejmoudřejší a tedy jako takový by nemohl stvořit jiný 
svět než ten nejlepší. Nejlepší ze všech možných světů také funguje dle fyzikálních 
zákonů. Objevení Leibniz-Newtonovy formule je objevením toho, že onen projektil 
vždy poletí tím nejlepším způsobem a tedy dle fyzikálních zákonů. 

 
Na jazyk se nám krade v celku banální otázka a to, jak je možné, že je součástí 

takového světa něco jako válka? Pojďme se ovšem podívat blíže na Leibnizovo dílo  
a na to, jakou pozici zde zastává válka jako taková. Domnívám se, že jeho Theodicea 
skýtá odpověď na naši otázku. Jeden příklad z války tam dokonce sám autor 
zmiňuje. Cituji z části pod názvem Krátké shrnutí problému v logické formě: 

 
"Chtěl bych upozornit na to, že tím nejlepším není vždy to, co se snaží vyhnout zlu, neboť zlo 
může být provázeno větším dobrem. Například vojevůdce dá přednost velkému vítězství s 
malým zraněním před stavem bez zranění a bez vítězství."15 

 
Aby byl tedy svět nejlepší ze všech možných, musí existovat i se zlem, které ponese 
nebo umožní větší dobro. Člověk, neboť nezná krajní dopady svých činů, má 
svobodu rozhodnout se pro zlo. Bůh by mohl tomuto konání zamezit, ovšem to by 
"znamenalo působit zázraky ve větší míře, než to dovoluje jeho plán, koncipovaný nejlépe,  
jak možno"16. Bůh tedy připouští zlo, ovšem připouští ho takovým způsobem, že ho 
nejprve připouští, poté ho odmítá a teprve pak ho směřuje k dobru.17 
 

Válka je u Leibnize tedy takovým zlem, které je možné, neboť se děje, a které by 
mělo dle vyššího plánu jednoho dne zmizet. Domnívám se, že Leibniz viděl svět 
budoucího člověka bez války. Nicméně vzpomeňme na tomto místě Archiméda, 
kterým jsem začínal. Právě ona narážka na Archiméda, kterou Voltaire učinil  
v dopise svému příteli, nám dle mého názoru poslouží jako ukazatel toho,  
že myslitelé z dob po Leibnizovi chápali válku jako něco, co člověka provází již od 
nepaměti a s čím je radno počítat.  

 
Cílem této práce pak bylo poskytnout náležitý materiál, který by pomohl naznačit, 

jak se mění recepce Leibnizova díla ve vztahu k Newtonovu v průběhu 18. století. 
Doufám, že se mi podařilo ukázat, jak ona takzvaná teologická pozice ztělesňovaná 
Wilhelmem Leibnizem jakožto posledním velkým teologickým profesorem začala od 
jeho akademického konfliktu s Isaacem Newtonem slábnout. Domnívám se, že právě 
tento konflikt a následná recepce obou autorů měla nemalý vliv na formování 
akademické půdy v osvíceneckém Prusku a nejen tam. Kardinální roli v tomto vývoji 
pak hrála nepochybně válka. A to ať už válka jako nějaký koncept lidského jednání 
nebo jednotlivé konkrétní války 18. století. Oba autoři, ať už chtěli nebo ne, přispěli 

                                                 
15 G. W., Leibnitz, Theodicea, Oikomenh, Praha, 2004, s. 331. 
16 Ibid., s. 140. 
17 Ibid. 



Adam Vostárek___Mezi Leibnizem a Newtonem 

- 93 - 
 

tímž dílem k vývoji vojenských technologií formulací principu primitivní funkce. 
Domnívám se ovšem, že Leibniz přeci jen zůstal pro mnoho myslitelů zajímavý a to, 
že ho necitovali, ještě neznamená, že by jím nebyli ovlivněni. Kupříkladu takový  
J. G. Herder byl Leibnizem rozhodně ovlivněn, v jeho Vývoji lidskosti ovšem mnoho 
odkazů k němu nenaleznete. To raději cituje právě Newtona. Jakým způsobem 
probíhala tato takzvaně skrytá recepce Leibnize, snad třeba nakousnu v jiné a snad 
brzké práci.  
 
Shrnutí 
 

Cílem mé práce je ukázat na vztahu dvou osobností, G. W. Leibnize a I. Newtona, 
jak byl nahlížen koncept války v akademických kruzích 18. století. Úvod celého 
příspěvku je veden okolo postavy Archiméda, jehož osobnost fyzika, který zavdal 
své schopnosti svému vládci a jeho válce, ztělesňuje pohled osvíceneckého vědce na 
koncept války. Druhá část se pak věnuje společnému objevu Leibnize a Newtona, 
tedy objevu principu primitivní funkce neboli prvního neurčitého integrálu. Skrze 
tento objev chci ukázat, k jakému konfliktu myšlení došlo mezi čtenáři obou autorů. 
V třetí části se pak budu věnovat konkrétní akademické půdě pruské univerzity  
v Berlíně, kde jsem si dal za cíl ilustrovat svá zkoumání několika postřehy z její 
historie. Na závěr se vrátím k Wilhelmu Leibnizovi a zaměřím se na pozici války v 
jeho díle. Domnívám se, že tento diskusní střet dvou velkých myslitelů, měl zásadní 
vliv na chápání vědy v osvícenství. 

 
Summary  
 

From Leibniz to Newton. The focus of this study is the concept of war in academic 
circles of the eighteenth century, as exemplified in the relationship of two 
philosophers of nature, Leibniz and Newton. We start with the character of 
Archimedes, whose personality as a physicist dedicated to the case of his ruler’s war 
is an instance of an enlightened scientist’s view on the concept of war. The second 
chapter discusses the joint discovery by Leibniz and Newton of the principle of 
primitive function, or the first indefinite integral. Through this discovery we want to 
show the conflict of thought that occurred between the readers of both authors. The 
third chapter focuses on the specific academic ground of the Prussian University in 
Berlin, where we set out to illustrate our explorations by a few observations from its 
history. Finally, we return to Leibniz and focus on the position of war in his work. 
The clash of these two great thinkers seems to have had a far-reaching influence on 
the understanding of science in the Enlightenment. 
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"Rozporuplný pohyb kapitalistické společnosti pociťuje praktický buržoa na svém těle 
nejcitelněji ve výkyvech periodického cyklu, jímž probíhá moderní průmysl, a v jejich 
vyvrcholení — všeobecné krizi. Krize se opět blíží, třebaže je ještě v předběžných 
stadiích, i díky šíři svého působiště a intensitě svého účinku vtluče dialektiku do hlavy i 
povýšencům nové svaté prusko-německé říše."2 

 
Tato esej navazuje na můj článek z předchozího čísla Ergotu, ve kterém jsem 

představil a okomentoval Marxův raný spis Peuchet k sebevraždě. V něm si Marx 
všímá fenoménu sebevraždy jakožto sociální patologie plynoucí z kapitalistického 
socioekonomického zřízení. Tento spis jsem využil jako most k formulaci teze,  
že současný byznys, dosud převážně v úžeji specializovaných oborech, přijímá  
za své mnohé ze stanovisek, které se tradičně pojí s marxismem, konkrétněji možná 
především s Marxovým pojetím člověka jako rodové bytosti sebeutvářené v procesu 
práce. Představil jsem v náznaku koncept, který předpokládá, že kapitalismus  
v rámci udržení své efektivity přistupuje k "obrušování svých hran", přesněji řečeno 
k zjemňování výsledků působení negativních kontradikcí, které kapitalismus 
principiálně produkuje. Tím se samotný kapitalismus proměňuje v ohledu produkce 
odlišné formy vědomí. Sebevražda je v kapitalismu negativním jevem ohrožujícím 
efektivitu. Takovému jevu je třeba předcházet změnou výrobního procesu. Vytvářet 
a udržovat instituce, jako jsou psychiatrické ústavy, psychologické ordinace, 
konzultanti, firemní a osobní koučové, a tím jen hasit požár, je neefektivní. Duševně 
nezdraví lidé, kteří absentují v pracovním procesu, stojí západní ekonomiky zřejmě 
miliony miliard dolarů. Je tak v zájmu kapitalismu, aby lidé byli duševně zdraví – 
lépe, déle a více pak pracují. Jenže - vedlejším produktem tohoto procesu, který se 
dosud zdá bytostně tržně logický, je něco, co trh samotný přesahuje - v našem 
případě je to uznání nároku na duševní zdraví, vůbec pochopení toho, že duševní 
zdraví je důležité, že je zásadně určující pro kvalitu života člověka a že ani 
zaměstnavatel, ani nikdo jiný, nemá právo jiného člověka vystavovat takové činnosti, 
která vede k jeho psychické újmě. Tento jev pozorujeme takřka hmatatelně. Přístup 
západní společnosti k duševně nemocným lidem se od konce 19. století radikálně 
proměňuje. Duševně nemocní už nejsou blázni, hypochondři nebo vymlouvající se 
lenoši - jsou to hodnotné lidské bytosti, u kterých je třeba řešit příčinu - ne je trestat 
za následek. Na tomto procesu můžeme mj. podle mého názoru sledovat obecný 
trend emancipace člověka a neustálého rozšiřování jeho práv a vůbec koncepcí 

                                                 
1 Bc. Radek Holodňák, Katedra Obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
(Faculty of Humanities, Department of General Anthropology). 
2 K. Marx, Doslov k druhému vydání, in: Kapitál I, Praha 1978, s. 30. 
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člověčenství. Na druhé straně i tyto procesy jsou samozřejmě dialektické – spolu s 
emancipační tendencí v ohledu duševního zdraví zároveň sledujeme postupující 
komodifikaci tohoto fenoménu a snahu trhu dynamicky reagovat na nové duševní 
potřeby spotřebitelů. 
 

Vidíme tedy v tomto bodě, že proměny, které kapitalismus realizuje v rámci 
zachování své efektivity, produkují nové společenské možnosti a potřeby, nové 
druhy vědomí. Společným jmenovatelem těchto druhů vědomí je to, že se odvíjí od 
materiální úrovně, ze které vzcházejí. Čím všeobecně blahobytnější je společnost, čím 
vyšší je míra materiální saturace, tím intersubjektivnější formy vědomí jsou 
produkovány.3 Právě proto - a z toho důvodu zároveň - už "blázny" nezavíráme na 
samotku, ale terapeuticky léčíme psychiatrické pacienty. Čím méně se musíme starat 
o svou holou existenci, tím více máme času a energie k rozšiřování samotného pojmu 
člověk, a tyto rozšířené pojmy rovnou aplikujeme na společnost, ve které se 
nacházíme. To vše je pouze extenzí toho principu, že k smrti vyhladovělý člověk se  
o svůj kus žvance nepodělí, neboť "sníst jídlo teď a tady" je pro něj otázkou života  
a smrti a další zájemce o jídlo je smrtelná konkurence. Jenže člověk, který má plné 
nejen břicho, ale i ledničku a mrazák ve sklepě, ten se dostává do zcela odlišného 
modu operandi, ve kterém se mu dostává kapacity vytvářející potřebu 
intersubjektivních vztahů, empatie, altruismu - bytí rodovou bytostí.4 Sytý člověk, 
který má přebytek, se prostě podělí, protože má příležitost uvědomit si svůj 
nadbytek a sounáležitost s jinými lidskými bytostmi. To znamená, že společnost 
vyhladovělých lidí bude velmi individualistická a kompetitivní, společnost sytých 
bude kolektivistická a kooperativní, neboť všechno chování plynoucí z biologických 
projevů hladu je překonáno. Zde se vyjevuje jedna z mnoha kontradikcí, které 
kapitalismus na cestě ke svému překonání produkuje. Kapitalismus je v každém 
okamžiku svého rozvoje zároveň svým hrobníkem.  
 

Kapitalismus totiž poprvé v historii lidstva umožnil formaci takové materiálně-
technologické základny, která teprve od určitého zlomového bodu začíná 
produkovat formu vědomí, jež je se základními principy kapitalismu čím dál více  
v rozporu. Bohatství kapitalismu, onen nadbytek, díky kterému se nebojíme o svůj 
život, díky kterému se vymaňujeme z přímé závislosti na přírodě, teprve umožňuje 

                                                 
3 Koncept utváření a vývoje intersubjektivity od zvířete až po člověka (blízké) budoucnosti jsem nastínil ve své 
diplomové práci. Vývoj intersubjektivity, tedy schopnosti abstrahovat se od svých potřeb, v okamžiku této 
abstrakce nahlédnout potřeby ostatních, tedy nahlédnout potřeby univerzální, a uznat ostatní jako členy lidského 
rodu a tím se učinit vskutku svobodným, lze stopovat napříč historií lidského pokolení především studiem 
materiálních podmínek - způsobu výroby. Každý produkční způsob umožňuje v daných přírodních podmínkách 
určitý stupeň a rychlost akumulace kapitálu. Rozvoj materiální základny umožňuje zároveň rozvoj společenské 
nadstavby, přičemž v historii sledujeme, že čím vyšší nadprodukce byla daná společnost schopná, tím více 
zároveň rostly její duševní potřeby, tím více se tam rozšiřoval pojem lidskosti a okruh bytostí, které jsou lidmi 
uznávány, tím více zároveň produkce spěje ke kolektivnímu způsobu a tím více je nejenže možno, ale i nutno 
rozvíjet intersubjektivní vztahy. Ačkoliv jejich rozvoj je zdánlivě v rozporu s kapitalistickým modem operandi, 
neboť kapitalismus si vyžaduje individuální nahraditelné součástky, ne rodové sebeutvářející se lidské bytosti,  
ve skutečnosti je jedním z motorů zdokonalování a postupného překonávání kapitalismu kapitalismem samým. 
Vývoj intersubjektivity a umožňování její realizace jakožto inherentní lidské potřeby - lidské přirozenosti - je 
vývojem od zvířete přes odcizenou bytost k osvobozenému člověku. 
4 Viz Odcizená práce a Soukromé vlastnictví a komunismus atd., in: K. Marx, Odcizení a emancipace člověka,  
Praha 1967, s. 81-103. 
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reflektovat chudobu, která je v kapitalismu produkována ve stejném okamžiku, jako 
bohatství. Teprve bohatství, jehož zdrojem je nerovná distribuce statků, produkuje 
takové vědomí, které je schopno si uvědomit etickou problematičnost nerovné 
distribuce statků. Teprve člověk, který se nemusí bát o svůj život, se začne starat  
o život svých druhů.  
 

Domnívám se, že k těmto emancipačním procesům, které kapitalismus  
v kontradikci se sebou samým produkuje, opravdu dochází a je možné je sledovat na 
trhu a ve společnosti, v principu, jakým lidé vzájemně koexistují. Například na 
novém typu firem, které se vydávají cestou nových metod organizace, či spíše 
neorganizace práce, které se radikálně liší od tradičních kapitalistických top-down 
manažerských metodik. Kapitalismus, který místo zboží postupně začne produkovat 
duševní hodnoty, se překročí.5 
 

Dosud jsme ukázali, že kapitalismus dosahuje svého překonávání, že je to 
dokonce jeho inherentní nutnost, projev nezadržitelného pohybu dějin, a ukázali 
jsme, že toto překonávání kapitalismu kapitalismem samým nemá dosud nic moc 
společného s laickými představami revoluce jako ozbrojeného převratu a vlády jedné 
strany. Je třeba vzít ale v potaz zásadní fakt: v čele tendencí, které povedou  
k překonání kapitalismu, bude nová společenská struktura odpovídající potřebám 
produkce duševních hodnot - organizace, které namísto zboží budou produkovat 
smysl, který bude zároveň motivem jejich práce. Tyto organizace budou v blízké 
budoucnosti vývoje informační společnosti získávat konkurenční výhody právě 
kvůli uspokojení, které plyne z neodcizené práce, která odpovídá rodovým potřebám 
lidské bytosti. Tyto konkurenční výhody budou za prvé způsobovat expanzi tohoto 
typu produkce a myšlení, za druhé však jakožto akce vyvolají odpovídající reakci. 
Reakcionáři blízké budoucnosti budou organizace fixované na produkci hmotných 
statků s nelikvidním kapitálem, nízkou přidanou hodnotou práce a nízkou mírou či 
možností inovace. Tito přežívající "velkokapitalisté tradičního střihu" se budou 
přijímání nového paradigmatu, které se jim bude zdát rozporné s jejich dosavadní 
celoživotní praxí, bránit. Novým potřebám jiné organizace práce budou vzdorovat, 
jak to jen půjde. Vzhledem k tomu, že čistě tržně jsou již dnes mnozí z těchto 
kapitalistů vlastně závislí na státních dotacích a ohýbání trhu, další pozicí, kterou se 
pokusí masově obsadit, bude politika. Jediné, co je totiž může zachránit před dalším 
vývojem kapitalismu, kterému se nejsou schopni přizpůsobit, a jeho překonáním, 
kterého se panicky bojí, je kapitalismus brzdit z pozice státních regulací. 
Reakcionářsko-oligarchický stát tak bude největším nepřítelem rodící se manažersko-
podnikatelské avantgardy.  
 

Je zcela na místě položit si v tuto chvíli dvě otázky. První obsahuje jedno hlavní  
a velké proč. Proč musí kapitalismus dojít svého sebepřekonání, když pomineme jeho 
teoretickou roli v marxistické teorii. Druhou otázkou pak je: kde nám skončila ona 

                                                 
5 Toto přesvědčení do značné míry, byť možná poněkud nevědomky, vyjadřuje také současná progresivní 
manažerská literatura a přemýšlení obecně, aktuálně proměňující výrobní proces čím dál širšího spektra lidské 
činnosti. Mám-li za všechny doporučit jednu, tak tu nejlépe metodologicky podloženou a informačně 
saturovanou: F. Laloux, Budoucnost organizací, Praha 2016. 
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válka, jež zní z názvu tohoto příspěvku? Oběma otázkám přísluší vlastně jedna  
a tatáž odpověď. 
 

Proč se kapitalismus musí změnit? Protože pokud tak neučiní, nastane válka. 
Když se vrátíme k Marxovu úvodnímu citátu z předmluvy Kapitálu, shledáme,  
že jsme svědky doby, v níž opravdu rozporuplný pohyb kapitalistické společnosti pociťuje 
praktický buržoa na svém těle. Kapitalistův strach z revoluce je stále živý v jeho 
podvědomí. Kapitalista nemůže nevidět, jak proměny světa, které jeho 
prostřednictvím kapitál realizuje, svět posouvají vpřed, ale zároveň likvidují. Buržoa 
si je vědom toho, že jeho zisky jsou zcizováním produktů práce jiných lidí. Je si 
vědom toho, že drancování přírodního bohatství likviduje planetu.  Je si vědom toho, 
že majetkové a příjmové rozdíly dospěly do tak absurdního stádia, že veškerá 
legitimita vrcholného období kapitalismu založená na tom, že s trhem bohatne  
i člověk, je pryč. Dosud měl buržoa nad dělníkem převahu v tom, že dělník neměl 
materiální ani intelektuální prostředky pro konceptualizaci světa tak širokou,  
aby důsledky negativních projevů antinomií kapitalismu prohlédnul. Dnes se ale 
kapitalismu už nedaří tajit svou kreativně-destrukční podstatu.6 Tedy dnes nejenže 
dělník cele pociťuje své nerovné postavení a všechny negativní projevy odcizení  
a dělby práce, které Marx popisuje, ale uvědomuje si také globální neudržitelnost 
celého liberálně-tržního projektu.  
 

V tomto okamžiku hrozí válka kapitalisty a dělníka silněji, než kdy dříve, navíc 
přihlédneme-li k tomu, že kapitalismus již takřka naplnil své vrcholné stádium, které 
Marx uchopuje jako státní monopolní kapitalismus. Samotné chápání státního 
kapitalismu má rozličné podoby.7 V tuto chvíli se však spokojme se Marxovým 
poznatkem, že státní kapitalismus zformuje takové výrobní vztahy, které se svou 
strukturou již natolik přiblíží struktuře zespolečenštělé práce, že jeho samotné 
překonání již bude pouze otázkou jistého revolučního momentu. V momentě,  
kdy organizace práce nabude společenské formy, přestává být efektivita ovlivňována 
vnějšími prvky - majitelem, manažerem, tržní poptávkou. Bez potřeby těchto pozic 
organicky to, co činí kapitalistu kapitalistou, vymizí. 

 
Toho se samozřejmě tradiční - vrcholný kapitalista bojí. Jeho cílem je přeci 

maximalizovat zisky a minimalizovat výdaje. Představuje-li zefektivnění výroby 
zároveň přijímání takových opatření, které změní výrobní proces tak, že začne 
produkovat nežádoucí formy vědomí, je v jeho očích zefektivněním výroby naopak 
zneefektivnění výroby, ideálně právě prostřednictvím státních intervencí,  
které umožní kapitalistovým firmám dále pracovat v tradičních schématech, u 
kterých se nemusí bát organizace práce překonávající kapitalistické stádium. Tuto 
snahu klamat má o dost snazší právě v prostředí, kde, jak bylo řečeno, s trhem 
bohatne i člověk. Když se však podíváme na ekonomickou realitu západní 
společnosti, zjistíme, že tento fakt se zcela vytratil na přelomu 70. a 80. let 20. století. 
 

                                                 
6 Srov. J. A. Schumpeter, Kapitalismus, socialismus a demokracie, Praha 2004 
7 Diskuse pojmu viz P. Kužel, Státní kapitalismus, in: Kontradikce 1/2, Praha 2018, s. 239-259. 



Radek Holodňák___Zabránit válce 

- 99 - 
 

Nerovnost a z ní plynoucí negativní sociálně-patologické jevy vyrostly do tak 
závratné a absurdní výše, že samotní multimiliardáři si uvědomují, že je to nadále 
neudržitelné. Sociální rozdíly se prohloubily natolik, že začaly produkovat poptávku 
po razantních, populistických řešeních, přispívají k vytváření podhoubí pro 
zakořenění totalitních režimů, které budou nadále radikalizovat společnost a řešení 
kapitalistických problémů nacházet v tom, co totalitní režimy zvládají nejlépe -  
v brutální represi, genocidách, šovinismu, izolacionismu, válce.  
 

Z čeho těžím pro tato silná tvrzení? Upozorním zde na esej, jejíž přečtení mě  
k pojednání tématu odvracení války radikální reformou kapitalismu přivedlo. 
Dvoudílný twitterový článek Proč a jak musí být kapitalismus zreformován8 napsal Ray 
Dalio, zakladatel největšího světového hedgeového fondu Bridgewater Associates  
s hodnotou 160 miliard dolarů. Dalio je typickým produktem vrcholné fáze 
kapitalismu - veškeré své jmění vydělal rizikovými spekulacemi. V životě vlastně 
nikdy nic nevytvořil, pouze takzvaně s partnery "točil peníze". Patří mezi sto 
nejbohatších lidí na Zemi. 
 

Přesto právě on tráví poslední léta kritizováním všeho, na čem jeho bohatství stojí. 
Zcela otevřeně prezentuje, že kapitalismus, který jemu osobně přinesl obrovské 
bohatství, většině lidí přináší, když ne chudobu, tak ne bohatnutí. Ve své studii, která 
zarezonovala i ve světových mainstreamových médiích, kriticky poukazuje na to,  
že další setrvání ve stavu založeném na prohlubování majetkové nerovnosti ovlivní 
veřejné mínění směrem, které zapříčiní vzrůst totalitních režimů a potenciální 
masový konflikt. Tento konflikt představuje zároveň takové ohrožení kapitalismu 
samého, které Dalia nutí k formulaci výzvy k jeho radikálním proměnám s cílem 
tomuto konfliktu předejít.  
 

Dalio vyčerpávajícím způsobem na základě statistických ekonomických  
a sociologických dat prokazuje, že od počátku 80. let středně a nízkopříjmovým 
skupinám pracujících vůbec nerostou reálné mzdy, zatímco vysokopříjmovým 
skupinám reálné mzdy rostou konstantně narůstajícím tempem. Poukazuje také na 
snižující se sociální mobilitu, která ve svých důsledcích vede k omezenému přístupu 
ke vzdělání a dalším příležitostem, rasové a třídní segregaci atd. Majetkové rozdíly 
mezi chudými a bohatými jsou podle Dalia na stejné úrovni, jako před ekonomickou 
krizí 30. let, která ve svých důsledcích značně přispěla k vzestupu Hitlera k moci  
a katastrofě druhé světové války. Střední třída je relativně stále chudší - ideál 
"amerického snu"9 našich rodičů v podobě vlastního domu, auta a dovolené u moře 
od konce 70. let přebíráme v nezměněné podobě - neexpandujeme jej. Ačkoliv 
produkce kapitalistické soustavy jako celku neustále roste a objem bohatství je na 
nejvyšší úrovni v historii, reálná životní úroveň nižší třídy klesá a reálná životní 
úroveň střední třídy skoro 40 let stagnuje. 

                                                 
8 R. Dalio, Why And How Capitalism Needs To Be Reformed. Twitter. URL: 
 https://www.linkedin.com/pulse/why-how-capitalism-needs-reformed-parts-1-2-ray-dalio [cit. 10. 5. 2019]. 
9 Byť se tomu v našich podmínkách neříká "americký sen", naše představa dosažitelného životního standardu se 
od té západní moc neliší. 
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Dalio tvrdí, že na změnu v kapitalistickém paradigmatu zbývají dva roky.  
Pak může vývoj dospět do kritického stádia, ze kterého již nebude cesty zpět. Může 
se započít z historie známý proces krize tak hluboké, že otřese samými základy 
civilizace. Jak tomu zabránit? Sám Ray Dalio v roce 2017 provedl radikální 
transformace ve svých firmách. Z fondu Bridgewater udělal partnerskou organizaci, 
majetková a rozhodovací práva byla prostřednictvím podílů ve firmě rozdělena mezi 
zaměstnance. Tento socializační proces, ve kterém se vlastnictví rozšiřuje v pohybu 
od jednotlivce ke kolektivu, je specifický pro firmy, které zaujímají na trhu nový 
progresivnější přístup. Soukromé vlastnictví je samo o sobě kontradiktivní, neboť ve 
své vrcholné formě naplňuje svůj potenciál v podobě nejvyšší možné dosažitelné 
efektivity organizace práce, a k dosažení či udržení další efektivity je třeba soukromé 
vlastnictví rozšiřovat na kolektiv. Soukromé vlastnictví jednotlivých členů kolektivu 
dohromady vytváří jejich společné vlastnictví. Vztaženo na společnost jako celek je 
ideální rozšíření soukromého vlastnictví na všechny členy společnosti dokonáním 
společného vlastnictví a jeho překonáním společným vlastnictvím, které smaže třídní 
rozdíly a jejich destruktivní působení. Toto je jeden z motivů, které budou organizace 
budoucnosti sledovat s cílem zabránit totální třídní válce. 
 

Válka se totiž kapitalismu hodí, jen když je jí zužováno cizí prostředí, nějaký 
vnější trh. Ten lze zásobit zbraněmi a poválečná obnova je pak vítaná příležitost pro 
investory. Ale občanská válka v rámci globálního trhu? Budeme-li se řídit základním 
ekonomickým pravidlem, že "sotvaco může být dobré pro stát, co není dobré pro 
jednotlivce", válka nikdy nemůže být dobrá pro společnost jako takovou. Myslím,  
že na tom není co rozporovat. 
 

Kapitalismus tedy pokročil do stádia, kdy je naplňování jeho pozitivních 
antinomií podmiňováno naplňováním jeho negativních antinomií. Čím víc se 
rozevírají nůžky sociální nerovnosti, tím vyšší je riziko války o výrobní prostředky. 
Čím vyšší je riziko války o výrobní prostředky, tím vyšší je tlak na to, aby společnost 
byla rovnostářštější. Tedy čím více je přítomný okamžik apokalyptického 
kataklyzmatu, tím více je přítomná potřeba proměňovat výrobní proces tak,  
aby kataklyzma oddaloval či mu zcela předcházel. V rámci těchto proměn výrobního 
procesu pak vzniká vlastně skoro diverzně společenská forma vědomí, která jako by 
se nechtěla vracet do předchozího stádia kapitalismu, ale už chce zůstat v tom 
socioekonomickém stádiu, které umožní kataklyzmatům předcházet a nezakládat 
podmínky k jejich realizaci. Toto je překonávání kapitalismu kapitalismem samým.  
 

Spatřujeme tedy, že hrozba válkou - tedy jen artikulovanou objektivací třídního 
boje - představuje pro kapitalisty dneška takové riziko, které je vede ke snaze cíleně 
kapitalismus reformovat či k jeho reformám vybízet. Ti moudřejší - ona manažersko-
revoluční avantgarda - rovnou mění organizaci společností. Ti, kteří si zatím neví 
rady, alespoň apelují. A z jejich varování je slyšet, že se opravdu bojí, co by mohl 
podobný konflikt vyvolat. Mnozí se obávají samozřejmě především toho, jak to 
ohrozí jejich byznys, ale právě v rámci tohoto strachu - v rámci tohoto pocitu, ve 
kterém se projevuje manifestovaná tržní nutnost - nabývá v transformaci jejich 
byznys podob, ve kterých nakonec přestává být většina z toho, o co se kapitalista 
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dosud bojí, důležité. Zbavování se strachu o majetek, ještě lépe řečeno zbavování se 
strachu z neschopnosti nadále akumulovat kapitál v tradičně liberálně-tržním slova 
smyslu, je cestou k efektivnějšímu řízení společností, které nebudou ohroženy 
třídními rozpory, v čemž bude tkvět právě jejich největší konkurenční výhoda 
postupně vytvářející takové prostředí, ve kterém nakonec konkurence ve smyslu,  
jak ji chápeme my, vymizí. 
 

Vlastně tak podle mého názoru dnešní realita splňuje to, co Marx předvídá  
v předmluvě Kapitálu. Rozporuplné pohyby kapitalismu jsou již nyní, navíc  
v předvečer blížící se ekonomické krize vycházející z podstaty ekonomického cyklu, 
hmatatelné natolik, že je již nadále není možné ignorovat a agendu z nich vzcházející 
házet do koše jako levičáctví. Sám kapitalismus se musí reformovat. Tyto reformy 
vytvoří takové formy vědomí, které založí jeho překonání. Nadále budou vytvářet 
nové typy potřeb, jejichž uspokojování již nebude v rámci kapitalismu samého 
možné a uzraje tak doba pro nové společensko-ekonomické uspořádání, ve kterém se 
zcela smažou distinkce mezi dělníkem a kapitalistou. Toto nové společensko-
ekonomické uspořádání bude vyvěrat z tržní nutnosti, ale projeví se popřením tržní 
nutnosti.  
 

Kapitalisté tak opravdu z hmatatelné nutnosti přistoupí k dialektice, byť si toho 
možná nebudou deklarovaně vědomi, nebo své pozice budou muset obhajovat  
v otevřené třídní válce a vše dát všanc náhodě toho, co taková válka přinese a kdo 
bude ten, kdo bude určovat podobu poválečné výstavby. Je-li kapitalismus tak 
racionální a provádí-li tak racionální volby, jak o sobě teoreticky tvrdí, tak se 
promění, sebepřekoná a zruší. Jestli racionální není a bude své již nepotřebné 
instituce hájit dál i za cenu války, bude rozmetán v apokalypse, která jej může vrátit 
do předprůmyslového stádia. Myslím, že za našich dnů budeme svědky vzájemného 
souboje těchto přístupů, rozumu a vášně - míru a války. Ostatně to by v dějinách 
nebylo nic nového. V každém případě: tak jako tak jsou dny kapitalismu pomalu 
sečteny. Zatleskejme mu před uložením do hrobu za všechno dobré, co nám přinesl. 
Jeho tlející tělo se muselo nejdříve stát úrodnou půdou pro společnost, ve které 
člověk bude vskutku člověkem.  
 
Shrnutí 
 

Esej navazuje na autorův příspěvek z předchozího čísla Ergotu. I zde rozvíjí 
především svůj koncept dialektického překonávání kapitalismu, který vychází  
z Marxovy antropologie člověka jako rodové bytosti utvářené v procesu práce  
a dialekticko-materialistického chápání dějin a společností.  
 

V tomto příspěvku autor reaguje na dvojdílný článek Proč a jak musí být 
kapitalismus zreformován z pera Raye Dalia, otce největšího hedgeového fondu na 
světě a jednoho ze sta nejbohatších lidí na planetě, který dnes kapitalismus otevřeně 
kritizuje a upozorňuje na to, že má dva roky na to, aby se zásadně proměnil, jinak 
hrozí vyvoláním dosud nevídaného válečného konfliktu. 
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V této eseji jsou tak analyzovány současné progresivní manažersko-avantgardní 
metodiky reformy organizací a proměn výrobního způsobu jako kapitalistova snaha 
odvracet akutně hrozící konflikt ohrožující jeho výsadní společenské postavení, 
přístup k monopolům, surovinám, právní jistotu atd. Právě v těchto změnách, které 
kapitalismus sám na sobě z tržní nutnosti - z nutnosti přizpůsobovat se, v tomto 
případě z nutnosti odvracet válku - provádí, již dnes můžeme spatřovat náznaky 
překonávání kapitalismu kapitalismem samým. 
 
Summary 
 

How to Prevent War. This essay is a follow-up to the author’s previous study on the 
same topic. It discusses the possibility of dialectical overcoming of capitalism as 
following from Marx’s human anthropology as a family being formed in the process 
of work and a dialectical-materialist understanding of history and societies.  The 
author subscribes to Ray Dalio’s warning in his Why And How Capitalism Needs To Be 
Reformed that the economic system has two years to reform itself completely, 
otherwise it will have to face an armed conflict of unprecedented proportions. He 
offers an analysis of contemporary progressive management methods of conducting 
organizations reforms and reforms in the labor process, and interprets them as 
expressions of the capitalists’ effort to avert conflict that could potentially endanger 
their social position, access to monopolies and raw materials, legal safety, etc. 
Through these changes (which capitalism imposes upon itself out of market 
necessity, i.e. the necessity of adapting, in this case the necessity of averting war) we 
can trace the signals of capitalism’s self-overcoming even today. 
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Rozhodneme-li se pojednat o válce, nejpravděpodobněji budeme postupovat 
stejně jako historik, který na základě shromáždění faktů zrekonstruuje sled událostí, 
jež válce zavdaly podnět. Tento postup, tolik vzdálený a cizí tomu, co nazýváme 
zkušeností, kritizuje Jean-Paul Sartre, který si válkou osobně prošel a formuloval v ní 
tzv. filosofii autenticity, která spočívá v tom, že určitý historický fakt nevysvětlujeme 
na základě vnějších příčin, ale jeho prožitkem. V příspěvku nejprve uvedeme  
do kontextu Sartrova myšlení v předválečném období, poté se zaměříme na jeho 
deník, který si během války vedl a který vyšel posmrtně pod názvem Sešity z podivné 
války, přičemž si klademe za cíl zodpovědět otázku, jaký vliv měla zkušenost války 
na autorovo filosofické smýšlení i osobní život. V závěru se pak zmíníme o přijetí 
Sartrovy filosofie na českém území. 
 
Filosofická situace před r. 1939 
 

Sartre vstoupil do povědomí veřejnosti v r. 1938 publikací Nevolnost; románem, 
který čtenáře uvádí do jeho dobového filosofického rozpoložení ovlivněného 
zejména fenomenologií Edmunda Husserla. Roquentin, hlavní postava Sartrova 
„factum o kontingenci“, jak autor sám svůj román nazýval, si v podobě deníku 
zaznamenává, jak se mu jeví svět. Celý román je vlastně myšlenkový tok 
Roquentinova2 vědomí, kterým zakouší, co je to existovat. V husserlovských 
termínech můžeme říci, že Roquentin velice vyostřeným způsobem prožívá svou 
intencionalitu. Sartre o Nevolnosti později řekne: „dohnal jsem urputnou vášeň pro 
tajemství až do té míry, že jsem chtěl uchopit tajemné úsměvy věcí vyobrazené 
naprosto bez lidí“ 3. 

 
V Nevolnosti Sartre vykresluje způsob lidského bytí a jeho percepci světa. 

Roquentin experimentuje a silně prožívá fakt, že existuje jednak jako tělo, jednak jako 
vědomí, kterým je oddělen od pasivního světa věcí, do kterého je zabředlý, který se 
lepí na jeho vědomí, zdá se mu být slizký, probouzí v něm malátnost a úmorné 
myšlenky. Sartre chce tímto průzkumem, ač dosti radikálním, čtenáři vypodobit 
úzkost mající původ v kontingenci lidského života a jeho neopodstatněnosti. 
 

                                                 
1 Mgr. Markéta Kiššová, Katedra filosofie, Univerzita Pardubice a L’Université Paris 8, „Laboratoire d’Études et 
de Recherches sur les Logiques Contemporaines de la Philosophie“. 
2 K polemice, zdali Roquentin ztělesňuje Sartra např. V. Coorebyter de, Sartre avant la phénoménologie. Autour  
« La Nausée » et de la « Légende de la vérité », Paris:Éditions OUSIA, 2005, s. 68. 
3 J.-P. Sartre, Carnets de la drôle de guerre, Paris: Gallimard, 2015, s. 402.  
Veškeré překlady z francouzštiny uvedené v této studii provedla autorka. 
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Poznamenejme, že Sartre je v době sepisování Nevolnosti individualistický  
a antiburžoazně zaměřený spisovatel, a to i přes to, že sám pochází z buržoazní 
rodiny.4 Kromě Nevolnosti Sartre v předválečné době sepsal povídku Zeď (1939), 
studii Představivost (1936) a Nástin teorie emocí (1939), z čehož dvě poslední díla jsou 
výsledkem jeho ročního studia husserlovské fenomenologie v Berlíně (1933-1934). 
 
1. Sešity z podivné války 
 

1. září 1939 Německo obsadilo Polsko a Sartre byl následující den mobilizován 
k defenzívě do města Marmoutier náležící alsaskému regionu. Válečná situace byla 
kuriózní, neboť i přes vyhlášení války se nikde nebojovalo. To je také důvod, proč 
Sartre ve svých Sešitech z podivné války válku označuje jako „válku přízraků“ nebo 
„nedohledatelnou válku“. Sartre tak započal téměř dvouletý život v odboji jako voják 
a částečně i jako vězeň.  

 
Problém, kterým se Sartre ve svých válečných Sešitech pravidelně zaobírá,  

je bezmoc jednotlivce vůči sociálnímu útlaku. Přesto, že Sartre shledává válku 
absurdní a nesouhlasí s ní, musí se jí účastnit; jeho osobní protest ztrácí na síle před 
mocenským rozhodnutím. Teorie svobody jakožto tvůrčí projekce sebe sama,  
na které Sartre až do nynějška trval, se tak dostává do opozice se světem a jeho 
principy. Namísto toho, aby však Sartre upustil od svého stanoviska, že člověk je 
svobodný, rozhodne se svobodu konfrontovat s presencí společnosti a tlakem Dějin. 
V důsledku toho se svobodě dostane konkrétního základu a z 
naprosto kontingentního způsobu bytí člověka se stane svoboda v situaci. 

 
To, co válka Sartrovi především odhalila, je tíha historické epochy,  

která ohraničuje horizont možností člověka. Být ve válce znamená být součástí 
historie, a to nejen jako experimentující vědomí, tedy cogito, ale i jako sociální bytost. 
Otázka, kterou si Sartre pokládá, je, jak tuto válku, která je kolektivní zkušeností, 
prožít jako individuum, neboli jak se vypořádat se skutečností, že jeho bytí je 
v současné době tím, co Sartre označuje jako bytí-pro-válku.5 

  
Sartre nehodlá přijmout stanovisko, že by jeho existence byla zcela určena válkou, 

že by jí byla definována. Podle Sartra člověk nesmí situaci, ve které se vědomě či 
nevědomě ocitl, chápat jako determinující a konečný stav, nýbrž se jí má ujmout jako 
výchozího bodu pro další jednání: „Nestačí jenom akceptovat to, co se vám děje. To 
sice znamená hodně, a zároveň to nestačí. Ujmout se toho […] znamená převzít to na 
svůj účet přesně jako kdybychom si to dali nařízením, a zároveň s tím, že přijmeme 
svou zodpovědnost, z toho udělali příležitost pro nový pokrok, jako kdybychom si to 
zadali pro něj.“6 

                                                 
4 Sartre se k svému dětství i své spisovatelské kariéře vyslovuje v rozhovoru s Jacquem Chancelem, který byl 
odvysílán v radiovém pořadu Radioskopie v r. 1973. URL: https://www.youtube.com/watch?v=By-kacAeKv4 
[cit. 03.05.2019] 
5 Srov. J.-P. Sartre, Carnets de la drôle de guerre, s. 64, op. c.  
6 Ibid., s. 332. Sartre podtrhuje. 

https://www.youtube.com/watch?v=By-kacAeKv4
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Ujmutí se války jako své situace neznamená souhlasit s jejími motivy. Naopak, 
Sartre častokrát opakuje, že je proti válce7, ale že v současné době se nejedná o to 
rozhodnout se pro nebo proti, ale stanovit vztah mezi válkou a sebou samým; najít ve 
válce své místo; jde o zaujetí postoje v určité historické situaci; tedy prožít tuto válku 
jako svou válku, jako svou možnost.8 Podle Sartra je totiž nutné rozlišovat mezi tím,  
co je válčit a být ve válce, tedy jakým způsobem se postavit k válce, proti které 
subjektivní úsilí nic nezmůže. Tímto řešením, říká Sartre, je autenticita, tj. autonomní 
projev existence v situaci, ať už ve válečné nebo kterékoliv jiné.9 

  
Vzhledem k tomu, že pravidelným tématem Sartrových Sešitů jsou komentáře 

k filosofii Martina Heideggera, čtenář snadno dojde k přesvědčení, že se Sartre teorií 
autenticity inspiroval právě od něj. Vždyť když byl Sartre uvězněn a dozorce se ho 
zeptal, zdali mu něco nechybí, Sartre pronesl jen: Heidegger!10 Kromě Heideggera a 
Sartra se však tématem autenticity zabýval i Edmund Husserl.11 Co tedy Sartre od 
těchto filosofů převzal a v čem spočívá jeho vlastní stanovisko? 

 
Ozřejměme velmi ze široka Heideggerův a Husserlův pojem autenticity. 

Husserlovo vysvětlení je spojeno s intelektuální činností, přičemž Husserl rozlišuje 
mezi dvěma postoji – podle něj buď „vidíme zřetelně“ (autenticita) nebo přijímáme 
„zprostředkovanou či symbolickou myšlenku“ (neautenticita).12 Husserl tedy 
autenticitou rozumí zaujetí kritického a racionálního postoje ke světu, jímž člověk 
vzdoruje vědeckému dogmatismu. Heideggerovo pojetí autenticity má původ 
v diferenci mezi čistým před-ontologickým já a ontologickým zařazení já jako  
bytí-ve-světě, přičemž Heidegger usiloval právě o objasnění onoho čistého já.13 
Pokud jde o Sartra, ten sám, co se autenticity týče, přiznává v dopise Simoně  
de Beauvoirové jistou rozpačitost: „[autenticita] je koncept dost špatně definovatelný, 
vy mu bez pochyby nerozumíte tak, jak mu rozumím já, ale my dva mu jistě 
rozumíme jinak než Heidegger.“14 

 
K rozřešení tohoto problému by nám snad mohla pomoci poznámka,  

kterou Sartre reflektuje svou filosofickou aktivitu: „až do poledne jsem se zabýval 
metafyzikou… Už se vůbec nepodobá husserlovské fenomenologii,  
ani Heideggerovi, ani ničemu jinému. Podobala by se spíše všem mým starým 
úvahám o percepci a existenci, myšlenkám, které z nedostatku techniky zemřely ještě 
před tím, než se narodily, ale které nyní mohu rozvést pomocí veškeré 
fenomenologické a existencialistické techniky.“15 

                                                 
7 J.-P. Sartre, Carnets de la drôle de guerre, s. 90-97. 
8 Srov. Ibid., s. 97, op. c.  
9 Ibid., s. 115. 
10 S. Beauvoir de,  La cérémonie des adieux suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre,  Paris: Gallimard, 2008, s. 247.  
11 Viz. např. R. P. Buckley, La notion d’authenticité chez Husserl et Heidegger, in: Perspectives sur la phénoménologie et 
l’intentionnalité, 20. díl, 2. č., podzim 1993, s. 399-422, s. 399.  
URL : https://www.erudit.org/fr/revues/philoso/1993-v20-n2-philoso1797/027233ar.pdf [cit. 03.05.2019].  
12 Srov. Ibid., s. 400. 
13 Srov. Ibid., s. 405. 
14 J.-P. Sartre, Carnets de la drôle de guerre, s. 722, op. c. 
15 Ibid., s. 719. 

https://www.erudit.org/fr/revues/philoso/1993-v20-n2-philoso1797/027233ar.pdf
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Co přesně Sartre myslí těmito „myšlenkami o percepci a existenci“, které ho nyní 
zaměstnávají? Odpověď nemusíme hledat daleko, stačí jen přihlédnout k důvodům, 
proč si vede deník16. Zaznamenáváním si svých dnů se podle vlastních slov udržuje 
v kontaktu se životem, který měl před povoláním do války. Sám říká,  
že je mu aktem modlitby, konfese a meditace.17 Tento sešit mu napomáhá zachovávat 
vědomí toho, kým je. Ačkoli se fakticky nachází ve válce, může si o ní myslet své, 
v čemž se projevuje jistá svoboda a nezávislost zaručená samotnou prezencí jeho 
vědomí. Tato původně Descartova myšlenka autonomie myšlení se pro Sartra zdá 
být záchranným můstkem před zatracením sebe sama v tak extrémní situaci,  
kterou je válka. Podle prof. Horáka se tak Sartre pojetím autenticity neinspiroval ani 
u Husserla, ani u Heideggera, ale u Descarta: „Descartes naznačuje Sartrovi cestu k 
jiné autenticitě, než jakou hledá Heidegger. […] V Sartrově výkladu Descartova 
cogito jako výsledku absolutně svobodného rozhodnutí podstoupit výkon (akt) 
myšlení a tím podstoupit ujištění se o vlastní existenci nositele cogito — myslícího 
subjektu, dospět k sebeevidenci myslícího já, se nepochybně spojuje […] s jeho 
pojetím intencionality vědomí a existence.“ 18 

 
Vliv Heideggera a Husserla na Sartrovu filosofii je nesporný, alespoň tedy co se 

terminologie týče, avšak aby Sartre mohl přejít k výzkumu vědomí jako 
intencionality (vliv Husserla) a lidského bytí ve světě (vliv Heideggera), potřebuje 
nejprve nalézt nějakou pevnou základnu, která by tento výzkum umožnila, a tu mu 
poskytl právě Descartes. Přicházíme tedy k pojetí Sartrovy autenticity; postoji,  
ve kterém člověk rezistuje tlaku společnosti a historie tím, že má vědomí a může si  
o nich něco myslet. Bytí lidské existence se liší od bytí věci, říká Sartre, a člověk má 
usilovat o to, aby své bytí plně uskutečnil, aby byl autentický a nenechal se událostí 
unést jako surfovací prkno mezi vlnami.19 Pojetím autenticity Sartre naznačuje,  
že člověk nemusí život jen pasivně snášet, ale prožít ho tak, jak nejlépe je mu to  
v dané situaci umožněno.  

 
Autentický postoj je protikladem k neupřímnosti; tedy postoji, ve kterém si člověk 

naopak zastírá skutečnost a zdůvodňuje si vlastní existenci sociálními rolemi nebo 
různými etiketami.20 Sartre říká, že lidský život nemá opodstatnění přicházející ze 
světa; je na konkrétním člověku, aby mu ten smysl udělil. Tímto se Sartre straní všem 
konstruktivním a kauzálním vysvětlením lidského života; člověk se podle něj musí 
postavit i k těm nejspletitějším životním situacím, tedy i k válce, čelem a začít jednat, 
spíše než aby je vnímal jako důsledek vnějších příčin a setrvával v nečinnosti. Podle 
Sartra totiž člověk není pasivně určen situací, ať už tou historickou, sociální, nebo 
ekonomickou, ale je to on, kdo situaci dává smysl skrze svou svobodnou volbu a akt. 

                                                 
16 Sartre si vedl Sešity po celou dobu své mobilizace, tedy téměř dva roky. Mimo jiné také pracoval na románu 
Cesty k svobodě, jehož první díl, Věk rozumu, vyšel až v r. 1945. 
17 Srov. J.-P. Sartre, Carnets de la drôle de guerre, s. 293, op. c. 
18 P. Horák, Problém svobody u ranného Sartra jako problém modernity (a její ontologické zdůvodnění),  
in: P. Horák, I. Holzbachová, J. Krob, Tři studie o francouzské filosofii, Brno: Filozofická fakulta Masarykovy 
univerzity, 1999, s. 43. URL: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/127747/Torzo_002-
1997-1_4.pdf?sequence=1 [cit. 03.05.2019] 
19 Srov. J.-P. Sartre, Carnets de la drôle de guerre, s. 356, op. c. 
20 Srov. Ibid., s. 428. 

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/127747/Torzo_002-1997-1_4.pdf?sequence=1
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/127747/Torzo_002-1997-1_4.pdf?sequence=1
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Z autenticity vychází i Sartrův přístup k historii a Dějinám. Historie nám sice 
ohraničuje jistý horizont, říká Sartre, avšak tento horizont nám jen odkrývá rámec 
našich možností. Sartre odmítá vysvětlovat dějiny jako nutnost. Totiž tím, že člověk 
převezme minulost, která se stala jeho situací, a v této situaci začne jednat, nemůžeme 
už říct, že historie působí na člověka, ale že člověk historii utváří. Člověk není 
produktem ani otrokem dějin, ale naopak, dějiny jsou výsledkem lidské kreativity. 
Proto Sartre nevnímá válku jako fakt, ale jako příležitost. Historie, ať ta velká nebo 
malá člověku volbu sice ukládá, ale nevnucuje, tudíž vždy musíme volit, jaký přístup 
k ní zaujmeme, a za tuto volbu zůstáváme sobě a před jinými zodpovědní. Tyto teze 
jsou již hlavními pilíři Sartrova díla filosofického díla Bytí a nicota (1943)21.  
 
2. Přijetí Sartrovy filosofie na českém území  
 

V Čechách se Sartre proslavil především jako dramatik a naší zemi dokonce 
navštívil. Prvně to bylo před válkou, dále v r. 1963 při uvedení divadelní hry Vězňové 
z Altony, poté v r. 1968 při příležitosti uvedení hry Mouchy. Z českého vysílače 
zaznělo: „Známý francouzský spisovatel, dramatik a marxistický filosof přijel se 
svou ženou, spisovatelkou Simone de Beauvoirovou do Prahy. Ačkoli cílem jeho 
cesty byla divadelní premiéra Mouchy v Komorním divadle, prohlásil, že svým 
příchodem do Prahy chtěl rovněž vyjádřit za sebe i za své přátele úctu a sympatie 
k naší polednové cestě, která vede k svobodnému a humánnímu socialismu.“22 

  
Sartre po válce konstatoval, že aby člověk mohl být svobodný, potřebuje  

k tomu svobodu všech. Jinými slovy, svoboda individua se měla završit ve svobodné 
společnosti, a tak hledal sociální dimenzi, která by svobodu zaštítila.23 Skutečnost,  
že socialismus byl v naší zemi jen zástěrkou totalitární moci, Sartre neprozřel. Přesto 
si Simone de Beauvoirová do svého deníku zaznamenala, že během jejich cesty do 
Čech, při které se dokonce setkali s básníkem Vítězslavem Nezvalem, byli 
upozorněni zaměstnavatelem jedné knihovny, že se v Čechách dějí hrozné věci.24 
Sartre následně odsoudil vpád sovětských vojsk do naší země a po roce 1968 byl 
v Čechách dokonce zakázán. V r. 1975 si pak korespondoval s Karlem Kosíkem, který 
mu svěřil, že policie na něm páchá nelidské praktiky.25 

 
Přiznejme Sartrovi jistou zaslepenost, a to i pro jeho marxistické inklinace, které ho 

vedly k sepsání Kritiky dialektického rozumu (1961), kde hledal základy společnosti a 
její zakotvení v marxismu. Ačkoli se Sartre v Kritice i v Otázkách o metodě, které ji 
předcházejí, na marxismus odkazuje, najdeme v těchto dílech i řadu argumentací, 
proč se s ním nemůže ztotožnit zcela. Tak například, Sartre nesouhlasí s výrokem, že 
by historie byla utvářena vnějšími podmínkami, tedy těmi ekonomickými, podle 
Sartra, jak už jsme vysvětlili výše, dějiny tvoří lidé.26 Marx ho zaujal tím, že bral na 
zřetel skutečné lidi s jejich prací a starostmi, avšak Sartre si nemyslí, tak jako Marx, 

                                                 
21 J.-P. Sartre, L’être et le néant. Paris: Gallimard, 1980. 
22 Záznam radiového vysílání Československého filmového týdeníku Zdroj: Ina, 1/1/1968, Les Actualités.  
23 S. Beauvoir de, S. Entretiens avec Jean-Paul Sartre, s. 512, op. c. 
24 S. Beauvoir de, La Force des choses. Paris : Gallimard, 1963, s. 334-335. 
25 Dokument, Právo, 28. 6. 200. URL: http://www.sds.cz/docs/prectete/tisk/kos_sart.htm [cit. 03.05.2019] 
26 J.-P. Sartre, Questions de méthode. Paris: Gallimard, 1967, s. 122. 

http://www.sds.cz/docs/prectete/tisk/kos_sart.htm
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že by historie byla vysvětlitelná za pomoci schématu třídních bojů — pro Sartra je 
motorem dějin boj proti raritě. Sartre souhlasí s myšlenkou, že společnosti se musí 
formovat, avšak chápat lidi jako stroje, od toho se Sartre distancuje. 

 
Na Sartrovu Kritiku dialektického rozumu reagoval ve své korespondenci 

s francouzskými přáteli i Jan Patočka. Patočka píše svému francouzskému příteli, 
prof. Robertovi Campbellovi 16. března 1976 v odpovědi na jeho zprávu o tom, že on, 
Campbell se právě zabývá studiem Kritiky: „Jak se to z dnešního pohledu zdá 
neaktuální! Konkrétně totiž „marxismus“ není nic jiného než ideologická kamufláž 
především politické skutečnosti. Tak, jako německý idealismus je v podstatě 
karteziánský a materialismus je jen jeho převrácením, zdá se tak, že od té doby,  
co byl filosofický základ kartesianismu otřesen, bylo by třeba vše začít znovu od 
základu. Stejně jako není ani karteziánského, ani hegeliánského vědomí, není ani 
super-struktury ve smyslu marxismu. Prvotní hřích této Kritiky je, že Sartre plete 
Husserla (kartezián) s Heideggerem, což mu umožňuje reprízu Marxe.“27 

 
Patočkův názor nás vrací k tomu, co jsme řekli o sartrovském pojetí autenticity, 

tedy že Sartre byl kartezián a ani marxismus mu neposkytl žádnou neochvějnou 
základnu, z níž by mohl vyjít, protože neumožňuje proniknout k člověku jakožto 
individuu, ale jen k jeho totalizujícímu třídnímu konceptu. Tuto redukci Sartre nikdy 
nepřijal. 

  
Z literárního pohledu byl Sartrovou existenciální filosofií ovlivněn Milan Kundera, 

který se ale od Sartra později distancoval kvůli jeho pojetí angažované literatury.28  
 
Závěr 
 

Zatímco v předválečném období, tedy mezi rokem 1937 a 1938, Sartre přičítal 
důležitost tomu, kdo je to „sám člověk“ a jeho experimentaci světa, válka ho přiměla 
konstatovat, že život je podmíněný historický fakt. Zjištění, ke kterému Sartre došel 
na základě zkušenosti války, je, že člověk ve světě není sám po způsobu 
melancholického Roquentina, který zakouší svobodu jako stav svého vědomí,  
ale že individuální svoboda se uskutečňuje v sociální přítomnosti jako protiklad 
tlaku historie a světa; že svoboda se angažuje v historii a ve světě. 29 Sartre trvá na tom,  
že svobodou člověk oponuje všem systematickým reprezentacím, které o jeho 
existenci můžeme vyjádřit. Z původního svobodného bytí však Sartre přešel 
k angažování se, tedy k aktu, kterým člověk stvrzuje svou existenci vlastní autonomní 
volbou. 
 
 
 

                                                 
27 J. Patočka, Correspondence avec Robert Campbell et les siens. 1946-1977, Grenoble: Éditions Jérôme Million, 2019, 
 s. 197-198. 
28 Viz. např. K. Hala, Jean-Paul Sartre a Milan Kundera. Drama Majitelé klíčů.  
URL: www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/47.pdf [cit. 03.05.2019] 
29 Viz. např. S. Beauvoir de, Entretiens avec Jean-Paul Sartre, s. 498., op. c. 
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Shrnutí 
 

Článek pojednává o osobní zkušenosti války Jean-Paul Sartra a o jejím vlivu na 
jeho filosofické myšlení. Nátlakem historických okolností Sartre opouští koncept 
„samotného člověka“ a přesouvá se k výzkumu autentického prožitku „člověka 
v situaci“. Práce objasňuje motivy tohoto myšlenkového obratu a poukazuje na 
ovlivnění Sartra Descartem, Heideggerem a Husserlem. Poslední část práce mapuje 
přijetí Sartrovy filosofie v českém prostředí. 
 
Summary 
 

War as an Authentic Experience. This article discusses the personal experience of 
war in the life of Jean-Paul Sartre and its influence on his philosophical thinking. 
Under the pressure of historical circumstances, Sartre abandons the concept of “man 
as such” and shifts to researching the authentic “man in a situation” experience. We 
attempt to explain the motives underlying this turn of thought and point to the 
influence on Sartre by Descartes, Heidegger and Husserl. The last chapter maps the 
impact and acceptance of Sartre’s philosophy in the Czech Republic. 
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Más te pego, más te quiero. 
The more I beat you, the more I love you. 

 
Primero muerta que verla con otro. 

Better seeing her dead than with another (man). 
Peruvian saying 

 
“Mayor miedo es que nadie te quiera violar” 

“The greatest fear for you is that no one would want to rape you“  
Twitter user @Carlos_Zafra about women, 2011 

 

Social condition of “new war” has been occurring in Lima since August 2016 when 
the city witnessed NiUnaMenos, a historic street manifestation resulting from 
grassroots feminist activism that visibilized violence against women in Peru. This 
critical event brought about alterations in the sociopolitical status of violence against 
women and, through that, in the sociopolitical status of women. The principle war 
territory and action-inducing phenomena has been the female body. The article, 
informed ethnographically and written from the perspective of the anthropology of 
violence, explores the post-NiUnaMenos warlike systemic circumstances of the 
shifting gender-power distribution. It explains the macho anti-woman nature of local 
gender relations, which the organized women are contesting, as working in the 
private and public spheres/war-fronts and in the structural sphere of the State. As a 
consequence of women’s activism, current government has adopted a more active 
role in securing women’s rights. The concepts treated include machismo, female 
body dispossession, rape culture, pedagogy of violence, street sexual harassment. 
 
Introduction 
 

Until recently, violence against women (VAW) was not a topic in folk discourse in 
Peru. As a silenced matter privatized behind the closed door of individual families’ 
homes and a normal everyday matter, invisible and impune, it called no attention. It 
was normalized and invisibilized. Even though there were laws protecting women 
exposed to domestic violence, it was considered “inappropriate” for the State to 
interfere with private family matters, ie. the State did not do it and (most) people did 
not expect it. It was privatized. In many mountain and jungle areas in Peru, 

                                                 
1 Mgr. Martina Přibyláková, Faculty of Humanities, Charles University in Prague. 
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normalized VAW, as a natural means of interrelating, is still not seen (as something 
“bad”). It is naturalized, even trivialized. 
  

It was not till 13th August 2016 in Lima when women raised their voice and stirred 
public attention to VAW in grassroots Ni Una Menos (Not One Less) street 
manifestation against gender violence – against “machismo, misogyny and 
chauvinism”. It was most likely the greatest ever demonstration in Peruvian history, 
with the participation of about half a million people in Lima, and a few more (not 
just Peruvian) cities. Aimed to visibilize VAW and legal injustice in Peru, the 2016 
NiUnaMenos march lay foundations for the visibilization of predatory mechanisms 
locally operating on/against women. The event changed the local notion of VAW: it 
showed it as a fundamental social problem to draw attention to, denounce and reject. 
It visibilized VAW in Peru turning the crimes against women previously disqualified 
as “private” and “personal” into political, legal and public-health concerns. And it 
was the very women that the march made more visible, present and heard in public, 
de-objectifying and humanizing them as citizens and persons. It showed them the 
possibility of belonging to a sympathetic group and not just being alone. Therefore, I 
consider the demonstration in terms of Veena Das’ a “critical event” (1997)2: as 
changing the codes of conduct of/to women in Lima through de-invisibilizing, de-
normalizing, de-naturalizing, and de-privatizing of VAW.3 In other words, the fact 
that general public in Lima and the State started taking VAW into account by 
applying measures seems to be opening the way to a more equal societal status for 
women in Peru, as led by events in Lima. The presence of women had already been 
increasing in education and paid work in the last couple of decades. That, altering 
women’s economic status and as an instrumental value, provided them with greater 
autonomy. The message of NiUnaMenos is that women cannot improve their societal 
status/identity, or they cannot be valued equally (as persons, citizens, humans) to 
men, if they are subjected to intense violence men incur. 
 

The 2016 NiUnaMenos mobilized various actors. NiUnaMenos movement 
organizing activities, (feminist) NGOs, media, public figures, campaigns, and the 
Ministry of Women and Vulnerable Populations (MIMP) have created a climate 
encouraging Limans to denounce VAW and women to report it. VAW statistics in all 
Peru are now rising alarmingly and the self-reflection generates the sense of what is 
sometimes addressed as a VAW pandemic4 and nationwide crisis. Mobilized-
women’s concerns, orchestrated and partly institutionalized since the 2016 
NiUnaMenos, have been those for their recognition by the State and for their 
legitimization as a partner equal to men. MIMP has been receptive increasingly to a 
half of the citizenship by applying measures, though their efficacy is hard to monitor. 

                                                 
2 V. Das,  Critical Events. An Anthropological Perspective on Contemporary India, Oxford University Press, 1997. 
3 Illustrative examples of the manifestation slogans: Nos están matando, violando y agrediendo y nadie hace nada, 
“They are killing, raping and assaulting us, yet no one does anything”; Basta ya, “Enough!”; Soy mía, no tuya, “I 
am mine, not yours”; Fuera violadores, “Away with rapists”; Para las que ya no están, para las que están y las que 
vienen #NiUnaMenos, ”For those [feminine] who are not anymore, who are and who will come #NiUnaMenos“; La 
víctima no es la culpable, “The victim is not the guilty one”. 
4 América economía. Representante de la ONU alerta sobre la violencia contra la mujer en Perú. URL: 
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/sociedad/representante-de-la-onu-alerta-sobre-la-
violencia-contra-la-mujer-en-peru. Published 20.05.2018. Accessed 30.05.2019. 

https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/sociedad/representante-de-la-onu-alerta-sobre-la-violencia-contra-la-mujer-en-peru
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/sociedad/representante-de-la-onu-alerta-sobre-la-violencia-contra-la-mujer-en-peru
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However, the women-emancipating and socially-sensitizing shifts 

catalysed/triggered by NiUnaMenos have, by challenging the paradigm of gender-
violence in Lima, destabilized the hitherto machismo-dominated power distribution. 
Women’s identity/status claims for power redistribution, ie. to stop VAW, are a 
threat to the men’s exclusive dominating status. Nonetheless, by definition, due to 
the dipolar gender order, men cannot recognize women as equal as it would destroy 
the very nature of their masculinity-identity. VAW is the cornerstone of macho men’s 
identity which they, especially under the exacerbated conditions, feel propelled to 
defend. Men are mobilized by the very shifting of de-invisibilized VAW challenging 
local standardized high-intensity patriarchy practices in treating women. Men utilize 
the violent means they are familiar with, yet intensified, in VAW crimes committed 
with increasing sophistication, premeditation and expressivity, as opposed to their 
sheer instrumentality. (The increase in child pregnancy and child abuse, including 
babies, by men has also been reported.) In other words, women’s current claims 
filling discourse and obtaining increasing institutional support, seem out of the local 
masculinity scheme to attend. 
 

Thus, macho VAW is not anymore “just” a standard power instrument to 
discipline women, but men’s principal weapon to create conditions unfavorable for 
sociopolitical equalization of women’s status/identity. There is a secondary, 
existential layer to men’s violence that was not there before as it was not questioned, 
namely, that of the very preservation of the status quo of the rape culture/high-
intensity patriarchy authorizing their domination. The apparatus that makes them 
men is under attack. Gender conditions in Lima have become eligible for the 
application of the concept gender “new war”. Women’s bodies serve as the gender-
war territory, instantiating how changes in women’s economic statuses do not 
“spontaneously” entail changes neither in their social statuses nor in cultural values. 
Social and cultural changes, incl. redefinition of the gender order, has been and will 
be costly in terms of women’s lives, public health and budget. Liman (Peruvian) 
women’s mission for social recognition as persons and valuable humans is both a 
symbolic and embodied new war against local cultural values and deeply ingrained 
macho gender stereotypes, represented by men and the State. Liman women are 
challenging the Peruvian men’s status, that of the State, and various practices of 
doing politics, culture and gender relationships. 

 
The aim of the article is to describe circumstances that in contemporary Lima 

facilitate what I frame as a “gender new war”, with emphasis on the perspective of 
women. First, I contextualize Peru in Latin America in terms of VAW and introduce 
statistics to illustrate VAW and violence-prone climate in Peru and Lima. Based on 
that, I apply the concept of new wars on the gender situation in Lima. Subsequently, 
I conceptualize the antagonist categories of men and women in Lima, and machismo 
as the leading, hostile principle in the gender dynamic. I elaborate on the working of 
VAW in Lima in three new-war fronts: within interpersonal relationships in private, 
as street sexual violence in public, and within the legal/structural sphere of the State. 
I provide an introductory, westernized insight, from a white woman’s perspective, 
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informed ethnographically and from the perspective of anthropology of violence, 
into the circumstances of the new war for human values and identities recently 
started in Lima. I visited Peru and lived there for about 1.5 years in 2013, 2017 and 
2018. From December 2015 to March 2017, I conducted my fourteen-month 
ethnographic fieldwork with pregnant women in socioeconomically different 
districts in Lima. 

 
In terms of gender new war, I work with men/women as analytical 

heteronormative categories, as structurally relatively defined positions. Strictly 
essentialistically speaking, I am aware that, in ideological terms, there are men in 
Peru who disagree with the current fashion of the local gender order (which does not 
necessarily prevent them from unconsciously perpetuating symbolic and 
psychological, if not physical, violence) as well as are there women (perhaps 
considered “machista”, “traditional” or “old-fashioned”) who in their attitudes, 
unconsciously or not, approve the mistreatment of their female counterparts. 
Nonetheless, in terms of physical, sexual, psychological, economic, social, and 
structural violence and abuse, it is predominantly sexually/bodily defined men 
(given their structurally superior position, regardless of their outwardly presented 
opinion) who mistreat sexually/bodily defined women (given their structurally 
inferior position, regardless of their outwardly presented opinion). 

 
Regional context: violence against women in Latin America, Peru and Lima 
 

Peru belongs to the region with the most intensified violence in the world in terms 
of homicide rates. Lubnow (2018) summed up the phenomena constituting the 
violence-prone social ecology in Latin America as follows: the legacy of fierce 
colonization, world’s greatest gap between the rich and poor, informality of much of 
local economies, culture of skirting the law, precipitous urbanization without 
planning, weak educational systems, high rates of young people and many 
unemployed young men, gang-related crime and machismo.5 Presently, Latin 
America is turning deadly for women more than ever: being female here can be a 
security risk as one’s chances of experiencing gender violence, including coercive, 
rape-based conduct and (attempted) femicide, are relatively high.6 According to 
Small Arms Survey 2012, 14 out of 25 countries with the highest femicide7 rates 
                                                 
5 Latin America is currently the most lethal place in the world: “While murder rates are falling in most of the 
world, in Latin America the number of murders has grown about 3.7% a year since 2000, three times faster than 
the population.” The hot spots are in El Salvador, Honduras, Guatemala (forming the so-called Northern 
Triangle), Mexico, Columbia, Venezuela, and Brazil. In: D. Luhnow, Latin America Is the Murder Capital of the 
World. Riven by drugs, gangs, weak institutions and lawlessness, the region is facing a crisis, in: The Wall Street Journal, 
URL:  https://www.wsj.com/articles/400-murders-a-day-the-crisis-of-latin-america-1537455390. Published 
20.09.2018. Accessed 30.06.2019. 
6 Note that „[w]hile Western European countries generally have relatively low violent death rates […], they tend 
to have high proportions of female homicide victims.“ (5). In 2015, in six high income and low violence levels 
countries, „as many or more women than men suffered violent deaths“ (1). In other words, while people kill each 
other less, the conditions for killing women, especially in intimate partnerships, have not changed. In: A Gendered 
Analysis of Violent Deaths, November 2016, Research Note No. 63. URL: 
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-63.pdf. Accessed 
28.06.2019.  
7 D. E. H. Russell, feminist author, coined the term to designate the intentional killing of females because they are 
females. See C. Corradi, C. Marcuello-Servos, S. Boira and S. Weil, Theories of femicide and their significance for social 

https://www.wsj.com/articles/400-murders-a-day-the-crisis-of-latin-america-1537455390
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-63.pdf.%20Accessed%2028.06.2019
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-63.pdf.%20Accessed%2028.06.2019
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worldwide are in Latin America.8,9 As opposed to killing of men, the killing of 
women (by men), especially, but not solely, in non-intimate contexts, is quite vicious 
and torturous10. Measuring VAW is extremely elusive due to concealed, unreported 
violence, complicated by vague bureaucratic handling. In El Comercio-Ipsos survey 
form August 2016, 94% of the surveyed considered Peru not at all or little safe for 
women to liv in.11 According to MIMP, in 2018, 149 femicides /304 attempted 
femicides/ 453 altogether were registered, of which 38/86/124 happened in Lima 
(23%/11% more in Peru/Lima in 2017), while till June 2019 were registered, a 
virulent rise, 85 femicides/202 attempts/287 total in Peru and 27/85/108 cases in 
Lima making the city thereby fall among the country’s most lethal regions, ie. rural. 
Thus, the expected end-of-2019 rates for Peru are at least 170 femicides/404 
attempts/574 altogether and 54/170/216 for Lima.12 In 2018, the Ministry of the 
Interior claimed 18 VAW reports each hour.13 In 2018, Policía Nacional Perú 
registered 222,234 domestic violence cases, inter-annually rising steadily (see Fig. 1), 
approximately 90% against women.14 According to local paper El Comercio’s 
information source, in the first half of 2019, 157,500 VAW cases were reported,15 42% 
inter-annual rise. However, 71% of women allegedly never contacted an institution 

                                                                                                                                                         
research, in: Current Sociology, 64(7), 2016, p. 975–995. Special issue on femicide. Femi(ni)cide definitions are 
country specific (they differ). In:  Peruvian Penal Code, Act 38068 incorporated Article 108-B – Feminicidio, in effect 
since July 2013, which adopts Russell’s concept specifying both intimate and non-intimate contexts of feminicide 
implying (sexual) violence, coercion, battering, discrimination, and abuse (of trust, power, authority). In: El 
Peruano. Diario official del bicentenario. Decreto legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y 
la violencia de género. URL: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-fortalece-la-
lucha-contra-el-feminic-decreto-legislativo-n-1323-1471010-2/. Accessed 14.09.2019.     
8 Femicide: A Global Problem, February 2012, Research Note No. 14, Armed Violence. URL: 
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-14.pdf. Accessed 
25.06.2019. 
9 Due to the vagueness usually accompanying the making of surveys and statistics, I do not provide statistical 
data in the article as a source of “real, exact” information, rather, to illustrate and approximate local trends and 
tendencies. 
10 J. Forero, Women in Latin America Are Being Murdered at Record Rates,  in: The Wall Street Journal , URL: 
https://www.wsj.com/articles/it-is-better-not-to-have-a-daughter-here-latin-americas-violence-turns-against-
women-11545237843. Published 19.12.2018. Accessed 20.05.2019. A. Erickson, Latin America is the world’s most 
violent region. A new report investigates why, in: The Washington Post, URL: 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/04/25/latin-america-is-the-worlds-most-
violent-region-a-new-report-investigates-why/?noredirect=on&utm_term=.49c7a3ec16f2. Published 25.04.2018. 
Accessed 20.05.2019.  
11 #NiUnaMenos: 53% de limeños culpa a mujeres por el acoso sexual, in: El Comercio, URL: 
https://elcomercio.pe/lima/niunamenos-53-limenos-culpa-mujeres-acoso-sexual-247076. Published 14.08.2016. 
Accessed 04.11.2018. 
12 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Feminicidio y Tentativas según región de ocurrencia 2017, 
2018, 2019, in: MIMP, URL:  https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-
articulos.php?codigo=39. Accessed 10.09.2019. 
13 Cada hora se registran 18 denuncias de violencia contra la mujer en el país. Según el Ministerio Público, la cifra 
sería más alta, pues hay víctimas de agresión que no acuden a las autoridades. In: Perú21, URL: 
 https://peru21.pe/peru/hora-registran-18-denuncias-violencia-mujer-pais-425851. Published 05.09.2018. 
Accessed 03.05.2019. 
14 Policía Nacional Perú at Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar, URL:  https://observatorioviolencia.pe/datos-pnp_01-2/. Accessed 05.05.2019. 
15 Semana trágica para la mujer: los últimos casos de feminicidio registrados, in: El Comercio, URL:  
https://elcomercio.pe/peru/hartas-semana-tragica-mujer-ultimos-casos-feminicidio-registrados-noticia-ecpm-
667560. Published 22.08.2019. Accessed 10.09.2019. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-fortalece-la-lucha-contra-el-feminic-decreto-legislativo-n-1323-1471010-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-fortalece-la-lucha-contra-el-feminic-decreto-legislativo-n-1323-1471010-2/
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-14.pdf
https://www.wsj.com/articles/it-is-better-not-to-have-a-daughter-here-latin-americas-violence-turns-against-women-11545237843
https://www.wsj.com/articles/it-is-better-not-to-have-a-daughter-here-latin-americas-violence-turns-against-women-11545237843
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/04/25/latin-america-is-the-worlds-most-violent-region-a-new-report-investigates-why/?noredirect=on&utm_term=.49c7a3ec16f2
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/04/25/latin-america-is-the-worlds-most-violent-region-a-new-report-investigates-why/?noredirect=on&utm_term=.49c7a3ec16f2
https://elcomercio.pe/lima/niunamenos-53-limenos-culpa-mujeres-acoso-sexual-247076
https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=39
https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=39
https://peru21.pe/noticias/ministerio-publico
https://peru21.pe/peru/hora-registran-18-denuncias-violencia-mujer-pais-425851
https://observatorioviolencia.pe/datos-pnp_01-2/
https://elcomercio.pe/peru/hartas-semana-tragica-mujer-ultimos-casos-feminicidio-registrados-noticia-ecpm-667560
https://elcomercio.pe/peru/hartas-semana-tragica-mujer-ultimos-casos-feminicidio-registrados-noticia-ecpm-667560
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in case of violence against them, mostly due to shame, fear and self-blame.16 The 
majority of women are violated by men they know and, in 2016, INEI (Statistics and 
Informatics National Institute) claimed seven out of every ten female Peruvians to be 
victims of intimate partner violence.17 According to CEPAL, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, in 2017, Peru recorded the eighth highest rate of 
sexual violence in Latin America,18 but the real numbers, which are (were) higher, 
remain un-countable. The impunity rates are shockingly high19 and women´s 
protection basically inexistent. Peru’s human rights ombudsman Eduardo Vega said 
the state “treats female survivors of physical or sexual violence with ’absolute 
neglect’“.20 As a result, women lack confidence in institutions and fail to report 
violence inflicted upon them, especially when committed by their intimate partners 
or other family members and neighbours with whom they share a 
household/neighbourhood. An informant of mine told me the police are used to 
women who come to report domestic violence and return in a few days to withdraw 
it because of the many risks involved. Despite what is considered a general public-
policy failure,21 more Peruvian women are reporting cases of (physical, 
psychological, sexual) violence now than ever, encouraged by media, NGOs, MIMP 
campaigns, such as No te calles (Don’t hush up), and the overall post-2016-
NiUnaMenos climate. 

                                                 
16 ENDES, La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, at Observatorio Nacional de la Violencia Contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. URL:  https://observatorioviolencia.pe/datos/. Accessed 
05.05.2019. 
17 7 de cada 10 mujeres sufrieron violencia por parte de sus parejas, según INEI, in: La República, URL: 
https://larepublica.pe/sociedad/825025-7-de-cada-10-mujeres-sufrieron-violencia-de-sus-parejas-segun-inei. 
Published 25.11.2016. Accessed 05.05.2019. 
18 Situación alarmante en el Perú! La violencia contra las mujeres es una de las caras más dolorosas de la discriminación, in: 
RPP, URL:  https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/situacion-alarmante-en-el-peru-la-violencia-
contra-las-mujeres-es-una-de-las-caras-mas-dolorosas-de-la-discriminacion-noticia-1162755. Published 12.11.2018. 
Accessed 05.05.2019. 
19 According to the United Nations, as many as 98% of the cases of femicide and violence against women and girls 
in Latin America went unpunished in 2016. In: telesur, Noticias > América Latina. 98% de los feminicidios en 
América Latina siguen impunes. URL: https://www.telesurtv.net/news/98-por-ciento-de-los-feminicidios-en-
America-Latina-sigue-impune-20160413-0053.html. Published 13.04.2016. Accessed 07.05.2019. 
20 D. Collyns, Women in Peru protest against rising tide of murder and sexual crime, in: The Guardian, URL: 
https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/13/women-peru-protest-rising-tide-murder-
sexual-crime. Published 13.08.2016. Accessed 03.11.2018. 
21 J. Falen, La violencia familiar afecta al 63% de las mujeres del país, in: El Comercio, URL: 
https://elcomercio.pe/peru/violencia-familiar-afecta-63-mujeres-pais-noticia-604811. Published 06.02.2019. 
Accessed 11.09.2019. 
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https://www.telesurtv.net/news/98-por-ciento-de-los-feminicidios-en-America-Latina-sigue-impune-20160413-0053.html
https://www.telesurtv.net/seccion/news
https://www.telesurtv.net/SubSecciones/news/latinaamerica/
https://www.telesurtv.net/news/98-por-ciento-de-los-feminicidios-en-America-Latina-sigue-impune-20160413-0053.html
https://www.telesurtv.net/news/98-por-ciento-de-los-feminicidios-en-America-Latina-sigue-impune-20160413-0053.html
https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/13/women-peru-protest-rising-tide-murder-sexual-crime
https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/13/women-peru-protest-rising-tide-murder-sexual-crime
https://elcomercio.pe/peru/violencia-familiar-afecta-63-mujeres-pais-noticia-604811
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Lethal forms of VAW in Peru, (attempted) femicides/feminicidios, yet not just 

them, often involve close, bloody body contact, such as disfiguring, kicking, 
punching and stabbing to death the woman, sometimes children, and followed by 
the man’s suicide; burning; strangling; hanging; shooting to death even in public; girl 
raping. According to Wilson Hernández, sociologist specializing in femicides in Peru, 
the number of attempted feminicidios tripled from 2011 to 2015.22 He claims that 
around half the Peruvians tend to justify violence, which makes it part of their “social 
DNA”.23 He as well as Adriana Quiñones, UN Women´s Country Representative, 
refer to the sort of generalized tolerance and desensitization to violence, in 
consequence of which one lacks discrimination towards its application (15.07.17, all 
translations by MP)24: 
 

“Gender-related killings are the last act – the culmination – in a series of violent 
acts. People often fail to recognize the deadly chain of events that lead to femicide. 
An abusive relationship doesn’t start with murder, but the abuse escalates and 
without timely intervention and support, women may end up murdered. In Latin 

                                                 
22 Tentativa de feminicidio se triplica en los últimos cuatro años, Tvpe Noticias, URL: 
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/regionales/tentativa-de-feminicidio-se-triplica-en-los-ultimos-cuatro-anos. 
Published 08.03.2016. Accessed 07.05.2018. 
23 Hernández in Congreso de la República del Perú: Mesa de Trabajo sobre la Lucha contra el Feminicidio. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=B894PcT6bkI. Published 26.02.2018. Accessed 21.10.2018.   
24 UN Women. Fighting Femicide in Latin America. Interview with Adriana Quiñones, UN Women´s Country 
Representative. URL: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/2/take-five-adriana-quinones-femicide-
in-latin-america. Published 15.02.2017. Accessed 21.10.2018. 

Fig. 1. Domestic violence reports registered by the National Police of Peru, 2009 to 2018. Source:  Observatorio 
Nacional  de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, National Office for Violence 
Against Women and Family Members. Online: https://observatorioviolencia.pe/datos-2/datospncvfs/. 
Accessed: 15.05.2019. 
 

https://www.tvperu.gob.pe/noticias/regionales/tentativa-de-feminicidio-se-triplica-en-los-ultimos-cuatro-anos
https://www.youtube.com/watch?v=B894PcT6bkI
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/2/take-five-adriana-quinones-femicide-in-latin-america
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/2/take-five-adriana-quinones-femicide-in-latin-america
https://observatorioviolencia.pe/datos-2/datospncvfs/
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America, we have a culture of high tolerance towards VAW and girls. You see it in 
the media all the time – crimes against women are exhibited with very crude images 
and nobody seems to care. Violence becomes normalized; it is seen as part of 
women´s life.“ 
 
The “VAW-tolerant culture”, as Quiñones, Hernández and the above statistics 
suggest, is familiar in Peru: VAW, “subset” of the local notion of machismo, is (was, 
depending on the area) a habitual matter of the everyday course. Machismo is like a 
cultural program traversing socioeconomic strata, education and age groups, means 
to treat each other, and a constitutive part of Peruvian rape culture through which 
the locals are socialized. It is not limited to the “apolitical uncivilized savages from 
socioeconomic lower strata deposited in the capital city from whichever uncultured 
province”, as many local rich would put it. Before clarifying machismo, I explain 
what I mean by “new war” as applied in Lima. 
 

“New” war in contemporary Lima 
 

Mary Kaldor has been developing the new wars concept since the 1990s based on 
her international research on the performance of warlike violence. Kaldor (2013: 1)25 
argues that “new war” is like “a predatory social condition” and “should be 
understood not as an empirical category but rather as a way of elucidating the logic 
of contemporary war”. Kaldor (2012)26 departs from the “traditional” Clausewitzian 
concept of the war which follows certain universalistic principles and the tripartite 
distinction of the state, the army and the people which, according to her, is not 
applicable on the logic of the violence moulded in the 21st century. These, as the 
current gender violence in Lima, “do not fit neatly either into ‘war’ or ‘peace’, or into 
‘political’ or ‘criminal’ violence. Many countries [such as Peru] and subnational areas 
face cycles of repeated violence, weak governance, and instability” (Kaldor 2012: 221).  
 

In Lima, new war began with a demonstration for a (more) democratic power 
distribution. Women’s position is complicated by the fact that they are calling to civil 
action the very “traditional”, Catholic (macho) State whose authority is (legally) 
ambivalent and weak. Political narratives of new wars are based on particularistic, 
exclusive interests, such as exclusive of women’s rights and political voice, and are 
fought by networks of State (politics excluding women; legal apparatus effecting 
impunity) and non-state actors and “often it is difficult to distinguish between 
combatants and civilians” (Kaldor 2012: 215). Are the civilian men disciplining 
women through the use of “macho” violence in fact combatants fighting to establish 
their (micro)political position in relation to women and other men? Each woman in 
Lima is a potential warier for the women’s cause. The fighting is in the name of 
identity politics, or societal/political status. As suggested in Introduction, 
gender/social identity politics is being (re)constructed through the war, through the 
relationship of the one who abuses/kills and who is being abused/killed and is 

                                                 
25 M. Kaldor, In Defence of New Wars, in: Stability: International Journal of Security and Development, 2(1), p.Art. 4. 
2013, DOI: http://doi.org/10.5334/sta.at 
26 M. Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Cambridge: Polity 2012. 

http://doi.org/10.5334/sta.at
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rising against such condition. Sociopolitical mobilisation around identity is both the 
aim and instrument in the gender new war in Lima. Identity politics is associated 
with different ways of relating mutually as citizens and towards authority, “it is 
about the right to power in the name of a specific group” (Kaldor 2013: 5). Women 
are claiming access to the State, its sociopolitical and legal resources (which are now 
exclusive and allocated through the politic of domination), and they are claiming the 
State to be (more) instrumental. In other words, they require changes in the nature of 
government, agency, and accountability. The position of the “men’s party” is to 
maintain political, often also physical, control of women through excessive violence, 
fear and humiliation. VAW is a political economy sui generis. 
 

Information technologies disseminating information, especially via social 
networks, play crucial role for the organization and globalization of the local 
phenomena (eg. NiUnaMenos is a transnational American movement with Peruvian 
Facebook platforms Ni Una Menos: movilisación nacional ya and NiUnaMenos Perú; 
international non/feminist NGOs and journalists support anti-VAW activities in 
Peru; Peruvian government adopts measures considered successful in different 
countries; etc.). It is nevertheless also through media that “pedagogy of 
violence/cruelty” (Segato 2014)27 takes place via disseminating graphic details of 
women as battered and disfigured bodies-objects – male-incurred, often-impune 
violence survivors or femicide victims. Pedagogy of violence is the main patriarchal 
strategy to legitimize political power and to reproduce and perpetuate rape-based 
structures. Pedagogy of violence refers to collective imageries, attitudes and conduct 
displaying and propounding VAW as instructive and disciplining tools training the 
society that women are victims.  

 
In new war, according to Münkler (in Levy 2006)28 [italics by MP]: 

 
 

“[s]tates and state armies are no longer the dominant actors, the strategy of 
decisive battles has been replaced by the strategy of exhaustion, and civilians 
are now the dominant targets [...] the sexualization of violence is commonplace. 
War is [...] more an instrument of personal greed that has become a way of life 
and acquired a logic of its own. A clear separation between war and peace has 
given way to an intermediary state in which violence ‘smoulders on‘.” 

 
Thus, (ideal) new war is an omnipresent, atemporal condition of life as low-intensity 
conflict, decentralized politically, demilitarized, asymmetrical, informal (blurry), 
laicized, feminized, sexualized, commodified, privatized. Segato’s (2014, 2016) new 
war concept focused on the role of women adds: absence of clearly defined roles and 
declarations; expressive, demonstrative, performative violence as opposed to purely 
instrumental violent acts; female body as the battlefield/war territory. Kaldor (2012: 
218) defines new war as “an act of violence involving two or more [more or less] 
organized groups framed in political terms”, as a mixture of “[1] war (organized 
violence for political ends), [2] crime (organized violence for private ends) and [3] 

                                                 
27 R. Segato, Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, Mexico: Pez en el árbol, Tinta Limón 2014. 
28 J. S. Levy, The New Wars by Herfried Münkler, in: Political Science Quaterly, 121(1), 2006, p. 177-178. 
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human rights violations (violence against civilians)” (ibid.: 207), with a blurred 
distinction between 1 and 2. Applied to the Liman context: 
 

Ad 1: Position of the State power whose authority as the law-abiding guarantee is 
weakened. Anthropologist Jeanine Anderson (1998: 94), discussing the contemporary 
history of the relationship between the state and Peruvian women, concluded that 
“women were never really approached as citizens in their own right, with legitimate 
claims on the state; rather, Peruvian women possess [some] entitlements 
[theoretically] but they cannot be sure of being able to exercise them.”29 The State 
power is enacted by little or no gender-literate governmental, legal, legislative, 
executive, and police bodies. The macho programmed bodyminds institutionalize 
women-omitting/victimizing practices, turning the sexist violence supportive of the 
discrimination of women into organized and structural, and the potential reparative 
measures into low-impact. Hand in hand with the colonial practice that “the law is 
honored, but not abided”, la ley se acata pero no se cumple, the institutions’ historically 
predominantly male-represented personnel makes the State accessible/functional 
primarily to those who provide bribes/trade, as a privilege, which commodifies, 
informalizes, particularizes and excludes the State. I elaborate on actor 1 in section 
“The State the Chief Rapist-Torturer” where I show the corrupt legal operation of the 
State designed as an institution-labyrinth inimical to women. 
 

Ad 2: Power position of individual human actors exercising VAW through 
psycho-socio-physical and symbolic means. It most often consists of men as a 
culturally firmly established gender/political power “organized” through “the 
masculinity mandate” (according to Segato (2014), a solidary alliance of men who 
challenge one another in contesting women) and “pedagogy of cruelty” (Segato 
(2016): dissemination of violent means through challenge and show). I elaborate on 
point 2 in section “Machismo in (Liman) arms” and “Acoso callejero: rape culture in 
Liman public space”. 
 

Ad 3: The politic and practice of machismo as a high-intensity rape-cultural 
human-hierarchization program. The fact that the continuous undermining of the 
rights of women as humans/persons/citizens is structural, as a dispositive of 
domination and violation, is not fully grasped in Peru. In many cases, VAW is still 
treated in particular, atomized, dismissive terms of normalized VAW of “bad, sick, 
drunk or drugged men” and “women unable to respond or anticipate what was 
coming”. 
 

The historical opportunity for a shift towards a more equal society in Peru takes 
form of a gender new war in Lima trickling down meagerly to the rest of Peru. The 
new war was triggered by women’s rising against VAW. The main orchestrators of 
social activism in Lima include the grassroots NiUnaMenos movement and 

                                                 
29 J. Anderson, Peruvian Women and the Peruvian State, in: Women´s Movements and Public Policy in Europe, Latin 
America, and the Caribbean: The Triangle for Empowerment, Eds. Geertje Lycklama à Nijeholt, Virginia Vargas, and 
Saskia Wieringa, New York: Garland 1998, p. 77-96. 



Martina Přibyláková___Female Body as a Gender War Zone 

- 121 - 
 

(non)feminist groups and NGOs30. Feminists of various professions are the greatest 
event-makers organizing annual (protest) demonstrations (NiUnaMenos marches 
around 13th August; 8th March, International Women’s Day; 25th November, 
International Day for the Elimination of VAW; and other convocations), publishing 
on web and Facebook sites denouncing VAW (eg. Ni Una Menos: movilisación 
nacional ya, Ni Una Menos Perú, Las Respondonas, Mujeres Libres de Violencia) and 
writing anti-VAW newspaper articles including daunting VAW statistics.  There is a 
network of actors carried by the common goal “Let’s cease the macho/rape culture” 
(demonstration slogans). An important strategic goal is to awaken social solidarity, 
largely missing especially in highly competitive, neoliberalized and individualistic 
Lima. 
 

The principal territory of the war is women’s body. It is both lethal bloody and 
unlethal struggle to move the modus operandi of the fossilized value system intrinsic 
to the local rape culture. As some of my middle-class informants confirmed, men are 
currently afraid to lose their superior position.31 It is discomforting, perhaps 
confusing, even impossible, to many to acknowledge that the inferior, infantilized 
woman could be “competent by herself”, “have her own idea of life” and “agenda in 
which the man would not be her only project, but one among many” (09.2017). Many 
think that an exaggerated attention is being paid to “women’s problems”, which they 
disapprove. Within the either-or logic of the mutually exclusive dipolar gender 
order, many men perceive subliminally the alterations in the gender power 
distribution as threatening to their life project and societal standing – as a reason to 
fight back, while their insecurity produces defensive-offensive conduct. That, 
reinforced by misogyny, gives rise to gender competition and warlike gender 
situation. Sociologists Benavides, Bellatín & Cavagnoud (2017)32 concluded that, in 
Peru, the development of women’s personal autonomy through stable work and 
greater personal independence in intimate life can increase the likelihood of domestic 
violence; on the other hand, such qualities can help women decide to report domestic 
violence. Therefore, women should secure their network of contacts to prevent 
“intimate terrorism”. In the next three sections, focusing on three spheres of social 
life, I describe and exemplify the functioning of the domination and violation 
dispositive, Foucauldian strategic complex of interrelated discourses, practices, 
knowledge and power. 
 

                                                 
30 Eg. ASPEM, Casa Trenzar, Católicas por el Derecho a Decidir, CLADEM PERU, CMP Flora Tristán, DEMUS, 
FEMINAS, FEMUCARINAP Movimiento El Pozo, Movimiento Manuela Ramos, Ni Una Menos Perú, 
ONAMIAP, Presencia y Palabra: Mujeres Afroperuanas, PROMSEX. 
31 I would argue that the men who feel least afraid of losing their social status belong to the top segment of the 
Liman high socioeconomic class, given the ongoing traditionalist separate-gender-role make up within the group 
closed tightly into itself in order to grow family wealth by preserving well-proven lifestyle and gender trajectories 
that are modernized, but not altered. In: L. Kogan, Estudios sobre relaciones de género en los sectores medios y altos de 
Lima, in: P. Ruiz-Bravo (ed.), Detrás de la Puerta: hombres y mujeres en el Perú de hoy, PUCP 1996, p. 27-37. 
32 R. Cavagnoud, Violencia contra las mujeres en el Perú. ¿Cuál es el alcance del movimiento «Me Too» en el acceso al 
apoyo institucional? Instituto Francés de Estudios Andinos, URL: https://ifea.hypotheses.org/1283. Published 
30.04.2018. Accessed 21.06.2019. 

https://ifea.hypotheses.org/1283
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Machismo in (Liman) arms 
 

Machismo or “la cultura machista” is usually considered in the local discourse the 
most salient culprit of VAW in Peru. In this section, I explain local machismo as a 
direct consequence of the asymmetrical, mutually exclusive and antagonist gender 
order. I demonstrate ethnographically the interpersonal dynamics of machismo and 
provide a few publicized cases of intimate partner violence. The last part treats the 
pedagogy of violation and local rape culture. 

 

Drawing on my experience with the local usage of the idiom and concept 
(Mannarelli 1993, Anderson 1996, Callirgos 1996, Fuller 1997, 2001, Hernández 
2018)33, I understand the contemporary, country-specific Liman machismo, as a 
common denominator for domination, discrimination, paternalism, sexism, 
misogyny, disregard, belittling, and jealousy towards women, their criteria, qualities, 
capabilities, and psychosocial and human value. Machismo includes subjugation and 
objectification of women, reducing them to subservient assets and carnal features of 
their bodies, which leads to the hypersexualization of women and their 
desensitization towards their own needs. Machismo is a separation principle of 
women’s desexualized psychology, serving the family, from their bodies claimed by 
men. Machismo is an ecological hypersexualized optic: present in the way women 
are seen, related to and treated. Due to the structural embeddedness of macho 
practices, macho attitudes towards women are exercised by both men and women who 
are socialized by/into machismo, adopting its logic and strategies. Women are 
expected to sacrifice themselves for (the wellbeing of) men (and family members), 
which turns them into a para-hombre (for-men) category. (Eve also was secondary to 
Adam.34) I discussed “para-hombre” with some of my middle-class university 
educated male informants who agreed to that and especially one of them quite 
surprised that he “had never noticed that” himself before. Mariluz (below) provides 
her experience as representative for many local women. If not exactly para-hombre, 
regarding-men as the leading criteria for local womanhood could be considered 
appropriate by many locals. 
 

According to Pulso Perú survey results, published just before the August 2016 
NiUnaMenos35, 80% of Limans considered Peruvian society macho, the rate higher in 
women than men and increasing with educational and socioeconomic status. 

                                                 
33 Eg. J. Anderson, Gobiernos inmerecidos: La mujer peruana y el estado en Perú, in: Triángulo de poder, Jaqueline, 
Geertje Lycklama á Nijeholt (eds.). Bogotá: Tercer Mundo; J. C. Callirgos, Sobre Héroes y Batallas. Los caminos de la 
identidad masculina, Lima: Escuela, DEMUS 1996; N. Fuller,  Identidades Masculinas, Lima: PUCP 1997 &  
Masculinidades, cambios y permanencias, PUCP 2001; W. B. Hernández, Género en el Perú, Universidad de Lima 2018; 
M. E. Mannarelli, Pecados públicos: La ilegitimidad en Lima, siglo XVII, Lima: Flora Tristán 1993. 
34 My religion-oriented entries are relevant due to the status of religiosity, in:  Peru, According to Censo 2017, 76% 
of Peruvians are Catholic and 14% Evangelic. INEI. Censos 2017. Características Sociales de la población censada. 
URL: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/index.html. 
Accessed 30.06.2019. Global Index of Religion and Atheism ranked Peru, in 2012, among top 10 most religious 
countries in the world. Available at URL: https://sidmennt.is/wp-content/uploads/Gallup-International-um-
tr%C3%BA-og-tr%C3%BAleysi-2012.pdf. Published 09.08.2012. Accessed 28.08.2019. 
35 El 74% considera que el Perú es una sociedad machista, in: Perú21, URL: https://peru21.pe/lima/74-considera-
peru-sociedad-machista-infografia-225689. Published 13.08.2016. Accessed 30.10.2018.  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/index.html
https://sidmennt.is/wp-content/uploads/Gallup-International-um-tr%C3%BA-og-tr%C3%BAleysi-2012.pdf
https://sidmennt.is/wp-content/uploads/Gallup-International-um-tr%C3%BA-og-tr%C3%BAleysi-2012.pdf
https://peru21.pe/lima/74-considera-peru-sociedad-machista-infografia-225689
https://peru21.pe/lima/74-considera-peru-sociedad-machista-infografia-225689
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However, only 3% owned up to being macho, not admitting their individual role in 
the collective, cultural machismo. The evening following the NiUnaMenos march, 
respected news reader August Thorndike likened machismo to a “sickened, ill state 
of mind” normalized in Peru (14.08.16)36: 

 
“We are a sick society. [In order to change the situation, it is necessary] to work 
in mental health to help out men order their inner state and help them 
understand they cannot endanger any woman or anyone nor make their 
authority prevail over anybody. But it is also about making better citizens 
through education. [...] The truth is that we must work and change this 
mentality.” 
 

Thorndike surely was aware of the stigmatization and exclusion related locally to 
mental-health issues. The crude exclamation he detonated in the most watched 
Sunday TV news right after the demonstration must have sounded extremely bitter 
and discomforting to many Peruvians. 
 

Local machismo is based on a pronounced asymmetry in gender power hierarchy 
or gender double standard. Gender in Peru is constructed essentialistically and 
strictly heteronormatively, ie. the external sexual organs of the people define their 
natural gender deal clearly and unimpugnably. The religious-Catholic tradition 
ascribes to the woman the position of the second/other to the man, the dominated, 
obedient, self-sacrificial role. According to Liman anthropologist Carmen Yon (1998: 
15-31)37, two gender representations in Lima are based on mutual exclusion of the 
essentialist gender identity models, or heteronormative stereotypes, with inherent 
negation and devaluation, even hostility to what is considered intrinsic to the 
opposite gender. Yon identifies skewness and violence in the very core of the gender 
dyad. The principle features defining the male are: hypersexualized, heterosexual, 
physically strong body, aggressive, decisive, does not express emotionally, afraid to 
define male features as scared of his heterosexuality being questioned.38 I add 
narcissistic and irresponsibilized: as indicated by psychoanalyst Eduardo 
Gastelumendi Dargent in his newspaper article “Machismo in Peru: poverty 
indicator”39, the majority of men, as opposed to women, are brought up encouraged 
to do what pleases them irrespective of circumstances. That leads to adult men being 
like “grown up children, emotionally infantile, dependent, spoiled, violent, fussy, 
and impulsive”. The principle features defining the female, as found out by Yon, are: 
weak, feeble, delicate, scared, obedient, inferior (to the male), submissive, faithful, 
understanding (the male unfaithfulness), calm (mainly at home, not going out much), 

                                                 
36 The audio recording is part of my field database. I was unable to find online the 14th-August-2016 América TV 
news. 
37 C. Yon, Género y Sexualidad. Una mirada de los y las adolescentes de cinco barrios de Lima, Lima: Manuela Ramos 
1998. 
38 Indeed, the worst way to insult the local man is to feminize him calling him maricón, faggot, gay, not to mention 
calling him mujer, woman. He must prove sufficiently anti-mujer. 
39 E. Gastelumendi Dargent, Machismo en el Perú: indicador de pobreza, in: El Comercio, URL: 
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/machismo-peru-indicador-pobreza-mujeres-eduardo-
gastelumendi-noticia-517935-noticia/?ref=ecr. Published 07.05.2018. Accessed 30.09.2019.  

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/machismo-peru-indicador-pobreza-mujeres-eduardo-gastelumendi-noticia-517935-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/machismo-peru-indicador-pobreza-mujeres-eduardo-gastelumendi-noticia-517935-noticia/?ref=ecr
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docile, expressing her feelings, family and children-rearing oriented, sacrificial. I add 
suspicious, culpable/blameworthy and infantilized/incapacitated. The female role 
within the family is expected to serve and assist the husband and family members 
without claiming anything in return. A quiet (non-complaining), calm (asexual) 
woman without her own wishes sacrificed in service to others (so called marianismo 
cult) is the ideal ama de casa, housewife (para-hombre, for-man). Dr. Yuri Cutipe, 
Mental Health national director at the Health Ministry, spoke in an interview about 
the internalization and naturalization of machismo as a public-health problem:40 

 
“There is the prevailing notion in men to consider women and children things 
they can just take and have as their possession. They think they are entitled to 
decide for both in daily matters and in life in general. As a result, many people 
are not apt to hold back their desires and to contain impulses, which ends up in 
dramatic cases of violence we see daily. There are scandalous cases of one-to-
one machismo visible to all, and the invisible, normalized, socially sanctioned 
and authorized violence, bred in families since the infancy, disrespecting others. 
This belief in the perverse game of male supremacy makes the male vulnerable 
as prone to criminal acts that may send him to prison. The point is many of us 
are unaware of that being a problem in need of treating and approach violent 
acts superficially as omissible matters to forget soon.” 
 

Machismo is the principal instrument of “rape culture” (cultura de la violación) for 
which “qualifies” the social setting in Peru. Herman (1989) defines this sociological 
concept as “encouraging male sexual aggression and supporting VAW where rape-
based structures are pervasive and normalized due to societal attitudes about gender 
and sexuality. Behaviors commonly associated with rape culture include victim 
blaming, slut-shaming, sexual objectification, trivialization of rape, rape denial, and a 
refusal to acknowledge the harm caused by sexual violence.”41 
 

NiUnaMenos movement, the originator of the mentioned 2016 demonstration in 
Lima, was founded by a group of four feminists as a response to the nationwide 
indignation at the unfairness of the lenient sentences pronounced by the Judicial 
Authority in two cases of intimate partner violence against Lady Guillén (25), dancer 
in her partner’s cumbia group, and Cindy Arlette Contreras (25), a lawyer. Since July 
2015 have widely circulated on the internet CCTV images of A. Contreras chased 
along hotel corridors, swept about with, dragged by hair and kicked at the hotel 
reception by her drunk and naked ex-boyfriend Adriano Pozo (24), industrial-
engineering student at the prestigious Universidad de Lima.42 He kneeled and 

                                                 
40 Andina, del Perú para el mundo. Agencia de Noticias Andina. Saludable Mente. Conducción: Karina Garay. 
¿Cuál es el perfil psiquiátrico de un violador? URL: 
https://www.facebook.com/agenciandina/videos/1957891407570592/. Published 26.10.2017. Accessed 
11.11.2018. 

41 D. F. Herman, The Rape Culture, in: Women: A Feminist Perspective (ed. Jo Freeman), Mayfield Publishing 

Company. & Field 1989. E. Robin, Rape Culture in Encyclopedia of Rape (ed. Merril D. Smith) Westport, London: 
Greenwood Press 2004, p. 174-175. 
42 Latina.pe. Punto Final. Minuto a minuto de la agresión de Adriano Pozo a Cindy Contreras. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=MilCWThqfNE. Published 19.07.2015. Accessed 05.11.2018. 

https://www.facebook.com/agenciandina/videos/1957891407570592/
http://homepage.smc.edu/delpiccolo_guido/Soc1/soc1readings/rape%20culture_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MilCWThqfNE
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begged her not to leave him and when she refused, he yelled at her that he would kill 
her. In order to rape her, he was forcing her back inside the room from which she 
had managed to escape, having recovered consciousness, after Pozo had almost 
strangled her. In July 2016, Pozo received a one-year suspended sentence (ie. he did 
not get a jail sentence but a home arrest) when judges, bribed by Pozo’s father, 
important official of the city of Ayacucho, ruled that A. Contreras’ injuries did not 
suggest any intent on his part to rape or murder her.43 Lady Guillén (25) survived 
one year of brutal domestic violence by her partner, singer Ronny García. She 
thought that suffering for love makes the love stronger, in line with local sayings: 
“The more I beat you, the more I love you.” and “No fear, no love.” The picture of 
her disfigured, bruised, stitched face also showed up online, by accident. A. 
Contreras and L. Guillén became the emblems of the first, 2016 NiUnaMenos march in 
Lima, the former prominent also in the NiUnaMenos demonstrations held in 
subsequent years to visibilize (lethal) VAW and State’s indifference and injustice. 
 

Eyvi Ágreda (22) became a Peruvian legend and a symbolic proof that “machismo 
kills” (Gloria Montenegro, MIMP Minister). Carlos Hualpa (37) molested E. Ágreda, 
refusing him repeatedly, for about two years. In April 2018, he set her alight with 
gasoline inside a bus, crying at her that if she was not going to be his, then nobody’s, 
Si no eres para mí, no serás para nadie!44 His intention was to discipline her by 
disfiguring her face because “she utilized her beauty to abuse men”.43 He caused 
serious burning of approximately 65% of her skin and, 38 days past the “crime of 
passion”, Ágreda succumbed to an overall infection. In May 2019 Hualpa was 
sentenced – the great public exposure did its job – to 35 years for femicide, not 
attempted femicide.45 The attack horrified the country to such an extent that 
President Martín Vizcarra paid E. Ágreda and her family a personal visit in hospital. 
His comment on her death that “such was the intention of life” received harsh 
(inter)national corrective criticism. It stated that, primarily, it was socially untreated 
macho violence and Hualpa that killed her, not the intention of life.46 
 

Emilio Viano47 characterized the domination and violation dispositive of Peruvian 
androcentric culture as programming and authorizing the behavioral socialization of 

                                                 
43 D. Collyns, Women in Peru protest against rising tide of murder and sexual crime, in: The Guardian, URL: 
https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/13/women-peru-protest-rising-tide-murder-
sexual-crime. Published 13.08.2016. Accessed 03.11.2018. 
44 Perú21. Eyvi Ágreda: La historia de la mujer a la que le prendieron fuego en un bus en Miraflores. La joven de 
22 años  falleció tras permanecer internada por más de un mes luego de ser atacada por Carlos Javier Hualpa 
Vacas, un sujeto despechado que estaba acosándola luego que ella lo rechazara. URL: 
https://peru21.pe/lima/historia-eyvi-agreda-mujer-le-prendieron-fuego-bus-miraflores-404794. Published 
01.06.2018. Accessed 16.11.2018. 
45 C. Martinez, Eyvi Ágreda: Todo lo que debes saber sobre la condena de 35 años a su victimario Carlos Hualpa, in: Perú 
21, URL: https://peru21.pe/lima/eyvi-agreda-debes-condena-35-anos-victimario-carlos-hualpa-481075. 
Published 29.05.2019. Accessed 30.05.2019. 
46 M. Alzada, Presidente califica como “designios de la vida” la muerte de Eyvi Ágreda, URL: 
https://manoalzada.pe/especial/presidente-designios-de-la-vida-muerte-eyvi-agreda. Published 01.06.2018. 
Accessed 27.05.2019. 
47 Referring to Emilio Viano, criminologist and professor of law, W. Hernandez´ (see below) invitee hosted by the 
University of Lima. On 12.10.2016., I attended his lecture Conferencia magistral: Políticas de seguridad y justicia a 
mujeres y niños: prevención, rehabilitación y reinserción. 

https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/13/women-peru-protest-rising-tide-murder-sexual-crime
https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/13/women-peru-protest-rising-tide-murder-sexual-crime
https://peru21.pe/lima/miraflores-nueve-personas-quemaduras-incendio-bus-video-404733
https://peru21.pe/lima/miraflores-nueve-personas-quemaduras-incendio-bus-video-404733
https://peru21.pe/lima/historia-eyvi-agreda-mujer-le-prendieron-fuego-bus-miraflores-404794
https://peru21.pe/lima/eyvi-agreda-debes-condena-35-anos-victimario-carlos-hualpa-481075
https://manoalzada.pe/especial/presidente-designios-de-la-vida-muerte-eyvi-agreda
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the masculine bodies and minds to discriminate women, creating aggressive and 
dangerous models of (hyper)masculinity: to objectify, humiliate, correct-punish, 
molest, harass, abuse, and violate women. The superiority of the man justifies his 
domination, aggression and violence. The male owns the right to impose himself 
on/in the woman’s life, ponerse encima suyo, to put himself above her, as the local folk 
discourse goes. The man admonishes and punishes the woman, sub-human to him, 
as she dresses up and acts inappropriately, burns meal, comes late, is not careful 
enough, or simply because she leaves her house “exposing/offering” herself, her 
skirt too short and eyelashes too long (I collected these examples in various 
conversations with the locals and VAW cases proliferatedly covered in the local 
media). In principle, the construction of femininity takes place under violent 
conditions in dangerous and threatening environments where men are entitled to 
invade and violate both the bodies and private space of women in both private and 
public. 
 

Martín Alonso Camino Forsyth (29), in October 2017, caught his cohabiting 
partner Micaela de Osma (23) and dragged along the street in Miraflores, one of the 
Liman richest districts, until he tugged her shouting for help back to their flat. The 
incident was grabbed by their neighbour, used to Camino’s aggressiveness towards 
his partner, who made the video public on social media. That night, he came home 
drunk and drugged, threatened to kill Micaela, and, with a knife at her neck, 
demanded the password to her cell phone (requesting passwords to partners’ private 
accounts owing to high levels of jealousy in men and women is a known local 
practice).48 Two years before, in mid-2015, Camino had attacked M. de Osma on the 
street in Surco-Chacarilla, another rich Liman district, knocking her down, no matter 
the passersby struck by both the heaviness of his vocabulary towards his female 
companion and his threatening poise above her as she was intending to stand up. He 
also pushed the police who had arrived. The only cause she did not report him then 
was that he managed to convince her with his apologies.49 Camino´s elder sister 
expressed solidarity with M. de Osma and “great disappointment about [her] 
brother´s conduct that could not be excused”50 in a downhearted Facebook post. She 
tagged #NiUnaMenos in the first place and continued by saying: „My younger 
brother is an aggressor and I only feel shame and disgrace.”51 Such an attitude is 
rather unique in Peru as perpetrators’ family members usually take a strong stance, 
not seldom aggressive, defending, justifying and excusing their male relatives, and 
downgrading the violence they inflicted, such as Pozo’s and García’s fathers in the 
above cases. Mr. Pozo said “la señorita“ [Contreras] provoked his son on purpose to 

                                                 
48 La República. Facebook: Indignación por sujeto captado arrastrando a su pareja en plena calle [VIDEO]. URL: 
https://larepublica.pe/sociedad/1107976-miraflores-denuncian-cobarde-agresion-fisica-contra-una-mujer-
video?ref=linkcuerpo. Published 10.10.2017. Accessed 08.11.2018. 
49 J. Flores, Agresor de Micaela de Osma ya había sido detenido por violencia en el 2015, in: La República, URL: 
https://larepublica.pe/sociedad/1108563-agresor-de-micaela-de-osma-ya-habia-sido-detenido-por-violencia-en-
el-2015. Published 10.10.2017. Accessed 08.11.2018. 
50 La República. En Facebook, la hermana del sujeto que arrastró a su pareja por la calle se pronunció. URL: 
https://larepublica.pe/sociedad/1107998-facebook-hermana-de-sujeto-que-arrastro-a-su-pareja-por-la-calle-se-
pronuncio?ref=linkcuerpo. Published 09.10.2017. Accessed 08.11.2018. 
51 Ame Kafor. URL: https://www.facebook.com/acaminoforsyth/posts/10154819329020811. Published 
09.10.2017. Accessed 08.11.2018. 

https://larepublica.pe/sociedad/1107976-miraflores-denuncian-cobarde-agresion-fisica-contra-una-mujer-video?ref=linkcuerpo
https://larepublica.pe/sociedad/1107976-miraflores-denuncian-cobarde-agresion-fisica-contra-una-mujer-video?ref=linkcuerpo
https://larepublica.pe/sociedad/1108563-agresor-de-micaela-de-osma-ya-habia-sido-detenido-por-violencia-en-el-2015
https://larepublica.pe/sociedad/1108563-agresor-de-micaela-de-osma-ya-habia-sido-detenido-por-violencia-en-el-2015
https://larepublica.pe/sociedad/1107998-facebook-hermana-de-sujeto-que-arrastro-a-su-pareja-por-la-calle-se-pronuncio?ref=linkcuerpo
https://larepublica.pe/sociedad/1107998-facebook-hermana-de-sujeto-que-arrastro-a-su-pareja-por-la-calle-se-pronuncio?ref=linkcuerpo
https://www.facebook.com/acaminoforsyth/posts/10154819329020811
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visibilize herself. Mr. García related local saying that “maltreated women are 
attacked because they allow it”. 
 

It is challenging to identify one´s own “macho proclivities”, especially with few 
motivating examples. My university-educated Liman informant José (30), with a 
long-term experience with living in Europe, reflected on that he could clearly see a 
difference in his attitudes and intended to employ his personality traits acquired in 
Europe back in Peru. In his country of origin, he felt somewhat “anxious” about 
“girls”, “I felt some sort of pressure as if I had to get them” (10.2018). José mentioned 
his ignoring ways towards “girls”: “In general I acted in spite of the lack of their 
consent to which I did not pay attention.” (ibid.) In other words, coercive attitudes 
were acceptable, habitual, normal in his acting towards women, which he realized in 
Europe. He learned that “things don’t quite work in this way, one should get to 
know the woman and let the story unfold and the woman decide” (ibid.), though the 
result may diverge from his wishes or desires. My interpretation is that José, when 
exposed to different cultural climate and social ecology, stopped considering women 
a homogenous mass. He altered his macho optic in terms of objectification of women, 
not anymore seeing them primarily as trophies. He reduced taking himself so 
seriously and narcissistically as to put preference to his desires at the expense of 
someone else’s wishes and preferences. He hints at the practice established in Peru 
not to respect women’s “no” as the answer: “when women say no, they actually mean 
yes“ – if men insist long enough. As Antiprincesas shared on the Ni una menos: 
movilización nacional ya Facebook wall on 20.09.2019: “The cornerstone of our 
romantic culture is acoso”, ie. pursuit and harassment. In other words, the sense 
behind the local notion of romance is conquista and subdual. 
 

Mariluz (35), my university educated, middle-class informant, working in 
medicine, living in what was known as a socioeconomically low district, mother of 
one, instantiated her relationship experience as follows: With her ex-boyfriend, less 
educated than her, she was used to doing, being, eating what he suggested and 
wanted to without question. He was used to spending her money – she let him do 
that. He expected her to do his laundry and take care of his home in spite of living 
separately, ie. after her workweek-and-Saturday shifts, and taking care of herself and 
her place, her Saturday-night and Sunday shift was at her boyfriend’s place. He 
never thanked her. Mariluz had no say in their sexual life and was also expected to 
obey and be “innocent” in anything related to sex/uality (of her body) not to be 
considered loose (fácil) or a slut, while he was “the knowledgeable”. In her case, her 
innocence was not pretended. Mariluz’s boyfriend did not allow the use of 
protection: “Can you imagine I was so naïve and ignorant that I agreed to that?!” 
(Mariluz 02.2017) Later on, she found out everybody around but her knew he was 
involved in various sexual affairs, putting her in risk of sexually transmitted 
diseases. After she found the courage to leave him, he, later on, tried to persuade her 
a couple of times to return to him, even though he knew she was in a serious 
relationship with someone else. Once her new date who later became her husband, 
brought up differently by an educated and forward-thinking woman, asked her what 
she wanted to dine: 
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“I was so confused and frightened that someone asked me about my opinion, 
about something I liked, I didn’t even know what to respond! Because I wasn’t 
yet familiarized with the correct answer! Can you imagine how brainwashed I 
was?! I was thinking: What does he want? What if I reply wrong? Will he then 
still be interested in me?” (ibid.) 
 

 

Mariluz was allowed to have a/her voice, yet did not know how to cope with it as she 
was not used to seeing value in herself without someone else/the man evaluating 
her. She later found out he had not cared, but wanted to know what would please 
her, which was new to her. Mujeres, as para-hombres, are not there to be pleased as 
their pleasure and opinion do not matter, as bellow confirms José. This example does 
not intend to claim that Mariluz´s husband’s demeanor was utterly devoid of macho 
features. They were perhaps less heavy and obvious in his case, but in a country with 
insistent macho standards, a negotiation of mutually symmetrical gender relating is 
problematic. As another of my female informants (35) summed it up ironically, 
referring to Gastelumendi Dargent: women´s purpose is to cause (male´s) pleasure 
and endure/bear (hard work, beating, offences, unwanted sex, etc.), “you are just 
one more thing he has to play with” (05.2016). 
 

Mariluz’s case hints at how females, since their infancy, are dispossessed of their 
bodies, of relating to them, making their bodies available for external domination. 
Women are denied by their parents/caretakers access to the information about their 
body, while the resulting ignorance taken socially as innocence disadvantages them. 
Lack of their knowledge thus becomes a means of their control and oppression. In 
principle, women cannot live fully their embodiment and sexuality – as opposed to 
men. Liman sociologist Liuba Kogan (2010: 132)52 conceives of cuerpo-pantalla, “body-
screen/surface/façade”, as the product in women of macho objectification and rape 
culture: female body that is for the others’ pleasure, but not for the woman’s own. 
Body that is controlled, beautified and eroticized visually, for the exterior 
performance, for the (male) audience, yet desensitized emotionally, “on the inside”. 
That opposes men’s experience for whom their bodies are the main loci of pleasure 
and enjoyment. “Too knowledgeable” or (self-)indulgent women could be 
considered loose, even prostitute-like, therefore, some strategically hide their lack of 
ignorance. 
 

Some women I wanted to talk to in lower classes did not have much of a voice. 
Their male partners answered the phone for them, did not let me speak to them, 
forbad them to see me and one even forbad me to contact his partner for an interview 
even though the women had already agreed. Suddenly not being in charge of the 
situation and of their partners’ socializing, the men disapproved both me and their 
partners, infantilizing and incapacitating them/us (an example of social violence). In 
the higher classes, I am not aware of one woman asking her husband for permission 
before talking to me. 

                                                 
52 L. Kogan, El deseo del cuerpo. Mujeres y hombres en la Lima contemporánea, Lima: Biblioteca del Congreso del Perú 
2010.  
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During the Censo Nacional in October 2017, Marco Luza (45) raped census collector 
Jennifer Villena (37) in Villa el Salvador, a poor Liman district. Even common social-
media users, displaying various rape myths, ridiculed and mocked, moralized and 
disciplined the victim. They felt entitled to responsibilize her for not managing to 
take care of herself, to blame her for offering herself, and to suspect she also wanted 
sex. Even after his sentence, Luza never admitted to have done anything wrong. As a 
response, group of feminists organized a demonstration in front of INEI, 
governmental organ responsible for the census execution, and put forward new, 
indignant hashtag: GRITO COLECTIVO: #PerúPaísDeVioladores, COLLECTIVE 
OUTCRY: #PeruCountryOfViolators. Two congresswomen Indira Huilca and Marisa 
Glave supported the hashtag, which stirred emotionalized reactions even among 
politicians and public figures who felt urged to ensure that “not all of us are 
violators”.53 
 

From January to July 2019, the Emergency Centers for Women (CEM) in Peru 
registered 6,237 sexual violence cases against children 0-17 years old (891 a month, 30 
a day, 20% inter-annual rise, 76% of all reported rapes), making it the second most 
widespread delict in the country, entailing trauma, unwanted pregnancies54, and 
approximately 10% of men in jails. Children are intergenerational violence victims 
and, thus, possible future perpetrators. Approximately 60% of rapes are committed 
by familiar persons.55 In response to calls to legalize abortion in cases of child rape, 
Catholic Cardinal Juan Luis Cipriani said on national radio in July 2016 that “[They 
tell us] there are many abortions among young girls, but nobody has abused these 
girls. Often it is women who put themselves on display, provoking men.“56 In June 
2015, past a fierce political debate on decriminalization of abortion in case of sexual 
violation (“death culture”), the Christian People´s Party congressman Juan Carlos 
Eguren’s internationally “acclaimed argument” was that it is virtually impossible for 
a woman to get impregnated when violated randomly in the street because it 

                                                 
53 Publimetro.pe. Salvador del Solar y Aldo Mariátegui dijeron esto sobre #PerúPaísDeVioladores. URL: 
https://publimetro.pe/actualidad/noticia-salvador-solar-y-aldo-mariategui-dijeron-esto-sobre-
perupaisdevioladores-66603. Published 27.10.2017. Accessed 11.11.2018. 
54 The attention of feminist groups and health-care research started turning to (pre)teenage pregnancy in Latin 
America, designated as torture caused by sexual abuse. In Peru, the rate of girls-mothers aged 9-14 has, contrary 
to expectations, been increasing in the last years, as found out by the Health Ministry (MINSA), with the highest 
number in Lima: 239 of 1417 in 2018. It was 1324 in 2017 and 1177 in 2016. In La República. Más de 1400 niñas 
víctimas de abuso sexual se convirtieron en madres en 2018. URL. https://larepublica.pe/sociedad/1478090-
peru-1417-menores-edad-convertieron-madres-2019-minsa. Published 29.05.2019. Accessed 30.05.2019. Mariela 
Jara, Embarazo y maternidad infantil forzada es un drama de América Latina, in: Inter Press Service, URL: 
http://www.ipsnoticias.net/2018/12/embarazo-maternidad-infantil-forzada-drama-america-latina/. Published 
20.12.2018. Accessed 30.05.2019. 
55 Notimérica. Perú. Registrados casi 900 casos al mes de violencia sexual contra menores en Perú. URL: 
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-peru-registrados-casi-900-casos-mes-violencia-sexual-contra-
menores-peru-20190908185331.html. Published 08.09.2019. Accessed 28.10.2019. 
56 J. Boesten, Ni Una Menos Stares Down Conservative Reaction, in: nacla, URL: 
https://nacla.org/news/2018/07/03/ni-una-menos-stares-down-conservative-reaction-ni-una-menos-enfrenta-
una-reacci%C3%B3n. Published 08.05.2018. Accessed 29.10.2019. 
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produces a condition of stress and shock in the woman’s body which, in 
consequence, does not lubricate well.57 
 

As Peruvian sociologist Lucia Alvites says in her explanation of rape culture, it 
was not till 1991 that the delict of marital rape was introduced in the Peruvian Penal 
Code. Until as late as 1997, the rapist was able to rectify rape if he married “his” 
victim. In case of gang rape, if one of the rapists married the victim, the delict was 
considered undone. The practice, considered by many an “unfortunate coincidence” 
or “things that happen”, “is inside homes, schools and workplaces. [...] The rapists 
are the family members, acquaintances, friends. Normal men, this [rape] culture’s 
sons who reaffirm their masculinity, virility, sexuality, and power in the body of 
women” (Alvites 2019).58 
 

Anthropologist-violentologist Rita Segato (2013)59 treats the purpose of VAW as 
not purely instrumental (the kill/rape), but expressive: to show, stage, theatricalize, 
exhibit violence as a performance and spectacularization of power through the body 
of women. According to Segato (2014, 2016)60, rape, as other (expressive) gender-
violence practices, is a collective disciplining act embedded “in the air people 
breathe” within a rape-prone social climate, ie. violent, violating-raping61, “predatory 
world” of toxic (hyper)masculinity where rape, as omnipresent pedagogical, 
socializing means and practices, is diffuse and impregnates social, incl. intimate, 
(power) relations. As a patriarchal instrument of subjugation, marginalization and 
discrimination dispersed within masculinity, rape inculcates in/teaches women 
where their place in the sociopolitical hierarchy lies and “what it means to be (a) 
woman”. In other words, in Peruvian “high-intensity patriarchy”, women are, 
through rape-prone gender/engendering technologies, “trained to be rape 
victims”62. Holding on to the “masculine pact” of domination: disconcerted Liman 
men masculinize themselves as men, while feminizing women according to the 
correct order, through rape-based violence, reminding disobedient women 
emphatically, through manly “pedagogy of violence/cruelty”, of their natural role in 
the world. 
 

Acoso callejero: rape culture in Liman public space 
 

After the section focused on the interpersonal working of machismo in the private 
sphere, this section aims to introduce the warlike situation in Liman public space as a 
product of the currently exposed and challenged asymmetrical gender-power 

                                                 
57 Violación sin lubricación, in: La República, URL: https://larepublica.pe/politica/195095-violacion-sin-
lubricacion. Published 11.06.2015. Accessed 29.10.2019. 
58 L. Alvites, Wayka.pe. [VIDEO] La cultura de la violación explicada en 3 minutos. URL: 
https://wayka.pe/video-la-cultura-de-la-violacion-explicada-en-3-minutos/. Published 07.08.2019. Accessed 
21.10.2019. 
59 L. R. Segato, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Buenos Aires: Tinta Limón 2013. 
60 The paragraph is informed by “Segato’s concepts” and condenses her conclusions as in: R. Segato (2014) & R. 
Segato, La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de Sueños 2016. 
61 “Rape” is related to “rapine”/rapiña (saqueo) meaning “pillage, sack, plunder/ing, loot/ing” and also “prey, 
trophy, prize”. 
62 S. Brownmiller, Against our will. Men, Women and Rape, New York: Fawcett Columbine 1993 (1975). 
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system. “Lima is the most unsafe city for a girl to leave the house alone or use public 
transport, both at night and during the day,”63 concluded the Free To Be Lima report64 
based on a user and crowdmapping survey conducted by a British organization Plan 
International from April to May 2018. “Experts think there is a very high likelihood 
that the average woman in Lima will face sexual harassment in her daily life. The 
Andean capital also ranks as one of the three cities in the world where it is most 
likely a woman will be the victim of rape or sexual assault.”32 In the Peruvian TV 
Canal 6 program, Al Sexto Día, it was reported in April 2016, referring to the 
reportage “When public transportation is hell for women“65, that Lima, following 
Bogota and Mexico City, ranked as the world’s third most dangerous city for women 
to travel on public transportation. Such were the results in March 2016 of the public 
inquiry carried out by the Thomson Reuters Foundation in collaboration with polling 
company YouGov, as published by World Economic Forum.66 

 
Acoso callejero, or street sexual violence, is a multifaceted world-wide gender-

inequality, human-rights and public-health issue, recently visibilized.67 In/directly 
affected is the overwhelming majority of urban Latin-American women, some 
countries prone more than others.68 In the intra- and international comparison, in the 
urban space of Lima, the frequency and seriousness of acoso callejero is outstanding. 
Women are exposed to public “gender bullying” and “sexual terrorism”.69 
Experiments in Lima70 confirmed that even girls in school uniforms can be 
persecuted by adult men soliciting sexual services. Acoso callejero can be seen 
symbolically as an incarnated macho, sexist weaponry of domination, intimidation, 
objectification, possessiveness, and narcissism exercised in Liman public space by 
men towards the female-identified body upon entering their territory because, as the 
local saying goes, El hombre es de la calle, la mujer de la casa. “Men belong to the street, 
women to the home.” Sociologist Martina Sanguinetti (2018)71 considers acoso callejero 

                                                 
63 M. Krumholtz, Lima ranks as the most dangerous city in the world for women, in: Peru Reports, URL: 
https://perureports.com/lima-ranks-as-the-most-dangerous-city-in-the-world-for-women/8543/. Executive 
summary available at https://plan-international.org/publications/expert-survey-girls-safety-cities. Published 
02.10.2018. Accessed 27.10.2018. 
64 Free To Be Lima report together with the other four city reports are available at https://plan-
international.org/publications/free-to-be-country-reports, the summary report available at https://plan-
international.org/unsafe-city. Accessed 27.10.2018.  
65 Al Sexto Día. Cuando el transporte público es un infierno para las mujeres. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=1wY35_gfwPk. Published 09.04.2016. Accessed 27.10.2018. 
66 A. Bruce-Lockhart, Which cities have the most dangerous transport systems for women?, World Economic Forum, 
URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/03/which-cities-have-the-most-dangerous-transport-systems-
for-women/. More than 6,550 women in 15 of the world´s 20 largest capital cities, plus New York, participated. 
Published 17.03.2016. Accessed 27.10.2018. 
67 Stop Street Harassment. Statistics – The Prevalence of Street Harassment. URL: 
http://www.stopstreetharassment.org/resources/statistics/statistics-academic-studies/. Accessed 28.06.2019. 
68Latinamérica: del „piropo“ al acoso sexual callejero, in: Sputnik Mundo, URL: 
https://mundo.sputniknews.com/radio_zona_violeta/201904161086728619-acoso-sexual-callejero-en-
latinoamerica/. Published 16.04.2019. Accessed 27.06.2019. 
69 E. A. Kissling, Street harassment: the language of sexual terrorism, in: Discourse & Society. London, Newbury Park 
and New Delhi: Sage, vol. 2(4), 1991, p. 451-460. 
70 Canal 6: Al Sexto Día. Acoso sexual: el calvario de las escolares en Lima. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=JWxRUAIqG0o. Published 20.05.2018. Accessed 28.06.2019. 
71 Tipificación del acoso callejero como delito „alimenta una lógica de violencia“, in: Sputnik Mundo, URL:  
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201804061077673493-acoso-callejero-violencia-de-genero/. 
Published 06.04.2018. Accessed 27.06.2019. 
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a form of “rental fee” women are forced to pay for occupying public space. It limits 
and disproportionates people’s access to public spaces and tends to alter their spatial 
trajectories and lifestyle routines, affecting negatively their psychosocial and bodily 
comfort and wellbeing.  
 

Paloma (33) from a high socioeconomic class remembered nostalgically her 
student times in London when she enjoyed walking the streets freely without being 
cat called, whistled and gaped at, air smacked, or groped. She put on what she felt 
like and without worrying that a summer-top strap fallen down of her shoulder in 
public would immediately call attention because “she wants something!” or “she’s 
after you!”. Or that a guy on the bus would masturbate behind her or film her under 
her skirt (recorded local practices) with people around saying nothing or laughing. In 
spite of being female, she ate bananas, popsickles and ice-cream in public fearing no 
sexually suggestive, phallic remarks. She regretted none of that would be possible in 
the hypersexualized public space back in Lima: “My friends [in London] just couldn’t 
understand that...” (03.2016). As one of my male informants put it once when 
walking on the street: if there was a woman calling for help, no one would care. In 
my personal experience, once, when biking, I told the male car driver I had the right 
of way and he spat at me. Another day biking on the road, a car almost ran into me. 
When I reproached the incautious taxi driver to be more careful, instead of admitting 
his fault, he stalked me almost all the way home slut-shaming and offending me. If 
women turn back to confront the men, many start to argue fiercely, some deny 
having said anything or mitigate the ill effect of their offences. When the offending 
men saw me come back, in some cases they hid away. Once exposed, very few 
apologize. 
 

En la calle quiero ser libre, no valiente, “In the street, I want to be free, not 
courageous,” stated a slogan in one of NiUnaMenos demonstrations. In the 
militarized conditions of their everydayness, women are forced to fight for their life, 
basically, to base their life, empirically or symbolically, in combat practices, such as 
manifested on the “Let’s stop street harassment”, website with photos from self-
defence courses offered to women.72,73 As a form of protective measures in the 
militarized public space, my female informants, including myself, shield themselves 
from external attacks with a sort of psychological or psychosomatic desensitizing, a 
numbing armour or “shell” consisting of their specific facial expressions, (body) 
language and tone of voice (occasional yelling and swearing), and the overall stance. 
Shirley (24), mother of two, from a socioeconomically low area (02.2017): 
 

“I go out of my house and put the terrible hermetic mask on my face and all 
over my body. All my bodily defense mechanisms get activated, my facial and 

                                                 
72 Paremos el acoso callejero is a feminist group founded in Peru in 2011 working to equalize opportunities for all 
genders to utilize public space, ie. to sensitize people through activities, events, and courses, in collaboration with 
Pontíficia Universidad Católica del Perú. Their mission is to construct, through the visibilization of AC as a form 
of gender violence, cities free of AC practices. URL: https://paremoselacosocallejero.com. Accessed 27.06.2019. 
73 R. Patricia del, Aquí no pasa nada (originally Que lisura), 2011, URL: 
https://laultimanotadelclarin.lamula.pe/2011/09/18/aqui-no-pasa-nada/barat/. Published 18.09.2011. Accessed 
27.06.2019. 
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bodily expressions get "impenetrable", cascara [shell, crust] kind of expression.  
I feel disgraced, even scared due to what is going on in my country. I go out of 
my place never knowing whether I would ever come back. Sometimes, I feel as 
if I was in constant danger, as if there was some sort of a threat or peril. I walk 
along the street, looking around and feel as if there was something about to end 
soon. Living in the mode that you only go out never knowing if you ever return 
or if you return in the same shape. It´s exhausting.” 

 

It is also sickening. Constant exposure to (potential) violence brings about a 
variety of minor to severe physical injuries, mental disorders and psychosomatic 
conditions, such as trauma, chronical tension, stress, nervousness, depression, 
anxiety, aggression, feelings of worthlessness, poor self-esteem, gastritis, PTSD.74 
There are also “male psychosomatic issues” brought about by competitive “macho 
attitudes” like “men don’t cry” or “always be the best macho”. Toxic interpersonal 
conditions in both public and private are likely to be perpetuated. In my case, due to 
my permanent exposure to machismo and acoso callejero I was unable to handle 
effectively, I became an irritated person and developed a psychological condition 
including hard-to-control bursting anger issues. I wanted to feel good, but was 
unable to achieve that. My body felt oversensitive and tired, I kept distance and was 
unable to bear almost anyone near me. I too became aggressive. 
 

Peruvian feminists were the first in Latin America to organize in 2011 Anti-Street 
Sexual Harassment Week, with events aimed to sensitize people in terms of 
machismo, taking place yearly since then.75 Though its reach seemed originally 
rather limited, its publicity and general public’s receptivity to its significance have 
grown in years as well as the richness of its content. The normalness and 
domestication of acoso callejero was challenged by “Catcall your mother” campaign 
starring Patricia Málaga, Olympic volleyball player and Peru’s female team coach 
selected as Peru’s most influential woman in 2012.76 The “funny” undertone of the 
campaign video aimed primarily to sensitize men, however, may have deviated from 
the seriousness of the subject in question imparted even by someone so esteemed by 
men as P. Málaga. The campaign was motivated by the case of sexual harassment 
that famous Peruvian actress-singer Magaly Solier suffered on the Liman 
Metropolitano bus in May 2014. 
 

In March 2016, Bill No. 30314 was enacted to illegalize acoso callejero in public 
spaces. Nonetheless, as one of my informants commented, “even though there is a 

                                                 
74 WHO. Understanding and Addressing Violence Against Women. Health Consequences. URL: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77431/WHO_RHR_12.43_eng.pdf. Accessed 26.09.2019. 
75 A. Villanueva, Semana Internacional contra el Acoso Callejero ¿cuándo y por qué se celebra?, in: La República, URL: 
https://larepublica.pe/sociedad/1447465-semana-internacional-acoso-callejero-atmp/. Published 10.04.2019. 
Accessed 25.06.2019.  
76 E. Buist, Men tricked into catcalling their own mothers: the video that went viral, in: The Guardian, URL: 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2015/jan/30/men-tricked-into-catcalling-their-own-
mothers-the-video-that-went-viral. Published 30.01.2015. Accessed 30.10.2018. The point of the video was 
changing the look and style of selected mothers and having them pass by their sons exercising AC having no idea 
it was their own mothers they were catcalling and disrespecting. 
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law to punish acoso, no one takes care of its compliance”. Of all the country’s 
municipalities and districts, it was only thirteen of them in Lima that had sanctioned 
the Bill in some way by April 2017.77 To make it even clearer, in December 2018, 
Metropolitan Municipality of Lima approved Regulation No. 2154 to sanction those 
who exercise and tolerate sexual harassment, especially against women, girls, boys, 
and adolescents, in selected Liman public spaces and on public transport.78 
 
The State the Chief Rapist-Torturer 
 

Having described the circumstances that women face in private and public spaces, 
this section is focused on the legal conditions women are (not) equipped with in 
Peru. Commencing with the Original sin, it was woman who offered the apple, 
trickery a part of her innate nature. Therefore, women are generally considered 
“naturally” suspicious and untrustworthy. In other words, woman is someone not 
occupying the social position enabling justifications and is suspicious and guilty 
“preventively”. Due to this “primordial distrust”, it is generally not believed that 
men could cause something bad to happen to women that women would not 
provoke and inflict upon themselves: as the local folk discourse goes, maltreated 
women are attacked because they allow it. That exemplifies local “secondary 
victimization” or “victim blaming”, ie. responsibilizing women for the violence 
committed against them. 
 

VAW is legitimized by “the State [that] rapes us” (07.2016), stated my informant, a 
female psychologist. That thematizes Peruvian journalist and writer Santiago 
Roncagliolo (2018) in his article El Estado violador, “The State rapist”.79 While working 
at the Ombudsman’s office in the nineties, he got to know the officials providing 
training in human rights to the police: “Its principal content often consisted in the 
only idea, repeated, explained and exemplified to the point of exhaustion: ’If a 
woman puts on a miniskirt, dances and drinks at a party, that authorizes nobody to 
rape her.’” (ibid.) Though the valid legislation condemns rape (based on the severity 
of lesions, not the lack of consent), the decisions of the State functionaries, legal and 
police, in charge of law-abidingness are informed by the same gender-stereotyped 
logic as is that of the perpetrators and rapists the State functionaries end up justifying 
and absolving. Roncagliolo suggests their victim-blaming mind works alike80, which 
close-to-a hundred-percent impunity rates document (see the statistic above). 

                                                 
77 Acoso callejero: estos distritos de Lima y Callao lo sancionan, in: El Comercio, URL:  
https://elcomercio.pe/peru/acoso-callejero-distritos-lima-callao-sancionan-416691. Published 26.04.2017. 
Accessed 27.06.2019. 
78 Municipalidad de Lima aprueba ordenanza contra el acoso sexual callejero, in: El Comercio, URL: 
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/municipalidad-lima-aprueba-ordenanza-acoso-sexual-callejero-noticia-
nndc-593289. Published 02.01.2019. Accessed 27.06.2019.  
79 S. Roncagliolo, El Estado violador, in: El Comercio, URL: https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/jueces-
violencia-mujer-arlette-contreras-adriano-pozo-violador-santiago-roncagliolo-noticia-499418. Published 
23.02.2018. Accessed 20.05.2019. 
80 Regarding women in power, my pregnant informant, a company manager, told me many of them may like to 
punish and discipline other women through suffering and sacrifice, such as themselves had undergone. My 
informant’s superior told her that she was going to double her workload after the end of her maternity leave 
(only 98 days in Peru) because she, herself mother, knew my informant was going to manage it in order to get 
home as soon as possible. 
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Furthermore, judicial system is the most corrupt (bribable) in the country as 
exhibited the scandal erupting in July 2018 when phone recordings of judges and 
prosecutors selling sentences and connections surfaced.81 Depending on the judge, or 
policeman, if the prospect of financial self-enrichment is absent, the case is likely to 
dissipate. Or it can be prolonged repeatedly without a sentence until it dissipates 
because the woman gets short of money, time and/or hope and mental strength. The 
case can exceed as many as five years during which the raped woman is likely to 
continue living under the same roof as her rapist, sharing the space with relatives 
many of whom discourage her or directly distrust and blame her. 
 

Afflicted women seeing the police in highly sensitive personal matters are often 
treated with suspicion, disregard, and lack of empathy in “What-did-you-do-to-
provoke-him?!”, “Where’s-the-proof?” or “How-did-he-rape-you?” (standard police 
queries) kind of approach. Some women are refused and sent home or the police 
registers their reports but does not proceed with investigation. Many women actually 
do report on their violent partners various times – prior to being slaughtered. There 
are cases of police members reported for sexual abuse (“this month at least two”81). 
There are cases of women exposed to sexual abuse by the police81, of (female) police 
staff members covering their colleagues reported for attempted femicides, blaming 
the victims (this time, because the girlfriend wanted to go out with friends)81, 
(jealous) police shooting their partners81, a police filmed battering a woman81, a 
police disseminating victim’s video of her violation on social networks.82 It is handed 
down in the local folk discourse that being in a relationship with a male police 
member is risky. 
 

According to A. Contreras, the above introduced attempted-femicide survivor, 
women are subjected to institutionalized, legalized and State-authorized violence 
and perpetrator/impunity preying on and victimizing them.83 Famous journalist 
Lorena Álvarez calls the State a VAW lawful accomplice and “chief Rapist-Torturer” 
as she reveals step-by-step the treatment of violence victims in her book-reportage-

                                                 
81 Radio UDG. Declaran en emergencia al poder judicial de Perú por escándalo de audios. URL: 
http://udgtv.com/noticias/declaran-emergencia-poder-judicial-peru-por-escandalo-audios/. Published 
18.07.2018. Accessed 20.05.2019. 
82 Tras denuncias de abuso sexual, policías tendrán que pasar por evaluación psicológica, in: La República, URL: 
https://larepublica.pe/sociedad/1330169-policia-nacional-peru-pnp-tendra-pasar-evaluacion-psicologica-
denuncias-abuso-sexual/. Published 02.10.2018. Accessed 01.10.2019. BBC NEWS MUNDO, Azul Rojas Marín: la 
histórica denuncia de la mujer transgénero que acusa a la policía de Perú de violación y tortura, URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49476507. Published 28.08.2019. Accessed 02.10.2019. 
Diaz, Luiggi. La República. Muchacha es baleada por policía celoso, pero en comisaría la acusan de 
suicida[VIDEO]. URL: https://larepublica.pe/sociedad/1316084-ventanilla-muchacha-baleada-quemarropa-
pareja-policia-sigue-libre-video/. Published 11.09.2018. Accessed 01.10.2019. ATV Noticias. Mata a su pareja y se 
quita la vida en Ate. URL: https://www.youtube.com/watch?v=hd0tgyo9VHs. Published 21.06.2018. Accessed 
01.10.2019. Latina Noticias. Punto Final. Cámaras de seguridad graban a ex policía atacando brutalmente a su 
pareja.URL:  https://www.youtube.com/watch?v=F1KHt2CYFFk. Published 19.06.2017. Accessed 01.10.2019. 
canal N. Denuncian a policía por propalar en redes sociales video de violación a mujer. URL: 
https://canaln.pe/actualidad/denuncian-policia-difundir-redes-video-violacion-joven-28-anos-n378068. 
Published 02.07.2019. Accessed 01.10.2019. 
83 La República. Arlette Contreras: "Voy a seguir adelante y buscaré justicia" [VIDEO]. URL: 
https://larepublica.pe/sociedad/1198360-arlette-contreras-voy-a-seguir-adelante-y-voy-a-seguir-en-busqueda-
de-justicia-feminicidio-video?ref=tepuedeinteresar5. Published 16.02.2018. Accessed 20.05.2019. 
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confession “I won’t kill you because I like you” (2018)84. In September 2017, her then 
ex-partner, renowned economist, Perú21 columnist and Universidad del Pacífico 
professor Juan Mendoza, uttered the words when strangling her inside her 
apartment that he had broken in and in what she deemed her last moments of life.85 
Subsequently, he sent her messages crying and begging her to forgive him. She did 
not stop fearing for her and her son’s life ever since.  
 

Álvarez reported delicts against life, body and health (he kicked her, dragged by 
hair, threw to the ground, spat on her) at a police station in the richest Peruvian 
district San Isidro. In her book she wrote in the legal medicine ward while waiting 
for proofs and expert reports, she describes the police treatment as an encounter of 
two nonintersecting regimes of reality and logics: that of the female victim-violence 
survivor versus that of the male dominated Institution suspecting and distrusting the 
woman. Her experience with the State apparatus is as follows: police officials employ 
their own obscure, monological language impeding communication with the victims; 
the System works extremely slowly, ie. in women’s spite, to undermine their self-
confidence and paralyze their psychological self-defense mechanisms through 
constant psychological (sometimes even sexual) violence and humiliation, re-
victimizing them through making them relate and re-live their stories repeatedly 
under demeaning and distrustful conditions (though the women want to move on).86 
Álvarez concludes describing the legal system functions as a “labyrinth of no way 
out” for women who decide to sue their aggressors. She admitted she wrote against 
machismo, indolence and impunity and as an act of rebellion against the judicial 
system designed to suit the aggressor and make the victim give up.87 
 

After Álvarez-Mendoza’s case went public, Álvarez was contacted by Mendoza’s 
first wife from Spain to share her story of domestic violence.88 Mendoza endeavored 
fiercely to prevent Álvarez’s book from publishing (eg. he wrote to the publisher that 
it was all lies) and accused Álvarez of political plotting against him. In June 2019, 
after almost two years, he lost the trial. However, already in October 2018, he sold his 
(luxurious) possession in Peru and quickly moved to San Francisco, California.89 
Upon hearing the sentence, Álvarez fainted, exhausted and due to suffering from 

                                                 
84 L. Álvarez, No Te Mato Porque Te Quiero, Lima: Planeta 2018. 
85 Latina Noticias. punto FINAL. Periodista Lorena Álvarez revela cómo fue agredida por su expareja Juan 
Mendoza. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-VaNDBCAlLg. Published 08.10.2017. Accessed 01.09.2019. 
86 Latina Noticias. Presentacion del libro "No Te Mato Porque Te Quiero" de Lorena Alvarez en La Féria 
Internacional del Libro 2018 en Lima. URL: https://m.youtube.com/watch?v=HM9pebPn0Hg. Published 
14.08.2018. Accessed 22.12.2018. 
87 Palacios, Mijail. Perú21. Lorena Álvarez: "Hay que desterrar la frase 'es pegalón, pero buen profesional'". “El 
sistema no te ayuda, te agrede, te tortura”, nos dice la periodista a más de un año de que denunció agresión de su 
ex pareja. URL: https://peru21.pe/cultura/lorena-alvarez-hay-desterrar-frase-pegalon-buen-profesional-439870. 
Published 12.11.2018. Accessed 22.06.2019. 
88 Latina Noticias. punto FINAL. Periodista Lorena Álvarez revela cómo fue agredida por su expareja Juan 
Mendoza. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-VaNDBCAlLg. Published 08.10.2017. Accessed 22.12.2018.  
89 Lucidez. Juan Mendoza, presunto agresor de Lorena Álvarez, transfirió sus bienes y se fue del país. URL: 
http://lucidez.pe/nacional/juan-mendoza-agresor-de-lorena-alvarez-transfirio-sus-bienes-y-se-fue-del-pais/. 
Published 01.2019. Accessed 23.06.2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=-VaNDBCAlLg
https://m.youtube.com/watch?v=HM9pebPn0Hg
https://peru21.pe/cultura/lorena-alvarez-hay-desterrar-frase-pegalon-buen-profesional-439870
https://www.youtube.com/watch?v=-VaNDBCAlLg
http://lucidez.pe/nacional/juan-mendoza-agresor-de-lorena-alvarez-transfirio-sus-bienes-y-se-fue-del-pais/
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PTSD and anxiety disorder. She said it was a victory of/for all women and 
encouraged them never to give up.90 
 

In November 2015, Ollanta Humala’s government (in office till 2016) passed Act 
30364 to prevent, punish and eradicate VAW. In July 2016, National Plan against 
Gender Violence 2016–2021 was adopted: some of its goals were to establish 
executive policy “Gender Focus” for all levels of the Judicial Authority, to establish 
“Gender Justice Committee”, and to approve the 2016 Gender Inclusive Justice 
Training National Plan for Judges. After the 2016 NiUnaMenos, strategies to unify 
(attempted) femicides registries administered by different institutions were 
employed and sociological circumstances of femicide elaborated on. In January 2019, 
MIMP presented the Implementation Strategy of Joint Action Plan 2019,91 a 
centralized multisectoral strategy to “fight against VAW”, to prevent VAW and 
attend and protect violence victims, making the structural, trans-systemic 
discrimination of women Peru’s central problem. MIMP developed 95 activities, 
including Public Ministry, Ministry of Education, Ministry of Culture, Health 
Ministry, Ministry of the Interior, and Judicial Authority, to “attend and protect 
[67%], and prevent the problem [20%]”. 17th June 2019, World Bank representatives 
presented analysis of Peru’s anti-VAW public fund spending: Peru had the fourth 
worst VAW statistics in Latin America, following Bolivia, Dominican Republic and 
Columbia, and was the very first to request such audit.92 In conclusion: Compared to 
2018, Peru doubled its anti-VAW spending to 12% of the public budget. It is applying 
anti-VAW models successful in other countries. Possibilities of monitoring and 
efficacy evaluating of the introduced services are limited but there are indicators that 
the service implementation quality has to be improved, primarily due to the lack of 
attention guidelines and protocols and educated, trained and sensitized staff. VAW 
entails great social and economic costs, prevention has to be enforced and gender-
sensitization training continuation ensured for all social service providing staff 
(police, legal, health, in Emergency centers for women, etc.). 
 

In his annual speech to the nation on Peru’s Independence Day, 28th July 2018, 
President Martín Vizcarra committed his government to fight against VAW, to 
“correct the macho culture and eradicate it from our families, protect the victims and 
punish the criminals”. Before the direct confrontation of the country’s rape culture, 

                                                 
90 Lorena Álvarez se desmayó tras escuchar condena de un año de prisión a Juan Mendoza por difamación, in: Perú21, URL: 
https://peru21.pe/lima/lorena-alvarez-desmayo-escuchar-condena-ano-prision-juan-mendoza-difamacion-
483624?foto=15. Published 10.06.2019. Accessed 23.06.2019. 
91Estrategia de implementación para el año 2019 del Plan de Acción Conjunto para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, 
así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo, in: MIMP, URL: 
https://www.gob.pe/institucion/mimp/informes-publicaciones/257482-estrategia-de-implementacion-para-el-
ano-2019-del-plan-de-accion-conjunto-para-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres-asi-como-brindar-
proteccion-y-atencion-a-las-victimas-de-violencia-con-enfasis-en-los-casos-de-alto-riesgo. Published 15.01.2019. 
Accessed 03.11.2019. 
92 10 mensajes sobre la inversión del Estado peruano en la lucha contra la violencia a las mujeres, in: Observatorio Nacional, 
URL:  https://observatorioviolencia.pe/10-mensajes-sobre-la-inversion-del-estado-peruano-en-la-lucha-contra-
la-violencia-a-las-mujeres/. Published 09.07.2019. Accessed 03.11.2019. 

https://peru21.pe/lima/lorena-alvarez-desmayo-escuchar-condena-ano-prision-juan-mendoza-difamacion-483624?foto=15
https://peru21.pe/lima/lorena-alvarez-desmayo-escuchar-condena-ano-prision-juan-mendoza-difamacion-483624?foto=15
https://www.gob.pe/institucion/mimp/informes-publicaciones/257482-estrategia-de-implementacion-para-el-ano-2019-del-plan-de-accion-conjunto-para-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres-asi-como-brindar-proteccion-y-atencion-a-las-victimas-de-violencia-con-enfasis-en-los-casos-de-alto-riesgo
https://www.gob.pe/institucion/mimp/informes-publicaciones/257482-estrategia-de-implementacion-para-el-ano-2019-del-plan-de-accion-conjunto-para-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres-asi-como-brindar-proteccion-y-atencion-a-las-victimas-de-violencia-con-enfasis-en-los-casos-de-alto-riesgo
https://www.gob.pe/institucion/mimp/informes-publicaciones/257482-estrategia-de-implementacion-para-el-ano-2019-del-plan-de-accion-conjunto-para-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres-asi-como-brindar-proteccion-y-atencion-a-las-victimas-de-violencia-con-enfasis-en-los-casos-de-alto-riesgo
https://observatorioviolencia.pe/10-mensajes-sobre-la-inversion-del-estado-peruano-en-la-lucha-contra-la-violencia-a-las-mujeres/
https://observatorioviolencia.pe/10-mensajes-sobre-la-inversion-del-estado-peruano-en-la-lucha-contra-la-violencia-a-las-mujeres/
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impunity and masculine domination, Vizcarra held a moment of silence followed by 
reading the names of the most antecedent femicide victims. He said93:  
 

“As we know, one of the principal causes of the violence [against women, MP] 
is the lack of gender perspective in public policies due to the patterns stemming 
from machismo. By the end of the year, we will have approved Nacional 
Gender Equality Policy [Política Nacional de Igualdad de Género], the principal 
instrument to instruct social acting free from discrimination against women.” 

 

Vizcarra’s annual speech was revolutionary due to the following points: He made 
women a mentionable, important topic; read the specific names of domestic violence 
victims killed by their male intimate partners, indirectly taking the women’s side in 
the war; introduced concrete institutions to assist women seeking for help. It is well-
grounded to presume that his personal contact with a dying victim of misogyny, 
above mentioned Eyvi Ágreda, had an impact on him. For the first time in the annual 
speech, even twice, did a President use the “doomsword” gender, otherwise known 
publicly especially from Catholic-Evangelical groups’ misleading phrase “gender 
ideology”, ideología de género, and, perhaps, “gender equality”. As one of my 
informants instructed me, “ideology” to the locals means something bad to be afraid 
of, referring to Peru’s past when terrorist groups operated under a communist 
ideology. Gender is usually known to be used by NGOs striving for equal human 
rights for women and LGBTQI, which most people interpret as “the 
homosexualization of the nation”. These individuals break from the only acceptable, 
Christian, sexual norm and confuse people with the idea that instead of having a 
natural, God-given identity, gender is something they can construct socio-culturally, 
and thus denaturalize and distort the human/ness.94 It was extremely difficult to 
pass any legislation and programs containing the word “gender”, especially in the 
Education, with the approval of the obstructive conservative Congress majority. On 
30th September 2019, Martín Vizcarra constitutionally dismissed the Congress, 
mainly due to the corruption issues of the leading conservative party. 
 

As suggested, the majority of Peruvians do not understand the gender concept, 
some hold street manifestations against it, the most vociferous campaign being Con 
Mis Hijos No Te Metas, “Don’t meddle with my kids”. On 3rd April 2019, after two 
years, Supreme Court declared unsubstantiated the claim of the collective Padres en 
Acción, “Parents in Action”, against the inclusion of the “gender focus” in the 
National Elementary School Curriculum propounded by the Ministry of Education. 
The following day, MIMP published the National Gender Equality Policy. The 
Parents’ argument is that “gender ideology” contradicts the family values. However, 

                                                 
93 Mensaje a la Nación – 28 de Julio de 2018. URL. https://www.presidencia.gob.pe/docs/mensajes/MENSAJE-
NACION-28-07-2018.pdf. Published 28.07.2018. Accessed 30.06.2019. 
94 F. A. Orbegozo,  Marchas y contramarchas: la actual situación de Con mis Hijos no te Metas, in: El Comercio, URL: 
https://elcomercio.pe/peru/marchas-contramarchas-actual-situacion-mis-hijos-metas-noticia-ecpm-636380. 
Published 24.05.2019. Accessed 25.06.2019. The movement’s lineage represented by attorney Mejía was even 
considering to denounce at the International Penal Court “all those responsible for la ideología de género“ for the 
delict of genocide, which, according to her, is not just to assassinate but also to affect the psychophysical integrity 
of the human being, of the pupils. 

https://www.presidencia.gob.pe/docs/mensajes/MENSAJE-NACION-28-07-2018.pdf
https://www.presidencia.gob.pe/docs/mensajes/MENSAJE-NACION-28-07-2018.pdf
https://elcomercio.pe/peru/marchas-contramarchas-actual-situacion-mis-hijos-metas-noticia-ecpm-636380
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as Alvites explained above, it is the family in today’s Peru that is the major hatchery 
for the (initial) imprinting of macho and rape-based values. Gender political 
economy in Lima has made just another twirl with the educated State representatives 
now becoming gender-sensitivity politic propounders standing up against the 
privatist “traditional family”, patriarch-superintended and rape-inducing. Making 
gender comprehensible to the Peruvian population, including the men in public 
offices, is yet another issue of political-economical and education strategy of the State 
perhaps legitimizing itself slowly as the guarantee of the rights for female citizens. 
 

In June 2018, MIMP launched one of its four prevention initiatives95, the 
nationwide Hombres por la Igualdad, “Men for Equality”. Within its framework, a 
group of fifteen to twenty men of any age where women are not excluded, led by 
trained male volunteering community leaders, gathers once a week “in preselected 
community spaces to converse about the benefits of the equality between men and 
women,”96 as declared feminist journalist J. Quesada. They talk about gender 
stereotypes and prejudices, machismo, housework, raising children, and the 
necessary men’s undertakings to eradicate machismo and VAW. Questioning the 
leading hegemonic masculinity and looking for new, machismo-free and “more 
democratic” forms of expressing masculinity, they ask what defines the woman and 
the man and find answers without being afraid of the reactions of the others. The safe 
space of the workshop encourages them to convey their opinions, listen to each other 
and discuss, they draw and watch videos. The facilitators who share their stories 
including profound personality/family transformations do it because they have 
experienced first-hand the benefits brought about by the change in the attitude. The 
community-activism initiative of men against machismo looking to develop more 
respectful masculinities has, according to MIMP, sensitized more than 70,000 men 
during 2018 and 2019 in 171 national districts. MIMP Minister Gloria Montenegro (in 
office since 11.03.2019) seems determined to “change Peruvian mentality” and “de-
stereotypize people’s thinking and attitudes”. In June 2019, Peruvian army accepted 
Montenegro’s call to support the initiative. 
 

Conclusion 
 

Sociopolitical condition of new war in Lima was initiated by historic democratic 
street manifestation against violence against women NiUnaMenos in Lima in August 
2016. It was a critical event marking a shift in the social status of women, and men, 
through an alteration of the social status of violence against women demonstrating it 
as a fundamental untreated political, not women’s private, problem of the country. In 
Introduction, I describe post-NiUnaMenos alterations in gender-power distribution. 
Following statistics provide a tentative quantitative background to VAW in Peru and 
Lima. Section “New” war in contemporary Lima attempts to explain gender 

                                                 
95 Other three MIMP VAW prevention programs are: Facilitators in action, Economic empowerment of women, 
Development of skills for decision-making. 
96 J. Quesada, #EstamosHartas: ¿de qué se trata la campaña “Hombres por la igualdad”?, El Comercio, [VIDEO] URL:  
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/estamoshartas-hombres-igualdad-machismo-campana-mimp-noticia-ecpm-
635925-noticia/?ref=ecr. Published 21.06.2019. Accessed 02.10.2019. 
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conditions in Lima in terms of Mary Kaldor’s and Rita Segato’s concept of new war. 
In section Machismo in (Liman) arms, I explain machismo as the local rape culture’s 
most salient sociocultural program/strategy to dominate women and introduce local 
concept of asymmetrical, antagonist and violence-generative gender. I instantiate the 
warlike nature of gender relations in Lima within three social war-fronts: the private, 
the public and the structural of the State. I provide ethnographical and largely 
publicized local cases of intimate partner violence to detail the working of masculine 
domination in the private sphere. I explain the dispossession of the female body and 
conclude with the explanation of rape as a pattern of pedagogical violence exercised 
in local high-intensity-patriarchy rape culture. Section Acoso callejero: rape culture in 
Liman public space treats street sexual harassment as a restriction enforced on 
women upon their use of the Liman hypersexualized public space. In section The 
State the Chief Rapist-Torturer, the structural landscape of the predominantly male-
governed State is mataphorized as a labyrinth inimical to women who attempt to 
reach for their rights as noncitizens unequal to men who communicate with them in 
a skewed language. The end of the article meets its beginning in terms of the re-
definition of the position of the State in the new-war setting: President Martín 
Vizcarra’s government is legitimizing itself with growing force, within its gender-
focused political program, as the women’s rights guarantee while the (traditional) 
family controlled by “gender-illiterate parents” and gender-illiterate State officials, 
both male and female, are now positioned as the main locus of the reproduction of 
patriarchal patterns of gender violence. The multisectoriality of the applied measures 
exposes violence against women as a complex transversal structural problem of the 
high-intensity patriarchal country. Conceptualizing current gender situation in Lima, 
which concentrates a third of all citizens from varied parts of Peru, within the new 
war scheme can be strategic for the development of effective programs to navigate 
out of the Liman/Peruvian gender predicament. The long-term aims include the 
transformation of the local rape culture into a more democratic setting for the 
Peruvians to cease being a society perpetuating the silencing and dissipating of 
crimes committed against women. 
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Shrnutí 
 

Společenský stav označitelný jako genderová „nová válka” se v Limě odehrává od 
srpna 2016, kdy se v jejích ulicích uskutečnila historická manifestace NiUnaMenos, 
výsledek organizovaného aktivismu místních feministek a kritická událost z hlediska 
vizibilizace násilí na ženách v Peru. Tato událost dala vzniknout změnám v 
sociálněpolitickém statusu násilí na ženách, a tím i v sociopolitickém postavení žen 
vůbec. Přitom hlavním válečným teritoriem i fenoménem indukujícím klíčové akce je 
ženské tělo. Tento článek, obsahující etnografické vstupy a orientovaný hlediskem 
antropologie násilí, se zabývá válečnou povahou okolností, v jejichž rámci dochází ke 
změnám v distribuci genderové moci. Článek vysvětluje machistickou, protiženskou 
povahu místního nastavení genderových vztahů, proti němuž organizující se ženy 
protestují, a uvádí konkrétní příklady tohoto nastavení v rámci tří sfér či válečných 
front: soukromé, veřejné a státní (strukturální). V důsledku pro-ženského aktivismu 
přijala současná vláda aktivnější roli při zajišťování práv žen. K pojednávaným 
konceptům patří machismo, vyvlastnění ženského těla, kultura znásilnění, 
pedagogika násilí, sexuální obtěžování. 
 
Summary 
 

Female Body as a Gender War Zone. The new social situation of a “gender war” has 
been taking place in Lima since August 2016 when the city witnessed NiUnaMenos, a 
major public protest resulting from grassroots feminist activism that made violence 
against women in Peru visible. This critical event brought about alterations in the 
sociopolitical status of violence against women, and consequently in the 
sociopolitical status of women. The principal war territory and action-inducing 
phenomenon is the female body. In this article, informed ethnographically and 
written from the perspective of the anthropology of violence, we explore the post-
NiUnaMenos warlike circumstances of the shifting gender-power distribution. We 
explain the macho, anti-woman nature of local gender relations as working within 
three spheres/war fronts: the private, the public, and the structural sphere of the 
State. As a result of this campaign, the current government has adopted a more pro-
active role in securing women’s rights. The issues discussed include machismo, 
female body dispossession, rape culture, pedagogy of violence, and street sexual 
harassment. 
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válka v nás 
Petr Babka1 
PetrBabka@seznam.cz 

 
válka není jenom něco kolem nás, nejlépe co nejdál od nás – v africe, asii nebo 

sovětech. a není to jenom něco, kde se míhají samopaly, letadla, oštěpy a tříštivé 
bomby. válka je především v nás (to jest: pro nás je hlavní, že je v nás), a to v 

mnohém ohledu. jednotlivé aspekty ovšem samozřejmě, ba přirozeně tvoří organický 
celek. (koneckonců člověk je organický, nemoc je organická, i válka je organická.)  
  

bod 1. vnější, historické války jsou jednou, a nikoli nejmenší, z příčin našich útrap, 
tj. duševních a tělesných bolestí, tuh, závislostnosti, nemocí a předčasné nebo 
nevlastní (tj. nedožité, nepřipravené) smrti. z válek si většina z nás nese 
transgenerační zátěž (jiní tomu říkají zátěž karmická). u nás v čechách, jakkoli si to 
mnozí příliš neuvědomují, si neseme zátěže především z tzv. 1. světové války, 
mnohem více než z války druhé. 1. válka tragicky zasáhla snad každou rodinu.   
(– příklad zmrzačeného děda a pokračování.) protože je člověk organismus, tedy 
uspořádaný celek (jenž je víc než souhrn částí, připomínám), projevuje se každé 
poškození analogicky na všech jeho úrovních (od úrovně struktury a funkce 
jednotlivých buněk až po úrovně duševní, duchovní a mezilidské; mimochodem 
duchovní = nelidské). můžeme tedy s úspěchem a prospěchem (pro sebe jako jedince, 
neboť jiný prospěch vposledku nemá smyslu a není prospěchem ani pro celek) – tedy 
můžeme s prospěchem hledat, nacházet, promýšlet a prožívat TYTÉŽ struktury 
narušenosti na všech svých úrovních. tolik k tomu prozatím.  

bod 2. jak je z toho některým zřejmé, jsou vnější války mj. důsledkem vnitřních 
válek, o nichž jsem právě hovořil. rozuměj, kdo můžeš.  

bod 3. ale ještě tu máme onu známou odvěkou válku živlů, věčný boj protikladů! 
všichni staří (jak se říkávalo) o ní přece mluvili. je-li tahle válka odvěká a je-li každý z 

nás určitou sestavou elementů – k čemu potom ty řeči o traumatizacích našich 
nemrtvých předků? a není bezpodstatnou veškerá diskuse o tom, jestli je válka dobrá 
či špatná, jestli je ta která válka spravedlivá nebo mravná nebo obranná nebo útočná 
nebo jaká?  

bod 4. ano, závěr musí znít: válka je nutná. proto se vede jinými prostředky   
a způsoby, jakmile se ustaví situace neválčení navenek. v posledních dvaceti letech 
jsme ohromenými svědky války celosvětových rozměrů, která je válkou nového 
typu. jednak je to válka proti člověku vůbec, jednak je horko-studená, jednak se v ní 
užívá mj. nebývale zjemnělých prostředků – slovo prostředek je zde zcela na místě: 
místo tupého tanku inteligentní telefon! (krunýřů přibývá na lidské straně.)  

to vypadá smutně, což? a proto  
bod 5. východisko: připomínám to, o čem jsem mluvil v bodě 1., a dodávám:  
miluj sebe sama!  
- předpokládám diskusi, neboť takové doporučení zní jistě leckomu jako 

provokace. 

                                                 
1 Mgr. Petr Babka, alma mater: FF UK, katedra filosofie, korespondence: PetrBabka@seznam.cz. 
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Událost holokaustu a myšlení prostoru 
Jan Černoch1 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
trichokles@gmail.com 

 
 
 
 
Úvod 
 

Miroslav Petříček předkládá v knize Filosofie en noir interpretaci filosofického 
myšlení po druhé světové válce jako odpovědi na událost holokaustu (šoa): „Vnějšek 
je neredukovatelně uvnitř: faktická historická událost proměnila poválečnou filosofii 
tím, že ji přinutila odpovídat faktické historii. Myšlení ztratilo svou zajištěnost 
základem v ideji rozumu. Filosofie druhé poloviny 20. století je i proto velmi často 
obtížně srozumitelná: vynalézá nové pojmy, hledá jiné tradice a jiné formy 
argumentace. Snad se stane srozumitelnější, budeme-li ji číst právě jako odpověď na 
událost Osvětimi, jež sama ze své povahy vylučuje jakoukoli racionální asimilaci.“2 
Jeho kniha však není pouze příspěvkem k výkladu postmoderní filosofie, protože se 
odvolává i na autory z první poloviny dvacátého století a z konce devatenáctého 
století. Ve vztahu k první světové válce připomíná úpadek zkušenosti, o němž psal 
Walter Benjamin: „Již zážitek I. světové války byl tedy takový, že ochromoval 
zkušenost a její vazbu na vylíčení této zkušenosti, které teď nebylo možné dát 
přiměřený (sdělitelný) výraz.“3 Specifikem II. světové války je pak nepřijatelná a 
nepochopitelná událost holokaustu, která otřásala filosofickým myšlením Theodora 
W. Adorna a mnohých dalších. Na nepředstavitelnosti holokaustu v této knize 
Miroslav Petříček zakládá většinu svého výkladu. Tato studie se zaměří hlavně na 
knihu Filosofie en noir a jejím cílem bude vyzdvihnout z jejího komplikovaného 
výkladu témata času a prostoru. Zatímco téma času je explicitně rozpracované už 
proto, že holokaust je událost z faktické historie, téma prostoru zůstává implicitně v 
pozadí. Je třeba vynaložit určité interpretační úsilí, aby bylo explikováno 
v zajímavých souvislostech, které k němu v myšlení Miroslava Petříčka patří. 
 
Dvojí stopy krize 
 

Kniha Filosofie en noir je rozdělena na oddíly Krize a Katastrofa. Oba tyto oddíly jsou 
členěny na číslované kapitoly, z nichž některé jsou minimalizovány do podoby 
aforismu. Spojujícím článkem obou oddílů je teze, že krize je příčinou katastrofy 
holokaustu: „Holokaust je cosi jako následek radikální krize evropské racionality.“4 
Navíc platí, že katastrofa holokaustu je dodatečně příčinou krize myšlení. 

 

                                                 
1 Mgr. Jan Černoch, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University in 
Prague, Czech Republic. Correspondence: Mgr. Jan Černoch, Durasova 26, Slaný, 274 01. 
2 M. Petříček, Filosofie en noir, Karolinum, Praha 2018, s. 97. (dále jen Filosofie en noir) 
3 Filosofie en noir, s. 100. 
4 Ibid., s. 108. 
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Stopy krize evropské civilizace v první polovině dvacátého století  
Miroslav Petříček zahlédl jednak na soudobých senzačních románech  
(nízká literatura) a jednak na filosofickém pojednání Krize evropských věd  
a transcendentální fenomenologie od Edmunda Husserla. Strategie jeho výkladu nadále 
využívá obě tyto linie s tím, že linie senzačních románů implikuje téma myšlení 
obrazem, zatímco odchylky od Husserlovy fenomenologie explicitně doprovázejí 
výklad napříč celou knihou.5 Zprvu se zdá, že soudobé senzační romány (od Saxe 
Rohmera, Edgara Wallacea, Josepha Conrada a dalších) zobrazují krizi jako 
nepochopitelný strach: „Senzační romány svým způsobem modelují neurčitý  
a nedefinovatelný, přesto ale přítomný strach – srdce temnoty v samém středu 
civilizace, právě cosi jako krizi.“6 Edmund Husserl zase mluví o krizi věd jako o krizi 
evropské racionality: „jejím symptomem je sice slepý objektivismus vědy, avšak ten 
jen odkazuje k širším souvislostem, totiž k zapomenutí původního smyslu, s nímž  
a v němž se zrodila sama západní racionalita.“7 Vodítkem pro uvažování o krizi se 
nejprve stane topologický protiklad vně/uvnitř: „o krizi je možné mluvit tehdy,  
když se ohrožení přesouvá z vnějšku vzhledem k tomu, co je ohrožováno, a objevuje 
se uvnitř. Vnějšek vnikl dovnitř.“8 
 
Myšlení obrazem 
 

Knihu Filosofie en noir lze však také považovat za implicitní pokračování knihy 
Myšlení obrazem, přestože je tato spojitost pouze implicitní. Zajímavé je, že lze v knize 
Filosofie en noir najít další zdroje myšlení obrazem s odvoláním na Siegfrieda 
Kracauera, Waltera Benjamina a Theodora W. Adorna. Pro Siegfrieda Kracauera je 
Denkbild myšlenkou ve formě obrazu.9 Může jím být detektiv, policista i hotelová 
hala v detektivním románu.10 Denkbild jakožto vzor či ornament je srozumitelným 
povrchem (Oberfläche).11 Nízká literatura obecně se jakožto povrch podobá 
fotografii: „právě ‚nízká‘ literatura podobna povrchu, který jevy zaznamenává  
(tak jako fotografie), aniž je vykládá a aniž zaznamenané zbavuje konkrétnosti –  
a takto je zpřístupňuje diagnostickým nástrojům, jež jsou pak schopny – řečeno 
jazykem Waltera Benjamina – zvrátit svět snu do světa bdění, proměnit detektiva 
v Denkbild.“12 To, že nízká literatura zaznamenává konkrétní skutečnosti, 
předpokládá její vztah k faktickým dějinám, podle nějž ji lze klasifikovat:  
„V triviálních románech je vztah k Literatuře mlčky suspendován. Nikoli však 
k reálným dějinám. Jejich různé variety jsou bez nich nemyslitelné: detektivka 
předpokládá institucionalizaci policejního sboru (The Metropolitan Police Act, 1828), 
western zrcadlí nejistou a posouvající se hranici, která je nedefinovatelná, ač právě 
takto zakládá identitu Ameriky, gangsterka se objevila současně s uzákoněním 

                                                 
5 Husserlova fenomenologie má ve výkladu Miroslava Petříčka velice komplikované postavení: „Husserlovy 
texty jsou příkladem toho, jak myšlení svou intencí přesahuje sebe samo pod tlakem svých kontradikcí, takže 
uplatňováním svých vlastních strategií překračuje své vlastní hranice.“ (Filosofie en noir, s. 67)  
6 Filosofie en noir, s. 18. 
7 Ibid., s. 13. 
8 Ibid., s. 38. 
9 Ibid., s. 21. 
10 Ibid., s. 24-25. 
11 Ibid., s. 26-27. 
12 Ibid., s. 21. 
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prohibice (1919) a odhalila město jako asfaltovou džungli, špionážní romány  
a spiklenecké thrillery jsou transpozicí paranoidních záchvatů na politické mapě 
světa, a proto znovu ožívají v době studené války, než je vystřídá hrozba 
terorismu.“13 Fotografie jakožto obraz je pro Siegfrieda Kracauera zajímavá proto,  
že sice zaznamenává konkrétní minulé skutečnosti, ale zároveň je vytrhává 
z lineárního času: „Kracauer byl fascinován celý život fotografií, protože podává 
obraz doby vytržené z lineárního času.“14 

 
Skrývačka (Vexierbild) Waltera Benjamina a Theodora W. Adorna je takovým 

obrazem, vůči němuž je třeba zaujmout odpovídající perspektivu, aby se z něj stal 
Denkbild.15 Takto může být skrývačkou i román nízké literatury. Opačný vztah  
(od obrazu k divákovi), který by měl platit i pro skrývačku, je v knize Myšlení 
obrazem kritériem bytí obrazem: „obraz, který není schopen přimět jediného diváka 
k zaujetí toho postoje, jenž má být skrze obraz uskutečněn, není obrazem.“16 

  
Další podobou myšlení obrazem je konstelace. Původně se jedná o teorii ideje  

u Waltera Benjamina, podle níž je idea konstelací konkrétních fenoménů: 
„Konstelace je cosi jako tkáň ideje, která je objektivní v tom smyslu, že její součásti 
jsou určovány konkrétními fenomény a jejich uspořádání pak vyjadřuje vnitřní 
logiku v realitě implikovanou a z reality destilovanou.“17 U Theodora W. Adorna se 
z konstelace stává nový základ pojmového myšlení: „Tato adornovská Nachstiftung 
neboli nové založení pojmového myšlení jako myšlení v konstelacích má ovšem 
radikální důsledky. Filosofie nerezignuje na systematický výklad, avšak ten má nyní 
zvláštní a riskantní architekturu, kterou velmi působivě přibližuje Hermann Broch na 
začátku Náměsíčníků (v epizodě datované rokem 1888, avšak román sám vznikal – 
téměř současně s Husserlovou Krizí evropských věd – v letech 1928-1932),  
když Jáchyma v. Passenow přepadá pocit, že se „jakýsi životní pilíř zhroutil a všecko 
ještě stálo na svém místě, neboť části se navzájem podporovaly, spolu s nejasným 
přáním, aby se zřítila i ta rovnovážná klenba.“ “18 Myšlení obrazem (konstelací) je tak 
přiblíženo prostřednictvím románového obrazu klenby, která stojí, protože se 
navzájem podpírají její části, přestože se zřítil pilíř pod ní. Touto soběstačnou 
klenbou bez pilíře je právě konstelace, která je na rozdíl od pojmu složitým 
indexikálním znakem (ukazatelem konkrétní skutečnosti).19 Prvky konstelace jsou 
totiž konkrétní zlomky/fragmenty, které je třeba nejprve získat a pak přeuspořádat 
do konstelace: „Stručně a zjednodušeně řečeno: to, co se nám na první pohled jeví 
jako souvislá a samozřejmá sociální realita („stávající poměry“, jak se bude také 
říkat), je třeba de-konstruovat izolováním jejích prvků (včetně těch, které zdánlivě 
nestojí za pozornost) a jejich přeskupováním v nich objevit cosi jako „obraz“ 
zviditelňující zdánlivost domněle neotřesitelné reality – ukázat její krizi.“20 

                                                 
13 Filosofie en noir, s. 295. 
14 Ibid., s. 32. 
15 Ibid., s. 23-24. 
16 M. Petříček, Myšlení obrazem, Hermann & synové, Praha 2009, s. 22. 
17 Filosofie en noir, s. 22. 
18 Ibid., s. 116. 
19 Ibid., s. 115. 
20 Ibid., s. 23. 
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Konstelace má nahradit pojem znásilňující věc tím, že ji beze zbytku identifikuje: 
„pojem, který věc „identifikuje“, věc znásilňuje (věc identifikací „trpí“) a prozrazuje, 
že hybnou silou pojmového myšlení je moc: snaha ovládnout a neovladatelné 
eliminovat.“21 Myšlení konstelací je tedy motivováno předností věci, s níž se myšlení 
konfrontuje. Obdobně jako se konstelace staví proti znásilňujícímu pojmu, stojí 
modely proti myšlení systému. Na modelech jsou právě patrné myšlenky ve formě 
obrazu: „Modely (v množném čísle) tedy substituují systém (vždy v singuláru).  
To podstatné v nich je „silové pole“, které vzniká konfigurací momentů, jež – jako 
železné piliny v magnetickém poli – vytváří na svém povrchu určitou „figuru“, 
„obrazec“, který je vlastním „obsahem“ a který odkazuje ke zkušenosti, kterou má 
model uchopit.“22 Myšlení obrazem (modelem) je zde opět přiblíženo obrazem 
(obrazec železných pilin v magnetickém poli). 

 
Respekt k jinakosti myšlené skutečnosti, jehož extrémní nedostatek vedl  

k holokaustu, je tedy u Theodora W. Adorna důvodem k rekonstrukci pojmu 
prostřednictvím konstelací: „Jestliže však myšlení v konstelacích nahrazuje myšlení 
v pojmech, neznamená to opuštění pojmu, nýbrž jeho re-konstrukci: pojem, bylo by 
možné říci s Gillesem Deleuzem, je zcela určité uspořádání složek, jimž dává jejich 
koexistenci, a jako takto zcela specifická organizace momentů odkazuje k problému, 
na který je odpovědí.“23 Konstelace je podobně jako pojem podle Deleuze  
a Guattariho prostorovým uspořádáním: „Pojem je heterogeneze, to jest uspořádání 
složek vzhledem k oblastem sousedství.“24 

   
Zvláštní podobu konstelace má pro Waltera Benjamina dialektický obraz, v němž 

se minulé protnulo s přítomností: „Tento „tygří skok“ od minulého k aktuálnímu 
„teď“ stvoří zcela určitou konstelaci a odvrátí hrozbu, že nenávratný obraz minulosti 
přítomnosti unikne, „jakmile tato přítomnost nepochopí, že se v něm mínila ona“ 
(VI. Teze).“25 Jakožto obraz minulosti přerušuje dialektický obraz kontinuitu dějin: 
„To, co rozráží kontinuitu dějin pokroku (což jsou svého druhu teleologické dějiny), 
je pro Waltera Benjamina „dialektický obraz“: (…)“26 Právě „dialektický obraz“ 
Waltera Benjamina připomíná „obraz minulosti“ Zdeňka Vašíčka: „Obraz dějin 
(např. Francouzské revoluce) je chronologie, kterou historik jakoby rozvrhne do 
prostorových a hierarchických vztahů: právě tím ukazuje určitý proces ne jako 
jednoduchou lineární následnost, nýbrž jako útvar, který je vnitřně celistvý dík svým 
vnitřním relacím – svým napětím stejně jako svými kontrasty.“27 

  
Velice frekventovanou myšlenkou ve formě obrazu, která doprovází argumentaci 

v celé knize Filosofie en noir, je „jednoduchý topologický protiklad vně/uvnitř“.28 
Viděli jsme, že modifikací této jednoduché myšlenky ve formě obrazu bylo 

                                                 
21 Filosofie en noir, s. 119. 
22 Ibid., s. 127. 
23 Ibid., s. 251. 
24 G. Deleuze, F. Guattari, Co je filosofie?, Oikoymenh, Praha 2001, s. 23. 
25 Filosofie en noir, s. 251. 
26 Ibid., s. 250. 
27 M. Petříček, Archeologie historie z prehistorie obrazu, in: Z. Vašíček, Obrazy (minulosti), Prostor. Praha 1996, s. 138. 
28 Filosofie en noir, s. 85. 
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vyznačeno vodítko pro myšlení krize: vnějšek vnikl dovnitř. Ve hře je převrstvení 
dvou obrazů, když vnějšek vyjadřuje Fantomas jakožto Denkbild: „Žádná literární 
postava té doby není však v tomto směru příznačnější – než právě Fantomas. To je 
vnějšek par excellence – jak již samo jméno napovídá: fantomatická existence uvnitř 
metropole Evropy, Paříže. A jako taková ztělesňuje právě nejpodstatnější vlastnosti 
„vnějšku“: je neidentifikovatelná, a to hned v několika ohledech: Fantomas je 
nepolapitelný, až neviditelný, protože neuchopitelný – je mimo daný rámec 
„inteligibility“. Například proto, že je objektivními metodami nezměřitelný. A s touto 
jeho neuchopitelností pak souvisí i hrůza, kterou sama jeho existence vyvolává: 
vždyť Fantomas může být kdokoli. Je tedy dobré se u této slavné literární postavy, 
jejímiž autory jsou Pierre Souvestre a Marcel Allain (oba novináři), krátce zastavit.“29 
Romány o Fantomasovi jsou svědectvím krize, protože vnějšek (Fantomas) vnikl 
dovnitř (Paříž). Na základě těchto románů je však krize přesněji vymezena jako stav 
nerozlišitelnosti: „Krize je stav nerozlišitelnosti, což je v uvedených příkladech 
naznačeno faktem, že stávající identifikační mřížka selhává a jiná ještě není 
k dispozici – zvláštní stav přechodu, proto je svět rostoucí měrou nečitelný, nic nedává 
jasný smysl, obecně akceptovatelné instituce se ukazují jako ne zcela spolehlivé, 
rutinní způsob chování je nějak suspendován, stručně řečeno: vládne ambivalence.“30 

 
Další jednoduchou myšlenkou ve formě obrazu je hranice, o níž je řeč v souvislosti 

s výjimečným stavem (Ausnahmezustand) podle Carla Smitta: „výjimečný stav 
chápe jako hraniční pojem, jako práh práva (hranice, práh evokuje prostor 
mnohoznačnosti: ani-ani, jak-tak).“31 Zde se vnucuje srovnání s knihou Myšlení 
obrazem, protože myšlení hranice i prahu odpovídá myšlení čáry: „Jsou spojeny linií, 
která je odděluje. Řečeno ještě jednou: linie, hranice, diference vytváří každou část 
jako určitou entitu, dává jí existovat a dává jí být identickou se sebou samou; 
současně jsou obě části spojeny navzájem skrze tuto linii, jež – a to je další, velmi 
pozoruhodná a vážná věc – je rozděluje, spojuje, patří nějak k oběma, aniž by byla 
jednou či druhou částí, a přitom je, jak by se dalo žargonem říci, „základem jejich 

existence“, „základem jejich identity“.32 Na prahu/hranici lze tedy akcentovat  

i jeho/její jinakost vůči tomu, co odděluje a spojuje, takže se sám práh/sama hranice 
jeví jako zóna nerozlišitelnosti: „Zde stejně jako u Agambena i jinde hraje podstatnou 
roli pochopení diference jako prahu či hranice, která nepatří ani k jedné, ani k druhé 
straně (oddělujíc spojuje, spojujíc odděluje), a která je zónou nerozlišitelnosti  
(viz třeba vztah lidského a non-lidského v člověku).“33 Právě zóna nerozlišitelnosti 
vyjadřuje extrémní prostorovost vyhlazovacího tábora: „Tam, kde je výjimečný stav 
pravidlem každodennosti, vzniká to, co Primo Levi pojmenoval „šedá zóna“,  
neboli (jak překládá Agamben) zóna nerozlišitelnosti. Jestliže je nezbytné chápat 
tento stav jako mezní či hraniční a jestliže hranice běžně označuje linii, která odděluje  
(život a smrt, vnitřek a vnějšek), pak její prostorová extenze jakožto zóny takovou 
diferenciaci neumožňuje: ani život ani smrt, protože jak život tak smrt, ani vnitřek 

                                                 
29 Filosofie en noir, s. 39. 
30 Ibid., s. 43. 
31 Ibid., s. 84. 
32 M. Petříček, Myšlení obrazem. Hermann & synové. Praha. 2009, s. 82. 
33 Filosofie en noir, s. 274-275. 
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ani vnějšek, protože jak vnitřek, tak vnějšek.“34 Čára, která odděluje i spojuje, je také 
obrazem vztahu přes diferenci: „jde o zvláštní vztah, o vztah, který je jakožto vztah 
přes diferenci vztahem i separací současně.“35 Právě asymetrický vztah přes diferenci 
je podle Emmanuela Lévinase základem etického vztahu k druhému člověku,  
který brání vraždě: „Zde je relace nikoli k nějakému příliš velkému odporu,  
nýbrž k něčemu absolutně Jinému: vzdor toho, v čem není odpor – etické 
odporování.“36 Právě topologický protiklad vně/uvnitř v knize Filosofie en noir 
odpovídá lévinasovskému protikladu jinakosti a stejnosti, protože vnějšek znamená 
jinakost, zatímco vnitřek zase stejnost. Samotný topologický protiklad vně/uvnitř lze 
chápat jako založený hranicí (čárou), která oddělila vnitřek od vnějšku. 

 
Myšlenka ve formě obrazu může vyjadřovat dokonce i metodu. Metoda výkladu 

určená zásadou „totéž ještě jednou, ale jinak“ je rovněž vyjádřena pekařskou 
transformací (obraz, kde vzdálené je blízkým a blízké vzdáleným): „Jiným jménem 
této metody by pak mohlo být to, čemu se v matematické topologii říká pekařská 
transformace. Vzdálené se přehýbáním ocitá v bezprostřední blízkosti, blízké se sobě 
vzdaluje a najevo vycházejí jiné souvislosti.“37 Tato metoda implikuje opuštění 
Husserlova domnělého řešení krize evropských věd, které může charakterizovat 
právě opačná metoda (totéž ještě jednou a stejně): „A tázání po zakládajícím smyslu 
je to, co Husserl označuje jako Rückfrage: „zpětné dotazování“ jakožto rozpomínání 
na původní ideál, který (jak právě toto rozpomínání ukáže) je rovněž „úkolem“,  
a tedy je v tomto původu či původním založením vědy (totožné se západní 
racionalitou) nějak přítomen rozměr směřování.“38 Obrazem špiclovského zrcadla 
(z měšťanského interiéru v Paříži 19. století podle Waltera Benjamina) lze navíc 
myslet fenomenologickou redukci: „Spolu s tímto „špiclovským zrcadlem“ se však 
ocitáme nejen u měšťanského pokoje jako zařízení, jež dovoluje situovat vnějšek 
dovnitř jako vnitřek, nýbrž jsme zpátky u husserlovské fenomenologie: „špiclovské 
zrcadlo“ je nesmírně přesný diagram fenomenologické redukce jako základního aktu 
a předpokladu zkoumání konstituce světa. Pod toto zrcadlo u okna, které projektuje 
svět venku dovnitř místnosti s pozorujícím obyvatelem, by totiž bylo možné napsat 
„transcendence v imanenci“ čili „redukce na čistý fenomén“.“39 Protože se  
ve špiclovském zrcadle ukazuje vnějšek jako vnitřek, je zde obraz špiclovského 
zrcadla propojen s obrazem vnějšku a vnitřku. 

 
V obrazu elipsy se potkává myšlení Jacquese Derridy, Sigmunda Freuda, Giorgio 

Agambena, ale i Paula Celana. Obrazem elipsy je myšlena nepřítomnost jádra, centra 
či základu, protože elipsa je obtočena kolem ohnisek, aniž by jim náležela zjevnost 
elipsy. Pokud jsou totiž ohniska základem elipsy, tak mizí v momentě, kdy je kolem 
nich elipsa narýsována: „A-thetická či eliptická konstrukce textu, pohyb odkazování 
teď nemá, od čeho by se odchyloval, leč od svého absentujícího ohniska ve smyslu 

                                                 
34 Filosofie en noir, s. 265. 
35 Ibid., s. 141. 
36 E. Lévinas, Totalita a nekonečno, Oikoymenh, Praha 1997, s. 175. 
37 Filosofie en noir, s. 167. 
38 Ibid., s. 62. 
39 Ibid., s. 169. 
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principu či arché.“40 Odtud význam elipsy jako výpustky, protože v eliptickém textu 
chybí to, co si lze domyslet, i kdyby to bylo něco podstatného.41 Eliptičnost nachází 
Jacques Derrida ve spise Mimo princip slasti (Jenseits des Lustprinzips)  
od Sigmunda Freuda: „Freud v tomto ohlížení k východiskům psychoanalytické 
teorie opakovaně re-interpretuje její základy (aniž se jich vzdává), a to do té míry,  
že cestu nelze odlišit od okliky. Sám si je nakonec vědom toho, že vlastně pracuje 
s rovnicí „o dvou neznámých“.“42 Sám Jacques Derrida však eliptické texty píše:  
„Jestliže Derrida na jedné straně odkrývá eliptičnost čili a-thetičnost různých textů 
(viz Freudův spis Mimo princip slasti) a jestliže na druhé straně sám takové texty píše, 
pak tato jeho strategie zjevně již odkazuje k dekonstrukci sémiologického pojmu 
znaku. A ukazuje k širším souvislostem: už zde je pramen jeho nedůvěry  
k „centralizaci“ či „původnímu založení“ (Urstiftung).“43 Giorgio Agamben se hlásí 
k podstatné eliptičnosti textů tím, že podle něj napsané dílo odkazuje k dílu, které je 
principiálně nenapsané: „Každé napsané dílo, říká zde Agamben, je třeba chápat jako 
úvod k tomu, které nikdy napsáno nebylo a jemuž je souzeno, aby nenapsaným 
navždy zůstalo. Všechna díla, která po něm budou následovat, budou zase jen 
úvodem k jiným; nepřítomné dílo vymezuje každé již napsané jako prolegomenon či 
paralipomenon neexistujícího.“44 Eliptičnost je nakonec i charakteristickým rysem 
poetiky Paula Celana, z jehož slavné básně Fuga smrti (Todesfuge) Miroslav Petříček 
opakovaně cituje fragmenty: „Elipsa označuje v básních Paula Celana to, co má 
rozhodující význam. Svědek je ochránce, je to dědic, strážce odkazu toho, co bylo  
a zmizelo.“45 Z toho, co bylo a zmizelo, zůstaly jen stopy: „Myšlení po holokaustu 
objevuje stopy jiného projektu moderny v moderně samé. Objevuje sám fenomén 
stopy, stopu jako fenomén. Ale stopou již pro ně není letmé setkání s příslibem štěstí, 
nýbrž popel vyhlazovacích táborů: dein aschenes Haar Sulamith, „tvé popelavé vlasy, 
Sulamit“.“46 Citace končí právě fragmentem z básně Todesfuge, která je takto elipticky 
považována za známou. V této básni jsou popelavé vlasy židovské Sulamith 
postaveny proti zlatým vlasům árijské Margarety: dein goldenes Haar Margarete47,  
„tvé zlaté vlasy, Margareto“. 

 
Název knihy Filosofie en noir znamená „Filosofie v černém“ nebo „Filosofie na 

temný způsob“.48 To připomíná melancholii, kterou se vyznačuje myšlení 
vnějšku/jinakosti: „Myšlení vnějšku se vyhýbá truchlení, v němž je ztracené 
postupně nahrazováno něčím jiným, nýbrž pěstuje melancholii, která odmítá ztrátu 
ztratit.“49 Tato ztráta pak odkazuje k unikání, které charakterizuje index (ukazatele)  
a svědectví: „jde o nalézání jiných způsobů ukazování ve jménu zachraňování nikoli 

                                                 
40 Filosofie en noir, s. 225. 
41 Eliptickou konstrukci má do velké míry i kniha Filosofie en noir, protože na mnoha místech předpokládá,  
že čtenář ví, co to byl holokaust. 
42 Filosofie en noir, s. 224. 
43 Ibid., s. 235. 
44 Ibid., s. 278. 
45 Ibid., s. 300. 
46 Ibid., s. 303. 
47 P. Celan, Todesfuge, URL: www.lyrikline.org/de/gedichte/todesfuge-66 
48 Francouzské slovo „noir“ znamená také „střed terče“. Obraz filosofie ve středu terče by mohl působivě 
zobrazovat filosofii jako zasaženou šípem události holokaustu. 
49 Filosofie en noir,  184-185. 
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fenoménů, nýbrž toho, co z fenoménu jako fenoménu nutně uniká. Význam 
indexikálnosti, svědectví jako forem ukazování.“50 Název Filosofie en noir také 
připomíná báseň Jedné kolemjdoucí (A une passante) od Charlese Baudelaira. Miroslav 
Petříček cituje překlad této básně od Vladimíra Holana, kde je onou mizející právě 
žena v černém: „…majestátná strast, vhalená v róbu černou, / mne žena míjela…“51 
Souvislost tohoto překladu s názvem knihy Filosofie en noir je dána právě tím, že ve 
francouzském originále černou barvu (noir) explicitně nenajdeme, protože je řeč o 
kolemjdoucí dlouhé štíhlé ženě ve velkém zármutku (en grand deuil)  
a majestátné bolesti (douleur majestueuse): „Longue, mince, en grand deuil, douleur 
majestueuse, / Une femme passa…“52 Volba překladu Vladimíra Holana53 by tedy 
mohla sugerovat paralelu personifikované filosofie v černé, která je také ženského 
rodu, a ženy v černé, která mizí jako záblesk (éclair) následovaný nocí (nuit):  
„Un éclair…puis la nuit!“54 Nezávisle na vybraném překladu vidí Miroslav Petříček 
v této básni fenomén mizení: „Klinicky přesný popis setkání s něčím, co se ukazuje, 
aniž se ukazující odhalí – a právě tato rezistence toho, co uniká ve svém mizení, je 
fenomén sui generis.“55 To, co nenávratně mizí, zanechává stopu. Stopa je sice 
prostorovým pozůstatkem, ale lze skrze ni myslet minulost. 

  
Myšlení obrazem je tedy významným, přestože spíše implicitním aspektem knihy 

Filosofie en noir. Tento aspekt odkazuje k myšlenkám, které jsou myšleny skrze 
prostor, protože obraz vždy představuje určitou koexistenci či simultaneitu prvků,  
ať už jde o Denkbild, skrývačku, konstelaci, dialektický obraz, topologický protiklad 
vně/uvnitř, hranici/práh, výsledek pekařské transformace, špiclovské zrcadlo nebo 
elipsu. Na případu stopy je patrné, že lze skrze prostor myslet i čas (minulost). 
 
Katastrofa holocaustu a odchylky od Husserlovy fenomenologie 
 

Po katastrofě holokaustu je klíčovým tématem svědectví, které nás vede mimo 
Husserlovu fenomenologii: „dosvědčované je fenomenologicky nevykazatelné, a to 
jednak kvůli nezastupitelnosti svědka, která odkazuje k jedinečnosti 
dosvědčovaného, jednak kvůli tomu, že minulé se nezpřítomňuje jako ono samo, 
bezeugt sich nicht, nýbrž právě jen skrze svědka. Svědectví není důkaz.“56 Z toho 
vyplývá, že pozice svědka je velice těžká: „není nikoho, kdo by mohl dosvědčit 
pravdivost toho, co svědek říká.“57 O to extrémnější je, že událost holokaustu 
paradoxně nevytvořila svědky: „Je-li holokaust událost mimo všechna měřítka  
a referenční rámce, vzhledem k nimž se vztahuje naše rozumění, pak je tomu tak  
i proto, že jde o událost, která ‚nevytvořila‘ svědky.“58 Význam události obecně 

                                                 
50 Filosofie en noir, s. 187. 
51 Ibid., s. 302. 
52 Ch. Baudelaire, A une passante, URL: www.poesie-francaise.fr/charles-baudelaire/poeme-a-une-passante.php 
53 Alternativním českým překladem, který černou barvu neuvádí, je například Svatopluk Kadlec: „Tu náhle, ve 
smutku, jak pyšná bolest sama, / mě přešla veliká a štíhlá krásná dáma,“, in: Ch. Baudelaire, Květy zla, Státní 
nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1957, s. 183. 
54 Ch. Baudelaire, A une passante, URL: www.poesie-francaise.fr/charles-baudelaire/poeme-a-une-passante.php 
55 Filosofie en noir, s. 302. 
56 Ibid., s. 269. 
57 Ibid., s. 298. 
58 Ibid., s. 272. 
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spočívá v tom, že člověka zasahuje a činí z něj svědka události: „událostí jsme 
zasaženi, zaskočeni, týká se nás.“59 Extrémní událost holokaustu však spočívá ve 
vyhlazování lidí, a proto její působení svědek nemůže přežít. To nakonec znamená, 
že svědky holokaustu jsou jeho mrtvé oběti: „sama instituce vyhlazovacího tábora 
likviduje svědky fyzicky a beze stopy: skuteční svědkové by tedy vlastně byli pouze 
jeho mrtvé oběti.“60 To však není znevažováním svědectví přeživších, protože 
k tomuto závěru docházejí oni sami: „přeživší podávají svědectví o chybějícím 
svědectví chybějících svědků. Událost sama je cosi zahlazeného.“61 Kromě vyhlazování 
lidí totiž holokaust spočívá i ve vyhlazování tohoto vyhlazování: „vyhlazovací tábor 
svědky nejen eliminuje, nýbrž pachatelé chtějí odstranit i stopy této likvidace 
svědků.“62 Ve zkratce: „Událost holokaustu jako radikální eliminace události.  
A spolu s tím eliminace jakéhokoli možného vztahu k tomu, co je na příchodu.“63 
Významem holokaustu je absolutní konec, a proto událost holokaustu dodatečně 
znamená, že holokaustem všechno končí, čímž je zničen i vztah k budoucnosti. 
Událost obecně má totiž také vlastní horizont porozumění jí samé. Protože událost 
nejprve rozráží horizonty porozumění těch, které zasáhne, je pochopitelná až 
dodatečně, když je zasažený svědek schopen porozumět jí z ní samé: „Odtud nejasné 
či víceznačné stopy či náznaky: cosi se stalo – ale co se vlastně stalo? Předběžně lze 
tedy stručně shrnout: událost je vnějšek uvnitř (to by byla krize jako událost),  
avšak primárně se manifestuje jako cosi ne-srozumitelného, cizího. Právě proto,  
že událost nese horizont svého porozumění sama v sobě (a proto je také 
rozpoznatelná teprve poté, co nastala) a tento horizont je nesouměřitelný s horizonty 
světa, v němž se objevila.“64  

 
Událost holokaustu znemožňuje prožívat čas jako kontinuální: „Neboť zkušenost 

holokaustu je především zkušenost radikálního přeryvu, přerušení, řezu, radikálního, 
protože se v této zkušenosti hroutí linearita času a dochází v něm k implozi vztahu 
předtím-potom, což znamená, že tato zkušenost sama znemožňuje lineární prožívání 
času.“65 I tím se ocitáme mimo Husserlovu fenomenologii: „zhroucení lineární 
časovosti, jejíž kontinuitu garantuje schopnost retence a protence.“66 Pro Husserla 
totiž není žádná imprese (zde událost) tak radikální, aby ji vědomí nedokázalo 
podržet při jejím uplývání do minulosti (retence) ve vztahu k nastávající budoucnosti 
(protence). Pokud je však událost přeryvem, souvisí s ní minulost i budoucnost 
pouze diskontinuálně. Proto se nabízí prožívat přeryv události jako absolutní konec: 
„přeryv je moment, který odděluje, ale tak, že to, co po něm následuje, vlastně 
následovat nemůže; je-li něco za tímto oddělením, je to cosi, co je po konci.“67 

  
Radikální přerušení kontinuálního času může u přeživších, jako je Otto Dov 

Kulka, vést k traumatickému prožívání času: „minulé neminulo, nýbrž neustále 

                                                 
59 Filosofie en noir, s. 99. 
60 Ibid., s. 272. 
61 Ibid., s. 272. 
62 Ibid., s. 269. 
63 Ibid., s. 188. 
64 Ibid., s. 45. 
65 Ibid., s. 195. 
66 Ibid., s. 201. 
67 Ibid., s. 197. 
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pronásleduje přítomnost“68 Trauma spočívá v tom, že se minulé dodatečně opakuje. 
Sigmund Freud mluví již ve vztahu k neurózám z první světové války o pudu smrti, 
což je „nutkání vlastní živým organismům k obnovení nějakého dřívějšího stavu“69. 
Jde tedy o nutkání vrátit se do minulosti, které se kvůli nepřekonanému pokračování 
času do budoucnosti projevuje jako nutkavé opakování (Wiederholungszwang).70  
Ve vztahu k události holokaustu, která způsobila traumatické prožívání času,  
to znamená, že je událost přeživším přítomná jakožto minulá a že je jim přítomná až 
dodatečně: „Je přítomná jako minulá, vzhledem k sobě nějak vždy „v odkladu“, 
v něm však teprve „přítomná“.“71 Událost holokaustu tedy ničí kontinuální čas 
jednak tak, že ho úplně přerušuje, jednak tak, že se v něm minulost opakovaně vrací  
i v budoucnosti (trauma).  

 
Radikalita události holokaustu však formuje i prožívání času těch, kteří svědectví 

o něm zdědili. Přítomnost je takto podstatně zasažena minulostí: „A to, čemu je třeba 
odpovědět v druhé polovině 20. století, v „tichu, které nastává poté, co zemřely 
všechny naděje,“ jak napsala Hannah Arendtová v Předmluvě k prvnímu vydání 
Původu totalitarismu, je právě ona manifestace holého života – přízrakům, které mají 
podobu „musulmana““72 Musulman je člověk zbídačený v koncentračním táboře 
k nepoznání: „Právě proto je ale „pravou páteří tábora“ (Primo Levi) ten, kdo byl 
v táborovém žargonu pojmenován jako musulman; potácející se tělo, živá mrtvola, 
holý život, který je možný právě jen v této extenzi nejzazší meze lidskosti, na které se 
život a smrt stávají nerozlišitelnými.“73 Musulman se na základě svědectví stává 
obrazem minulosti, kterou jsme zdědili: „Takto se musulman, tento derridovský 
přízrak, stává tím, co Agamben užívá jako paradigma: živý mrtvý (člověk váhá 
nazvat jeho smrt smrtí, jak říká Primo Levi), příklad nerozlišitelnosti lidského  
a nikoli již lidského jakožto již jen lidského. Avšak stále na této straně lidství, protože 
popřít jej jako člověka (jako toho, kdo stále náleží k lidskému druhu), by znamenalo 
převzít pohled esesmanů, opakovat jejich gesto.“74 

  
Destrukce kontinuálního pojetí času, které Edmund Husserl ukazoval  

na kontinuitě vědomé melodie, vede i k opuštění teleologického pojetí času, které 
k jeho fenomenologii rovněž patří. Diskontinuální čas, přerušovaný událostmi, totiž 
neumožňuje, aby se v dějinách postupně uskutečňoval v minulosti stanovený cíl 
(telos). Odtud vytrvalé odmítání dávat události holokaustu zpětně nějaký smysl,  
což má zároveň etický význam: „Osvětim neexistovala proto, aby se o ní psaly 
působivé filosofické rozpravy.“75 Odpověď události holokaustu je jejím ztělesněním, 
nikoli dáváním smyslu. Opuštění pojetí času, ke kterému dospěla Husserlova 
fenomenologie, však neznamená nějaký pokrok v dějinách filosofie, protože k němu 
dochází drastickým působením události z faktické historie (holokaust/šoa).  

                                                 
68 Filosofie en noir, s. 105. 
69 Ibid., s. 102. 
70 Ibid., s. 101. 
71 Ibid., s. 104. 
72 Ibid., s. 254. 
73 Ibid., s. 264-265. 
74 Ibid., s. 266. 
75 Ibid., s. 307. 
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To platí pro všechny odchylky od Husserlovy fenomenologie, ke kterým Miroslav 
Petříček dospívá. 

  
Na úrovni sémiologie má po události holokaustu přednost znak ve smyslu indexu, 

tedy stopa a svědectví. Místo důrazu na ukazování je položen důraz na mizení.  
Ve vztahu k jinému dominuje bezvýhradný respekt k jinakosti. Prožívaný čas má 
náhle diskontinuální a neteleologickou povahu. Ve vztahu k tradici nestačí jen 
navazovat na modernu (idea osvícenství), jak ještě Edmund Husserl činí, přestože 
požaduje ve fenomenologii postoj bez účelů a zájmů: „pro Husserla je posledním 
úběžníkem Erkenntnis, poznávání jako nejzákladnější vztah ke světu a – jak by bylo 
lze co možná nejobecněji také říci – posledním „horizontem“ je mu moderní svět ve 
smyslu projektu osvícenství (obsahová logika jakožto Weltlogik je poslední verze 
francouzské revoluční Encyklopedie).“76 Podle Theodora W. Adorna a Maxe 
Horkheimera (Dialektika osvícenství) je osvícenství totožné s evropskou racionalitou. 
Osvícenství nemůžeme odmítnout, protože je od něj neodmyslitelná svoboda.77 
Zároveň v něm však nemůžeme nekriticky setrvávat, protože v něm spočívá  
i zárodek barbarství: „Tato reflexe pak umožňuje rozpoznat ve výkonu identifikace 
samé výkon moci (poznávání za účelem ovládání, Herrschaftswissen), a tedy základní 
ambivalenci moderní racionality – a v ní (převládne-li pouze jeden aspekt racionality, 
mocenský) i základ katastrofy rozumu: nadvládu právě onoho mocenského nároku, 
který vede k racionalitě v podobě instrumentálního rozumu.“78 

  
Proto je třeba hledat stopy jiného projektu moderny: „Myšlení po Osvětimi lze 

chápat nikoli jako rozchod s modernou, nýbrž jako hledání stop jiného projektu 
moderny.“79 U Theodora W. Adorna nachází Miroslav Petříček tři stopy jiného 
projektu moderny: 1) „Pojem a věc se rozestupují, Begriff und Sache 
auseinandertreten.“80 To znamená, že věc není pojmem vyčerpána, protože pojem má 
být věcí naopak korigován. 2) „rozum (racionalita) je bytostně spjat s ideou 
spravedlnosti“81 3) „přednost objektu“82 Lze si představit, že všechny tyto tři stopy 
mohou být pospojovány do obrazu mnohostranné věci. Pojem z věci vystihuje vždy 
jen nějakou stránku. To znamená, že je jednostranný, z čeho plyne jeho 
nespravedlnost vůči věci. Přednost věci je dána právě tím, že k ní patří vždy nějaká 
další stránka, než je ta, která je jednostranným pojmem právě uchopena. Tato 
interpretace Adornových stop jiného projektu moderny by tedy vedla 
k prostorovému myšlení (mnohostranné věci). Právě ve vztahu k hledání stop  

                                                 
76 Filosofie en noir, s. 176-177. 
77 Ibid., s. 109. 
78 Ibid., s. 120-121. 
Takto příkré hodnocení moderny vyvolává potřebu diferencovanějšího pohledu. Kritika Dietera Henricha,  
která je adresovaná Martinu Heideggerovi, by mohla zaznít i vůči Theodoru W. Adornovi: „V tom případě se 
dostáváme k takovému smyslu sebevědomí, který uniká Heideggerově analýze a jeho verdiktu, že sebevědomí je 
zapomnětlivou vypínavostí neomezené moci, která si chce učinit vše disponibilním: k vědomí sebe sama dochází 
pouze v kontextu závislosti, který nelze pochopit z jeho vlastní moci a aktivity. A k tomuto vědomí sebe sama 
dochází tak, že vědomí je si této závislosti původním způsobem vědomo. Proto se musí chápat z nutnosti 
sebezáchovy.“, in: D. Henrich, Základní struktura filosofie moderní doby, Oikoymenh, Praha, 2009, s. 30.   
79 Filosofie en noir, s. 125. 
80 Ibid., s. 122. 
81 Ibid., s. 123. 
82 Ibid., s. 123. 
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jiného projektu moderny Miroslav Petříček vymezuje postmodernu: „ve světě po 
holokaustu vycházejí najevo stopy, které byly až dosud skryté – stopy 
neuskutečněného projektu jiné moderny, jemuž říkáme postmoderna.“83 
Postmoderní filosofie je „transformovaný diskurs, v němž se důraz klade na 
asymetrický vztah k jinému (Levinas), vztah k ne-realizovatelné spravedlnosti 
(Derrida), tedy vztah respektující diferenci, pohyb diferování jako smysl časovosti.“84 
To znamená, že tradice nespočívá v navracení ke kořenům, protože každý návrat ke 
kořenům je jejich reinterpretací v novém historickém kontextu, takže je návrat 
nakonec novým navázáním. 

 
Viděli jsme, že podle výkladu Miroslava Petříčka vedla událost holokaustu 

k prožívání diskontinuálního času, které filosofické myšlení reflektovalo 
odpovídajícím pojetím času. Vedla však událost holokaustu také k nějaké změně 
prožívání prostoru? Zkušenost hranice ve smyslu zóny nerozlišitelnosti zajisté 
znamená změnu chápání prostoru. To, co je v běžném prostoru oddělené,  
je v prostoru vyhlazovacího tábora paradoxně smíšené: musulman jako živý i mrtvý, 
lidský i nelidský. Etika je zasažena krizí této nerozlišitelnosti. Potřeba rozlišovat je o 
to větší, že nelidští jsou na jednu stranu věznitelé ve vyhlazovacím táboře, ale na 
druhou stranu jsou téměř nelidské i hrůzostrašně zbídačené oběti vězněné ve 
vyhlazovacím táboře. Koncentrační tábor podle Giorgio Agambena vyjadřuje 
politický prostor, ve kterém žijeme: „koncentrační tábor jako stabilní uskutečnění 
výjimky je skrytá matrice politického prostoru, v němž žijeme“85 Zároveň platí, že 
jsou koncentrační a vyhlazovací tábory diskontinuitami v prostoru (ne-místy): 
„Současně s obsazováním Evropy a zvláště po vpádu Německa do západního Polska 
a Sovětského svazu do Polska východního začínají systematicky vznikat zóny 
bezstátí jako extrateritoriality, ne-místa koncentračních a vyhlazovacích táborů, které 
takto vlastně nejsou nikde.“86 Vedle diskontinuálního pojetí času tedy vidíme 
diskontinuální pojetí prostoru. 

  
Když Giorgio Agamben zpřesňuje koncepci biopolitiky od Michela Foucaulta, 

vychází z toho, že jsou živí lidé uchopováni kategoriemi, kterými je popisována 
populace: „Biomoc je tedy cosi jako administrace života, proto potřebuje odhady, 
statistiky, určení různých demografických faktorů, provozuje sčítání lidu – které 
však není jen sčítáním; je to moment, v němž se protíná populace a individuální tělo. 
Osvětimská krematoria, pro která vězňové byli už jen statistické „Stücke“, byla 
schopná spálit až deset tisíc mrtvých těl denně. V sovětských lágrech závisel počet 
obětí na směrných číslech, určujících, kolik „beden mýdla“ (jak se zde označují 
vězňové) je třeba dodat na jatka Gulagu.“87 Ztotožnění lidu s populací je nejprve 
příležitostí k vyčlenění skupiny lidí podle vybraných kritérií populace:  
„Pro vysvětlení je třeba sledovat proces postupného oddělování a vylučování během 
biologizace původně politického tělesa, jakmile je “lid“ zdvojen „populací“.  
To otevírá prostor rasové teorii, odlišení árijského a neárijského, tedy vyčlenění 

                                                 
83 Filosofie en noir, s. 293. 
84 Ibid., s. 303. 
85 Ibid., s. 257. 
86 Ibid., s. 264. 
87 Ibid., s. 262-263. 
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vnějšku v dosud homogenním poli života.“88 Vezmeme-li vážně perspektivu, podle 
níž je pole života původně nerozdělené, vede k nespravedlnosti právě porušení 
stejnosti. V odpovídajícím historickém kontextu lze najít i zastánce stejnosti, který ji 
požaduje ve jménu spravedlnosti, přestože byla zatím řeč pouze o respektu k 
jinakosti. Mimo rámec knihy Filosofie en noir může být takovým příkladem německý 
právní myslitel Gustav Radbruch. Když Gustav Radbruch píše v textu Zákonné 
bezpráví a nadzákonné právo (Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht)  
o spravedlnosti (Gerechtigkeit), dozvídáme se, že její jádro (Kern) tvoří právě 
stejnost/rovnost (Gleichheit). Pokud právo (Recht) nerespektuje tuto 
stejnost/rovnost, není vůbec právem.89 Připomeňme, že historickým kontextem jsou 
Norimberské zákony, které vedly ke katastrofě holokaustu. Podle Gustava 
Radbrucha tyto zákony nikdy nebyly platným právem, protože nikdy nesplňovaly 
požadavek spravedlnosti, podle nějž musí zákon přistupovat ke všem stejně, takže 
diskriminace je nespravedlivá. Kdyby se tuto stejnost/rovnost (Gleichheit) podařilo 
prosadit, ke katastrofě by nedošlo. To znamená, že jak důraz na jinakost, tak i důraz 
na stejnost může zabránit nespravedlnosti, což je filosoficky zajímavé právě 
v dialogu s knihou Filosofie en noir.90 Následující formulace z výkladu biomoci podle 
Giorgio Agambena jsou v souladu s intencí Gustava Radbrucha: „Vyhlazování, 
exterminace, Vernichtung totiž začíná již v okamžiku, kdy jsou neárijci eliminování 
z ekonomického a politického života jako Fremdkörper čili cizí element, jehož fyzické 
oddělení začíná separací v ghetu a pokračuje deportacemi za hranice třetí říše.“91  
To znamená, že jednotný prostor života je rozdělen hranicí, která odděluje vnitřek  
od vnějšku. Spojující potenciál hranice je co možná nejvíce potlačen, takže se 
jednostranné myšlení čáry stává cestou ke katastrofě holokaustu.       
   
Diskontinuální čas a proctor 
 

Při výkladu myšlení Siegfrieda Kracauera je nám představeno jeho pojetí času: 
„odmítá představu chronologického homogenního lineárního času, kterou 
neproblematicky přejímá historiografie, a čas chce naopak chápat jako tkáň 
rozmanitých podob či forem času v synchronním řezu, tj. do popředí klade zjištění 
(inspirované teoretikem starého umění Kublerem), že současné události jsou 
nejčastěji vlastně asynchronní, pokud náležejí k různým časovým řadám či 
sekvencím, jejichž ráz je vždy specifický (což znovu dokládá i příkladem lidské 
paměti). Časoprostor je z tohoto hlediska místem nečekaného setkávání odlišných 
řad událostí – a tedy je jeho obrazem například nádražní čekárna (která není tak 

                                                 
88 Filosofie en noir, s. 263. 
89 „Es ist unmöglich, eine schärfere Linie zu ziehen zwischen den Fällen des gesetzlichen Unrechts und den tritz 
unrichtigen Inhalts dennoch geltenden Gesetzen, eine andere Grenzziehung aber kann mit aller Schärfe 
vorgenommen werden: wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der 
Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewußt, verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa 
nur "unrichtiges Recht", vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur.“, in: G. Radbruch, Gesetzliches Unrecht 
und übergesetzliches Recht, in: Süddeutsche Juristenzeitung, 1946, s. 105-108. 
90 Je pochopitelné, proč Miroslav Petříček v knize Filosofie en noir neuvádí myslitele, jako je Gustav Radbruch. Jde 
mu o ospravedlnění postmoderního myšlení, které zdůrazňuje vztah k jinému. Vztah k jinému je ovšem vlastní 
perspektivě člověka jako jedince. Je příznačné, že se důraz na stejnost objevuje v souvislosti s perspektivou 
zaměřenou na společnost (biopolitika podle Giorgio Agambena). 
91 Filosofie en noir, s. 263. 
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daleko od hotelové haly).“92 Je zde tedy řeč o diskontinuálním čase, jehož momentem 
je synchronní řez, ve kterém koexistují různé podoby času vedle sebe. Když se 
v knize Filosofie en noir objevuje nádraží znovu, tentokrát v kontextu deportace, o níž 
píše Charlotte Delbo, ukazují nádražní hodiny právě diskontinuální čas: „nádražní 
hodiny ukazují jen čas, kdy je třeba odejít, anebo kdy jsme někam dojeli, neodměřují 
žádné trvání.“93 Jiným výrazem pro takové pojetí času je diskontinuální čas 
připouštějící současnost nesoučasného, která charakterizuje montáž jako koexistenci 
obrazů vyvolávající rezonance a diference: „Montáži odpovídá jiný rozměr času, než 
je chronologie, odpovídá jí ona dimenze, v níž vládne současnost nesoučasného – 
tedy Jetzt-Zeit Waltera Benjamina, v němž se každý okamžik může stát vyplněným, 
pokud se sejde s něčím minulým, jež jej očekává.“94 Po tomto pojetí času volal 
Miroslav Petříček již v podčárníku Čas čili o řece. Tam rozlišuje lineární čas založený 
na obrazu řeky a cyklický čas založený na obrazu kruhu: „Čas není něco, nemůžeme 
jej tedy vidět, a proto se musíme spokojit s tím, že si jej alespoň zpřítomňujeme 
pomocí nejrůznějších obrazů. Například obrazem kruhu, pravidelného navracení 
událostí, anebo obrazem plynutí, řeky a proudu. Je však otázka, jsou-li takové obrazy 
vůbec přiměřené a nevylučují-li předem takové momenty času, které jsou pro jeho 
chápání stejně nezbytné jako moment opakování anebo plynutí.“95 Alternativou 
lineárního a cyklického času je zde právě diskontinuální čas vyznačující se 
současnostmi nesoučasného: „Možná, že bychom se měli pokusit o to, abychom na 
čase dokázali vidět také to, co je s těmito obrazy v rozporu, abychom byli s to spatřit 
čas nikoli jako vládu jednostejnosti, nýbrž naopak jako různost a jako to,  
co umožňuje současnost nesoučasného, konflikt nového a jiného s tím, co již jest, jako 
to, co plodí ustavičné střetávání stejného s jiným, v němž jiné – jako okamžik, který je 
jiné „teď“ než je „teď“ uplývající a jediné velké přítomnosti – připomíná, že paměť 
musí mít rovněž rozměr budoucnosti, neboť naděje není to, co je již zde, nýbrž to,  
co stále zbývá.“96  

 
Je načase obrátit perspektivu a uvědomit si, že různé časy v synchronním řezu  

a také současnost nesoučasného znamenají právě prostor. Připomeňme postřeh 

Miroslava Petříčka o ustupující fascinaci časem z kontextu doslovu ke knize Obrazy 

(minulosti) od Zdeňka Vašíčka: „I v tomto ohledu je Vašíčkova kniha nesmírně 

aktuální, neboť se dotýká něčeho, co sice již prožíváme, avšak co ještě možná nejsme 

s to plně reflektovat: jako by nás zvolna opouštěla jednostranná fascinace časem  

(a linearitou), takže si začínáme více všímat prostoru, tj. koexistence (různých kultur, 

různých časů, dokonce různých teorií, tj. koexistence různorodého).“97 Prostor 

znamená koexistenci, tedy simultaneitu prvků. Prostor je tím, co vychází najevo, 

když je kontinuální čas přerušen událostí. Prostor vězí v mezerách diskontinuálního 

času. 

                                                 
92 Filosofie en noir, s. 29-30. 
93 Ibid., s. 196. 
94 Ibid., s. 305. 
95 M. Petříček, Znaky každodennosti čili krátké řeči téměř o ničem, Herrmann a synové, Praha 1993. s. 52. 
96 Ibid., s. 53-54. 
97 M. Petříček, Archeologie historie z prehistorie obrazu, in: Z. Vašíček, Obrazy (minulosti), Praha 1996, s. 138. 
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Z této perspektivy má přítomnost prostorovou povahu, protože v ní koexistují 

různé časy (stopy minulosti i naděje budoucnosti), takže je simultaneitou různého. 

Jestliže totiž není přítomnost současná se sebou, je to proto, že je spojená 

s nepřítomností (minulost a budoucnost): „nyní takřka obecné přesvědčení,  

že přítomnost není současná sama se sebou – ať už proto (jak ukazuje Derrida), že je 

neustále navštěvována přízraky a že odpovědnost k dědictví není reprodukcí 

původu, nýbrž jeho re-produkcí, takže v tradici jakoby zakládá nový výchozí bod, 

anebo proto, že je otevřena do vnějšku, k tomu, co je stále na příchodu.“98 Tímto 

okradením času o přítomnost, která tak přešla na stranu prostoru, bychom se však 

mohli dobrat radikálnější zkušenosti času. Čas zakoušíme právě tam, kde jde  

o minulost, která pro nás nikdy nebyla přítomná. Pro úplnost je třeba tuto 

interpretaci konfrontovat s výkladem myšlení Jacquese Derridy od Miroslava 

Petříčka: „neologismus pojmenovávající způsob, jímž se ukazuje to, co absentuje, 

aniž se přitom zrazuje to, co se jevení vzpírá: již zmiňovaná restance non présente, 

způsob ukazování se toho, co insistuje v jevu jako rezistence vůči zpřítomnění, trvá 

ve svém mizení. Pojem restance, řečeno ještě jinak, klade důraz na to, co nelze 

zachytit v rámci teorie přítomnosti, teorie identity anebo v rámci takového výkladu 

času, který preferuje určení permanence, sukcese a ko-existence. Ve vztahu k textům 

pak dekonstrukce ukazuje: vždy zbývá jistá stopa toho, nač byla dekonstrukce 

uplatněna – což právě dekonstruktivní čtení „vyjevuje“, aniž zpřítomňuje (odtud pak 

souvislost fenoménu tajemství a daru, možnost chápat dekonstrukci jako odpověď 

tradici apod.). Každé čtení ukazuje k jistému pozůstatku (reste), který rezistuje svému 

zrušení a zanechává stopu. Proto nemůže být řeči o re-prezentaci ve smyslu nového 

zpřítomnění, protože stopa nikdy není s to restaurovat či restituovat to, čeho je 

stopou, tedy restance non présente. Rezistence jako modus ukazování.“99 To, co je 

nepřítomné, tedy vždy již minulé, je právě čas, který se vzpírá jevení a trvá v mizení. 

Čas zanechává stopy, na kterých je patrná minulost, ale sám mizí stejně, jako mizí to, 

co stopu zanechalo. Stopa je tedy paradoxním prostorovým pozůstatkem 

, který ukazuje čas jakožto vždy již minulý a nezpřítomnitelný. Dekonstrukce by 

v tomto smyslu byla principiálně nepřímým zkoumáním času, protože jediné, co pro 

ni z minulosti zbývá, jsou stopy. Texty na sobě mají vždy nějaké stopy minulosti. 

Diskontinuální pojetí času je v souladu s prostorovou povahou přítomnosti. Je-li 

totiž plynoucí čas přerušen událostí, nastává krize v prostoru přítomnosti: 

„Přítomnost, vezmeme-li ji vážně jako přítomnost, je krize.“100 Pokud má prostorová 

přítomnost přístup ke stopám minulosti, může zjistit, co se stalo, a tak se vztahovat  

k času. Událost holokaustu, která měla zůstat utajená, činí z vytvoření stop její 

minulosti bezprostřední gesto odporu vůči holokaustu. Členové osvětimského 

Sonderkommanda takové stopy minulosti vytvářeli: „V létě 1944 propašoval polský 

odboj do osvětimského tábora fotoaparát určený členům Sonderkommanda – tedy 

právě těm osvětimským vězňům, kteří byli pověřeni obsluhou krematoria, 

                                                 
98 Filosofie en noir, s. 247. 
99 Ibid., s. 235. 
100 Ibid., s. 90. 
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obstaráváním provozu kolem plynových komor a likvidací stop po holokaustu. Měli 

jistotu, že jako svědkové nesmí přežít: když na místo starých nastupovali noví 

členové, museli napřed pohřbít mrtvá těla svých zastřelených předchůdců. Právě oni, 

kteří věděli, co se v táboře odehrává, se snažili nějak uchovat svá svědectví, a protože 

útěk byl vyloučen, zakopávali do země své deníky, zprávy či dokumenty, které sami 

shromažďovali. V okolí krematoria se tak podařilo krátce po osvobození lágru 

objevit rukopisy tří z nich (Haïma Hermana, Zelmana Gradowského, Leiba 

Langfuse) a později dalších dvou (Salmena Lewentala v roce 1961 a 1962 a Marcela 

Nadsariho v říjnu roku 1980). A jakmile získali fotoaparát, využili toho, že střecha 

jednoho z krematorií se opravuje, a pořídili odtud čtyři fotografie: vyfotografovali 

likvidaci mrtvých těl a z uličky mezi baráky cestu vězňů do plynové komory.“101 

Čtyři fotografie jakožto stopy minulosti činí událost holokaustu představitelnou: 

„Pak je ale třeba tvrzení o nepředstavitelnosti korigovat – tím spíše, že nazývat tuto 

událost nereprezentovatelnou a nevyslovitelnou znamená nebezpečně ji přesouvat 

do oblasti mystické adorace.“102 Strašlivá minulost je tedy navzdory snahám ji utajit 

zprostředkována prostorovými obrazy minulosti (fotografiemi). O minulém času 

víme pouze prostřednictvím prostoru. 

Interpretace přítomnosti jako prostoru implikuje radikální důsledek pro vztah 

času a prostoru. Pokud prostorová přítomnost zničí, ztratí nebo neuzná stopy 

minulosti, může být nakonec prostor bez vztahu k minulosti. Odtud je pochopitelná 

strategie Miroslava Petříčka tematizovat v knize Filosofie en noir explicitně hlavně čas 

a minulost. Uchovat unikající v jeho unikání totiž neznamená minulost zapomenout 

či popřít, ale naopak ji přijmout a uznat. Z prostorové interpretace přítomnosti však 

vyplývají ještě jiné extrémní důsledky pro vztah času a prostoru. V případě traumatu 

jde totiž o přítomnost, která nikdy nebyla minulá, protože se neustále opakuje 

(Wiederholungszwang). Pokud je přítomnost prostorem, doléhá na ni při traumatu 

čas (minulost), jako kdyby čas popíral prostor. Na prostor přítomnosti ovšem 

nedoléhá pouze minulost, ale i budoucnost. Chápeme-li přítomnost jako prostor 

stejného, je vůči ní jinakostí nejen minulost, ale i budoucnost. Budoucnost zasahuje 

přítomnost právě jako událost. Událost je pro nás nejprve budoucí, protože ji z jejího 

horizontu chápeme až dodatečně. Rozvedení implicitního tématu myšlení prostoru 

tedy v knize Filosofie en noir vede jednak k myšlení obrazem, jednak ke komplikaci 

vztahu mezi časem a prostorem. Čas (minulost) může být na jednu stranu 

zprostředkovaný prostorem (stopa). Na druhou stranu však může čas (minulost) 

popírat prostor (přítomnost) při traumatickém opakování minulosti nebo může čas 

(budoucnost) popírat prostor (přítomnost) radikální jinakostí toho, co je na příchodu 

(událost). 

                                                 
101 Filosofie en noir, s. 304. 
102 Ibid., s. 304-305. 
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Shrnutí 
 

Tato studie se zaměřuje na knihu Filosofie en noir v kontextu dalších knih od 
Miroslava Petříčka. Filosofie po druhé světové válce podle Miroslava Petříčka 
odpovídá na událost holokaustu (šoa). Čas je prožíván a chápán jako diskontinuální, 
protože kontinuální čas byl přerušen událostí holokaustu. Implicitní téma prostoru 
má zajímavé souvislosti. Ne-místa vyhlazovacích táborů jsou diskontinuitami 
v prostoru. Myšlení je zprostředkováno prostorem v případě různých podob myšlení 
obrazem. Čas je navíc myšlen prostřednictvím prostoru v případě stop minulosti. 
Interpretace přítomnosti jako prostoru radikalizuje vztah přítomnosti k minulosti. 
Událost holokaustu měla být utajená, a proto vztah k minulosti získává etický 
rozměr. Z působení události holokaustu vyplývá komplikace vztahu mezi časem  
a prostorem. Díky prostoru (stopy minulosti) je přístupný čas. Při traumatickém 
prožívání doléhá čas (minulost) opakovaně na prostor (přítomnost), jako kdyby čas 
popíral prostor. Prostor přítomnosti však může být popřen také budoucností, 
protože událost přichází jako něco radikálně jiného. 
 
Summary 
 

The Holocaust and the Idea of Space. This paper discusses the book Philosophy en noir 
by Miroslav Petříček in the light of other books by the same author. He contends that 
all philosophy after the Second World War reflects the event of Holocaust (Shoah). 
Time is experienced and understood as discontinuous; the continuity of time has 
been interrupted by the event of Holocaust. The underlying topic of space has 
interesting implications. The “non-places” of extermination camps represent the 
discontinuity in space. Interpretation of the present time as space radicalizes the 
relationship between present and past. The event of the Holocaust was meant to be 
kept hidden, whereby the relationship to the past acquires an ethical dimension. It 
generates a complication in the relationship between time and space. Thanks to space 
(traces of the past), time becomes accessible.  Time (the past) affects space (the 
present) repeatedly during the traumatic experience, or even, in a sense, nullifies it. 
But the present space can also be nullified by the future because any event comes as 
something radically different. 
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Úvod 
 

Vztah mezi jednotlivci v rámci společnosti, stejně jako vztah mezi jednotlivcem  
a společností, je napříč dějinami konceptualizován v různých aspektech a různými 
optikami. Z nich je možné vyzvednout optiku Hegelovu, který do obou zmíněných 
vztahů projektuje na jedné straně morálně-mravní rovinu, založenou na vzájemném 
uznání, a na druhé straně vyvrcholením německého idealismu, kdy jsou oba vztahy 
projevem zvnějšňování absolutního ducha, jehož sebevědomí dosahuje nejvyšší 
úrovně v absolutním (pruském) státu. Takto popsáno, zdá se Hegelovo pojetí 
vyjadřovat základní myšlenku podrobení občana (zákonům) státu. V tomto ohledu je 
Hegelovo pojetí snadno kritizovatelné z pozice zastánců demokratických principů. 

 
Pravděpodobně nejdůležitější kritikou častuje Hegela, na jehož myšlení 

zdůrazňuje aspekty, které vedly nejprve Marxe, poté Marxovy následníky 
k vytváření a rozvíjení totalitárního pojetí společnosti. K ilustraci hloubky Popperova 
odporu stačí uvést tuto pasáž: „Recept na fašistický lektvar je proto ve všech zemích 
stejný: Hegel plus špetka materialismu 19. století...“2 Popperův koncept „otevřené 
společnosti“ je představený ve dvoudílné knize Otevřená společnost a její nepřátelé, 
přičemž toto představení probíhá formou kritiky autorů, které Popper považuje  
za příčiny vzniku totalitárních konceptů společnosti, pro které zde užijeme 
souhrnného označení „uzavřená společnost“. 

 
Nicméně, v české filosofii 2. poloviny 20. století se objevuje zajímavý paradox 

interpretace Hegelovy konceptualizace státu, společnosti a jednotlivců. Jde  
o Hejdánkův přístup k Hegelovi, který je rozvíjen napříč Myšlenkovými deníky,  
ve kterých se Hejdánek vyjadřuje k různým aspektům Hegelova myšlení, a to včetně 
toho, co bychom mohli nazvat politickou filosofií. Hejdánkův přístup totiž není 
nutně odmítavý a vyloženě kritický. Právě naopak, Hejdánek se pokouší vyzvednout 
pozitivní rysy Hegelova přístupu. Zvláště zajímavým se jeví Hejdánův přístup 
k rozlišení mezi mravní a morální rovinou Hegelova konceptu. V následujících 
kapitolách nejprve představíme Popperovu kritiku Hegela, slabá místa, závislá  
na nezohlednění zmíněného rozlišení, abychom následně ukázali Hejdánkův přístup,  
a to jednak vůči Hegelovi kritický (negativní), a jednak pozitivní. 

                                                 
1 Mgr. Daniel Štěpánek, Department of Philosophy, Faculty of Philosophy, Masaryk University: Brno, Czech 
Republic. Correspondence: Mgr. Daniel Štěpánek, Velká hradební 238/10, Ústí nad Labem 400 01. 
2 K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé II., Praha 2015, s. 64. 
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1. Popper kontra Hegel: uzavřená společnost jako důsledek uzavřenosti 
subjektivity  
 

V Popperově kritice Hegela je možné vyzdvihnout několik momentů, ze kterých 
se dá vcelku jednoduše odvodit, jakým pohledem se Popper dívá na otevřenou 
společnost. Mezi tyto momenty jednoznačně patří svoboda, pravda a dějiny. 
Prostřednictvím způsobu, jakým jsou tyto momenty v Hegelově myšlení 
artikulována, mají být Filosofie práva a Filosofie dějin ukázány jako systematická 
formulace k totalitarismu vedoucího historicismu. Je však nutné již nyní zdůraznit, 
že je to právě Popperova fixace na „artikulaci“ a „způsob představení“ daných témat 
v obou Hegelových spisech, co Poppera vede nejen k přehlížení, ale dokonce  
i zkreslování Hegelova myšlení. 

 
Dle Poppera je v Hegelově pojetí svobody kladen důraz na zákonné omezení 

absolutní svobody. Hlavní argument nachází Popper ve Filosofii práva, ze které 
vyplývá, že by v případě nenavázání svobody na zákony mohlo dojít k proměně 
společnosti v tyranii. Navzdory přiznání určité platnosti takového pojetí, Popper  
i přesto Hegela kritizuje. Důvodem k tomu mu je Hegelův postoj ke Kantovu 
podmínění míry omezení svobody zákonem tzv. nepřekročitelnou hranicí všeobecné 
svobody každého jednotlivce. Popper přitom odkazuje na jedno z Hegelových 
vyjádření, kde má být v kryptické formě obsaženo odmítnutí myšlenky podmínění 
vzniku zákona minimální rovinou svobody. „Hegel samozřejmě Kantovo řešení znal, 
ale nelíbilo se mu, a tak je představil (aniž by uvedl autora) následujícím pohrdlivým 
způsobem: ‚Dnes je velice oblíbená teorie, že každý musí omezit svou svobodu 
s ohledem na svobodu druhých; že stát vytváří podmínky pro taková reciproční 
omezení a že zákony jsou tato omezení. To však je názor těch, kdo na svobodu 
pohlížejí jako na nahodilou libovůli a svévoli.' Touto tajemnou poznámkou se Hegel 
s Kantovou rovnostářskou teorií spravedlnosti loučí.“3 Jinými slovy, Hegel má dle 
Poppera odmítat Kantovo stanovisko proto, že svoboda je pochopena jako libovůle, 
která určuje jak možnost vzniku zákona, tak míru jeho následného zásahu do jejího 
omezování, kvůli čemu se může snadno zvrhnout v tyranii. Tento Popperův 
argument však považuji za mylný, a to hned ze dvou důvodů. 

  
Zaprvé, Popper nerozpracovává svou kritiku do takové hloubky, aby se alespoň 

okrajově dotkl Hegelova pojetí mravnosti (sittlichkeit) a jejího odlišení od morálky 
(moralität). Podíváme-li se do Základů filosofie práva, můžeme vidět dvě hlavní určení 
mravnosti. Jednak obecné určení v §144: „Objektivní mravnost, která nastupuje  
na místo abstraktního dobra, je prostřednictvím subjektivity jakožto nekonečné formy 
konkrétní substancí. Ta klade proto v sobě rozdíly, které jsou takto určeny pojmem,  
a díky tomuto kladení rozdílů má to, co je mravní, pevný obsah, který je jako takový 
nutný a je nad subjektivní mínění a libost povznesenou existencí, o sobě a pro sebe 
jsoucí zákony a instituce.“4 Vedle tohoto obecného určení mravnosti je možné uvést  
i konkrétní určení v §149: „Jako omezení se může závazná povinnost jevit jen vůči 
neurčené subjektivitě nebo abstraktní svobodě a vůči pudům přirozené vůle nebo 

                                                 
3 K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé II., s. 49. 
4 G. W. F. Hegel, Základy filosofie práva, Praha 1992, s. 187. 
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morální vůle určující své neurčené dobro ze své libovůle. Individuum však má 
v povinnosti spíše své osvobození...V povinnosti se individuum osvobozuje 
k substanciální svobodě.“5 Z tohoto druhého, konkrétního určení je patrné i negativní 
vymezení morálky jako toho, co je individuální, závislé čistě na libovůli toho kterého 
jednotlivce. To také znamená, že mohou existovat odlišné morálky, odlišná 
individuální pojetí hodnot, která mohou být ve svých vymezeních i protikladná. 
Tomu odpovídá i jiné Hegelovo určení vztahu mezi mravností a morálku, totiž 
dodatek k §141: „Jednota subjektivního a objektivního o sobě a pro sebe jsoucího 
dobra je mravnost a v ní došlo ke smíření v souladu s pojmem. Neboť je-li moralita 
formou vůle vůbec ze strany subjektivity, pak je mravnost nejen subjektivní formou  
a sebeurčením vůle, nýbrž i tím, aby jejím obsahem byl její pojem, totiž svoboda.“6 

 
Shrneme-li citovaná vymezení, můžeme říci, že mravností Hegel rozumí 

objektivní systém hodnot, který má být dodržován ve vzájemných vztazích mezi 
jednotlivci. Naproti tomu morálka je subjektivní, resp. osobní systém hodnot 
každého z jednotlivců, ve své podobě závislý na individuálních zkušenostech. 
Zatímco zákony mají obsahovat a prosazovat mravnost, osobní přesvědčení 
jednotlivce je shrnuto jeho vlastní morálkou. Zákony a mravnost nemají za cíl 
potlačovat morálku, nýbrž je v sebeporozumění jednotlivce pouze sladit a korigovat 
vyjádření morálky navenek, aby nedocházelo ke střetům mezi jednotlivci. 

  
Za druhý důvod Popperova nepochopení Hegelova vztahu ke svobodě jednotlivce 

je možné považovat nezohlednění rozlišení mezi státem a občanskou společností. 
Toto rozlišení je přímo spjaté s rozlišením mezi mravností a morálkou. Protože však 
Popper nerespektuje odlišnost mravnosti od morálky, neuvědomuje si ani podstatu 
odlišnosti státu a občanské společnosti. Proto v případě občanské společnosti Popper 
přistupuje k otázce podoby ústavy a jejího vlivu na místo občana ve státu, a říká: 
„Hegel ovšem sám cítí, že tato hříčka ztotožňující svobodu a zákon pro jeho potřeby 
nepostačuje, a s jistým zdráháním se vrací k původnímu problému - k ústavě. Říká: 
‚Výrazem politická svoboda se často míní, že na veřejných záležitostech státu mají 
formální účast [...] ti, kdo se jinak zabývají především nějakými dílčími záměry  
a záležitostmi občanské společnosti' (jinak řečeno: běžní občané). ‚A stalo se [...] 
zvykem nazývat ústavou jen tu stránku státu, která takovou účast zaručuje, a stát, 
kde taková záruka formálně není poskytnuta, je pokládán za stát bez ústavy.“  
Ano, to se vskutku stalo zvykem. Ale jak z toho ven? Postačí slovní trik, redefinice: 
"O tomto významu je třeba říci jen tolik, že ústavou musíme rozumět určení práva 
vůbec, tj. svobod…“7 Je zřejmé, že z Popperovy perspektivy je občanská společnost 
rovinou občanů, jejichž participace na „chodu“ státu má být v Hegelově pojetí určena 
(z Popperova pohledu „omezena“) ústavou, kterou má být vyjádřen souhrn svobod 
občanů státu. Jinými slovy, Popper nachází v Hegelově stanovení svobod (resp. práv) 
občanů v ústavě současně i stanovení hranic, které občané nesmí překročit.  

 

                                                 
5 G. W. F. Hegel, Základy filosofie práva, Praha 1992, s. 191. 
6 Ibid., s. 186. 
7 K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé II, s. 49-50. 
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V jistém ohledu má Popper pravdu, avšak jeho pravda postihuje jen jeden aspekt 
Hegelova pojetí, kvůli čemu vynechává jiný, pro pochopení Hegela mnohem 
důležitější aspekt, totiž již zmíněné rozlišení mezi mravností a morálkou.  
Podíváme-li se do Filosofie práva (resp. Základů filosofie práva), můžeme vidět, že stát 
svými zákony prosazuje rovnost každého z členů, která je dána jejich identifikací 
s objektivním systémem hodnot (tj. mravností). Tato identifikace přitom ovlivňuje 
pouze vztahy mezi jednotlivci a nezasahuje do subjektivního systému hodnot  
(tj. morálky) každého z nich potud, pokud v jeho vyjádření navenek nejsou omezeny 
svobody ostatních. V rámci státu je dána svoboda vzniku různých společenství,  
které si mohou stanovit vlastní systémy hodnot, s nimiž se mohou jejich členové 
identifikovat a na základě kterých bude jejich členství posuzováno s ohledem na 
členská práva a povinnosti. Tento společenský systém hodnot, nazvěme ho „kvazi-
objektivním“, určuje míru totožnosti vlastní „kvazi-mravnosti“ s morálkou jeho 
členů. Co však nesmí překročit, jsou v zákonech stanovené hranice objektivního 
systému hodnot, tj. mravnosti. Podporu pro toto naše chápání nacházíme v dodatku 
k §182: „V občanské společnosti je každý sobě účelem, všichni ostatní jsou mu ničím. 
Ale bez vztahu k druhým nemůže objemu svých účelů dosáhnout; tito druzí jsou 
proto prostředkem k účelu zvláštního. Avšak zvláštní účel si prostřednictvím vztahu 
k druhým dává formu obecnosti a uspokojuje se tím, že zároveň tak uspokojuje blaho 
druhých.“8 Status občanské společnosti tak může společnost (resp. společenství) 
v rámci státu získat jen tak, že sama bude svým kvazi-objektivním, tj. členským 
systémem hodnot dodržovat hranice dané objektivním, tj. mravním systémem 
hodnot. 

  
Z tohoto statutu omezení občanské společnosti hranicemi státu je však patrné,  

že systém hodnot občanské společnosti je respektovatelný, resp. uznatelný jen do té 
míry, do jaké je odvozený či v souladu se systémem hodnot státu. Občanská 
společnost má „kvazi-objektivitu“ proto, že její „kvazi-mravnost“ je derivovaná, 
přestože ne nutně totožná s objektivitou a mravností státu. V tomto smyslu je možné 
hovořit o omezenosti občanské společnosti, kterou uznává i Hegel:  
„Jedině zvláštnost, omezená obecností, je mírou, kterou každá zvláštnost napomáhá 
svému blahu.“9 A protože takto pojatá omezenost objektivity a mravnosti zasahuje 
do omezenosti možností vyjádření sebevědomí jednotlivce navenek, znamená tím 
rovněž i omezenost jeho svobody. 
 
2. Hegel via Hejdánek: nedějinnost mravní uzavřenosti subjektivity jako 
vyvrcholení dějinného vývoje subjektivity 
 

Podobně jako Popper, považuje i Hejdánek za svobodnou takovou společnost,  
ve které je možné vyjádřit vlastní názor beze strachu z persekuce. Svoboda je pro 
Hejdánka dána možností vyjádření se, a to nejen ústně a písemně,  
ale i prostřednictvím jednání. Protože zvláště posledně jmenovaný způsob může vést 
k násilí vůči druhým členům společnost, Hejdánek uznává nutnost stanovení 
společenského systému hodnot, který bude platný pro vzájemné styky mezi členy 

                                                 
8 G W. F. Hegel, Základy filosofie práva, s. 219. 
9 Ibid., s. 220. 



Daniel Štěpánek___Hranice a meze otevřené společnosti 

- 167 - 
 

společnosti. Tento společenský systém hodnot má být chráněn a prosazován zákony, 
které zajistí dodržování povinných hranic. 

  
Napříč Myšlenkovými deníky, na jejichž stránkách se Hejdánek často věnuje 

problematice etiky a jejího politického vyjádření, je možné narazit na oba hegelovské 
termíny: mravnost i morálku. Za morálku Hejdánek považuje běžná přesvědčení, 
individuální zkušenosti, které mohou být vyjádřeny v obyčejích či zvyklostech: 
„Morálku nebudeme ztotožňovat s mravností, ale budeme ji chápat jako zaběhanou 
hromadu (či spíše soustavu) morálních zvyků, návyků, pravidel a obyčejů.“10 
V tomto částečně negativním vymezení vůči mravnosti Hejdánek upozorňuje, že 
morálka má povahu „soustavy“ zvyků a pravidel, avšak tato „soustava“ není jasně 
strukturovaným a definovaným „systémem“, jak je možné vyvodit z Hejdánkova 
obratu „zaběhaná hromada“. 

  
V tomto směru je důležité podotknout, že Hejdánek v případě zkoumání 

mravnosti vyjadřuje nutnost zaujmutí filosofického anebo teologického postoje.  
To znamená, že mravnost není věcí individuálního přesvědčení, nýbrž věcí diskuze  
o principech vzájemných vztahů mezi lidmi, principech, které přesahují v tu kterou 
chvíli právě aktuální vyjádření (tj. artikulaci, definici a vyhranění) toho, co bychom 
mohli nazvat „mravními ideami“. „Filosofická etika nemůže zůstat jen u zkoumání 
morálky, nýbrž především musí zkoumat povahu mravnosti a jejích předpokladů, 
tedy také povahu mravní vnímavosti a toho, vůči čemu je vlastně vnímavostí (jistě ne 
jen vůči daným skutečnostem).“11 

  
Z nastíněného rozlišení je patrné, že Hejdánek klade v případě morálky důraz na 

nahodilost a strukturní neuspořádanost, která má sloužit k zajištění každodenních 
činností spíše než k zajištění společenské, potažmo státní struktury. Proto je možné 
mravnost zkoumat pouze v rámci etiky, chápané jako kritické reflexe struktury, 
definic a vyhranění, která jasně určují hranice toho, co je možné ještě považovat za 
etické ve smyslu společensky přípustné. 

 
Domníváme se, že už z tohoto rozlišení je zřejmé, že podobně jako Hegel,  

i Hejdánek tvrdí, že mravnost je společensky uznaným a ve vzájemných stycích 
dodržovaným systémem hodnot, zatímco morálka je vlastní každému jednotlivci 
jako jeho vlastní přesvědčení, vázané na jeho individuální zkušenosti. Nicméně,  
u Hejdánka je věc rozpracována detailněji a hlouběji než u Hegela, a to zvláště díky 
jeho méontologickému přístupu, z jehož perspektivy hovoří o členech společnosti, 
resp. o občanech jako o politických subjektech.  

 
Z jedné poznámky z Myšlenkového deníku z roku 1989 však můžeme odvodit, 

v jakých aspektech se Hejdánek od Hegela distancuje: „Především odmítáme 
vycházet z předpokladu jakési původní integrované substance..., která se ex post  
a pouze instrumentálně rozpadá na jednotlivé ‚osoby', aby mohlo být dosaženo nové 

                                                 
10 L. Hejdánek, Myšlenkový deník 1988, poznámka číslo 88.245. 
11 Ibid. 
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jednoty v ‚pojmu', tj. totality na vyšší úrovni.“12 Nicméně, Hejdánek přiznává,  
že pluralitu konstituujících individualit rovněž uznává, byť ne ontologicky  
(měli bychom říci spíše ontotheologicky), nýbrž méontologicky: „Původ plurality ve 
světě uznáváme také my jako závažný problém, ale klademe jej na ontologicky  
(resp. meontologicky) základnější rovinu než je rovina společenská a politická.“13 

 
Jiným aspektem Hejdánkovy kritiky Hegela je odmítnutí myšlenky pojímání 

rodiny a národa jako (ontologicky, resp. ontotheologicky) vyšších subjektů, které by 
měly přednost před jednotlivci, kteří je vytváří. „Jak jednotlivý život, tak život 
společenský, veřejný musí být vposledu měřen nikoliv omezenými zájmy, nýbrž 
zájmy neomezenými, jež jsou sourodé s vyvolaností a povolaností jednotlivých 
lidských subjektů. Proto ani sama společnost, ať jakkoliv pojatá, a tím méně stát, 
mohou resp. nemohou být chápány jako subjekty, jejich relativní zorganizovanost či 
sjednocenost je ustavičně znovu zjednávána aktivitou skutečných subjektů, jimiž jsou 
lidé-jednotlivci.“14 V tomto smyslu také Hejdánek hovoří o tom, co jsme označili za 
mravnost ve smyslu strukturovaného systému mravních idejí: „Jestliže vůbec lze 
mluvit o společnosti nebo státě jako o nějakém duchovním určení nebo metaforicky  
o ‚duchu', pak jen s tím vědomím, že takový duch či duchovní určení může leda 
oslovovat jednotlivé lidi a být jimi, tj. prostřednictvím jejich aktivit a vůbec života, 
uváděn v život.“15 

  
Z těchto poznámek je patrné, že aspekty, které Hejdánek odmítá přijmout 

z Hegelova pojetí vztahu společnosti a jednotlivce, jsou aspekty ontotheologické, 
které by předurčovali jednak jednotlivce k určitému konkrétnímu způsobu života,  
a jednak společnost k určité konkrétní podobě, přičemž toto předurčení je pochopeno 
Hejdánkem jako dějinný vývoj nadsubjektivní, ontologicky vyšší substance, které 
jsou jednotlivec a společnost pouze výrazem. Mohlo by se zdát, že právě tyto 
odmítané aspekty jsou těmi, které jsou pro Hegelův koncept těmi ústředními. 
V jistém smyslu to tak je. 

  
Nicméně, rozvolní-li se uzavřenost těchto aspektů, a tím i ontotheologický rozměr 

pojetí mravnosti, bude možné vidět, proč mravnost jakožto systém idejí, které se 
dějinně vyvíjejí, ovlivňuje vzájemné vztahy mezi jednotlivci, přičemž dějinný vývoj 
artikulace a systematického vyjádření idejí umožňuje prohlubování vztahů mezi 
jednotlivci a jejich lepší integraci v rámci společnosti. A právě takové rozvolnění 
Hegelova uzavřeného systému se zdá být tou cestou, kterou je možné porozumět 
důvodům Hejdánkova vyzvedávání kladných stránek Hegelova pojetí společnosti  
a role uznání ve vztahu mezi mravností a morálkou. 

  
Odlišnost Hejdánka od Hegela je dána odlišností Hejdánkova méontologického 

přístupu od Hegelova ontotheologického. Zatímco Hegel kladl důraz na sebevědomí 
jednotlivce, v němž probíhá realizace absolutního ducha, Hejdánek se zaměřuje na 

                                                 
12 L. Hejdánek, Myšlenkový deník 1989, poznámka číslo 89-221. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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procesuálnost, která sebevědomí přesahuje, aniž by měla substanciální, 
transsubjektivní povahu. Nicméně, protože Hejdánkovy analýzy politického 
subjektu jsou pro svou hloubku a detailnost složité a dlouhé, omezíme se zde pouze 
na základní popis. 

  
Subjekt má vnitřní a vnější stránku. Zatímco vnitřní stránka je spojena s konstitucí 

a rekonstitucí osobní identity - můžeme říct „Já“ -, vnější stránka je projevem této 
identity navenek. Každý z projevů osobní identity vyvolává reakce, které dávají 
subjektu zpětnou vazbu na možnosti seberealizace. Současně se prostřednictvím 
těchto reakcí vytváří kolem subjektu prostředí jeho osobní identity, resp. prostředí 
zpětných vazeb, na jejichž základě během sebereflexe vyhodnocuje, kým je a kým 
v daném prostředí může být. Zpětné vazby jsou tak jedním ze zdrojů rekonstituce 
osobní identity, která probíhá v součinnosti s vnitřním vývojem jeho tělesné a časové 
situovanosti. Jednoduše řečeno, subjekt si uvnitř sebe stanovuje, kým je, aby si 
následně navenek ověřil, zda takovým být může a pokud ano, tak zda to odpovídá 
tomu, kým být chtěl. 

  
Vnější stránka, spojená s prostředím seberealizace, je stránkou, do které mohou 

zasahovat jiní. Už jen tím, že s nimi sdílí prostředí, subjekt je nucený zohledňovat i ty 
zpětné vazby, které jsou ovlivněny přítomností druhých lidí v jeho blízkosti.  
Aby mohl realizovat sám sebe adekvátně této „překážce“, uznává jejich přítomnost 
včetně způsobů, jakými ji - a tím i sebe - tito druzí realizují v jeho blízkosti.  
A aby nedocházelo ke střetům, musí se s nimi dohodnout na pravidlech, na základě 
kterých bude toto sdílené prostředí udržováno, aniž by si navzájem znemožnili  
„být sami sebe“. Pro dodržování těchto pravidel musí být stanoven garant, který je 
formuluje a následně i dohlíží na jejich dodržování. 

 
Takto předestřené pojetí „teorie společenské smlouvy“ se ve svém základu,  

tj. v jednotlivci, který se po celý život vyvíjí v prostředí sdíleném s druhými, silně 
blíží k Hegelovu pojetí. Z Hejdánkovy perspektivy bychom mohli hovořit o vnitřní 
stránce jako o stránce morální, zatímco vnější stránka je stránkou mravnosti. 

  
Mravnost, přítomná v rámci státu a zajišťující sounáležitost mezi jednotlivci 

v jejich vzájemných stycích, je neustále konfrontována s realitou možností jejího 
uskutečňování, tj. s její adekvátností vůči společenské realitě. Řečeno Hejdánkovými 
slovy: „Jedna z funkcí řádů, jež musí pro různé sféry a úrovně svého života člověk 
přijmout, je řád mravní. Nejprve to je přijetí toho, co platí za obyčej, zvyklost a mrav. 
Tím se zapojuje každá nová, mladá lidská bytost do lidského společenství, bez něhož 
by jeho samostatná existence nebyla možná. Ale pak to jde dál, člověk dospívá ke 
schopnosti reflektovat své vlastní jednání a v reflexi být schopen nahlédnout napětí  
a rozpory mezi tím, co by měl dělat a co skutečně dělá, vědomí lidské už přestává jen 
doprovázet lidskou aktivitu a nabývá jisté relativní, ale stále významnější 
samostatnosti, což se projevuje zejména ve schopnosti kritického přístupu člověka 
k sobě samému a ke všemu, čím je jako subjekt také nesen a s čím je ve svém 
individuálním a společenském životě spjat. Jeho vědomí je schopno si udržet odstup 
nejen ode všeho, co sám dělá a co je, ale i od toho, co má svou oporu v „mravech“, 
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zvyklostech a obyčejích společnosti, v níž je situován - a přimknout se k tomu, co se 
mu jasněji nebo méně jasně jeví jako „to pravé“, to, co „má být“ atd...“16  
Shrneme-li řečené, jde o to, že konfrontace mravnosti s realitou probíhá 
prostřednictvím zpětných vazeb, které fungují jako (z)hodnocení. Důsledkem 
(z)hodnocení pak může (v radikálním případě) být i přehodnocení mravnosti,  
resp. mravního řádu.  
 
3. Dějinné přehodnocení mravní integrity 

 
Jak je z našeho porozumění Hejdánkovým poznámkám a myšlenkám patrné, 

každá zpětná vazba dává subjektu vědět o adekvátnosti nejen jeho seberealizace,  
ale i jeho sebehodnocení. Toto hodnocení je spojené s odezvou druhých na hodnoty, 
obsažené v každém aktu jednání subjektu. Vnější stránka je stránkou hodnocení, 
které může vést k přehodnocení subjektivního přesvědčení. 

  
Přehodnocení je přehodnocením nejen morálním, ale i identitním. Jak říká 

Hejdánek: „Konsolidovaná společnost vždycky dodržuje nějaký řád, s poruchami 
takového řádu, resp. s poruchami dodržování takového řádu se dostavují vážné 
poruchy společenství samotného. Je těžko v konkrétních případech rozhodnout,  
co bylo primární příčinou takových poruch. Většinou jsou to příčiny komplikované  
a přicházející z obou stran, porucha jednoho vyvolá poruchu druhého a ta zase 
prohlubuje poruchy prvního a tak dále.“17 Řečeno našimi slovy: osobní systém 
hodnot je spjatý s osobní identitou. V každé zpětné vazbě je přítomen konflikt 
osobního, tj. vnitřního s meziosobním, tj. vnějším. Tento konflikt je posilován 
neustále novými podněty, ve kterých je subjekt oslovován nejen z vnějšku,  
ale i zevnitř.18 Proto je na něm, nakolik konsoliduje nové podněty se zpětnou vazbou 
svého proběhnuvšího jednání. Vtělení nových podnětů prostřednictvím 
přehodnocení a jeho vyjádření v jednání ve sdíleném prostředí se může setkat 
s pozitivní odezvou, danou mírou přijetí hodnoty subjektu druhými. Dokonce může 
dojít i k tomu, že daná hodnota bude základem pro přehodnocení osobní identity 
druhých, což se projeví v jejich následném jednání ve společném prostředí.19  
Jak Hejdánek v roce 1989 říká, „...člověk je subjekt, kdežto obec subjektem není. 
Zatímco člověk je jako pravé jsoucno (tj. biologicky) autonomní, resp. autarkický,  
u obce (státu atd.) o žádné autonomii či autarkii nemůže být řeč, neboť obec musí být 
ustavena koordinovanými aktivitami lidských subjektů...obec (stát atd.) je tedy 
možná jen díky tomu, že jistá pravá jsoucna vysoké úrovně (lidé) do té míry dovolila 

                                                 
16 Hejdánek L., Myšlenkový deník 1988, poznámka číslo 88.270. 
17 Ibid., poznámka číslo 88.245. 
18 Zde ponecháváme stranou nepředmětné intence, které by v rámci kontextu výkladu čtenáři zbytečně zesložitily 
porozumění věci. 
19 Tímto naším shrnutím chceme čtenáři v krátkosti ilustrovat problematiku, které se Hejdánek věnuje v rozsáhlé 
míře a s ohledem na komplikovanost i se zohledněním širokého množství kontextuálních aspektů. Uveďme zde 
například jeho ilustraci vlivu morálního úpadku na rozklad řecké a římské společnosti: „Zcela pravidelně 
můžeme v dějinách pozorovat, že k uvolnění a rozkladu mravnosti či morálky...dochází v dobách přechodných, 
kdy končí nějaká epocha a ztrácí půdu pod nohama. Tak by se zdálo, že původem úpadku a rozkladu morálky je 
úpadek a rozklad společnosti, a ten že má své příčiny nejrůznější. Ale to by byl omyl. Mezi příčinami úpadku 
velkých a mocných společností lze v dějinách najít i takové, jež byly zjevně důsledkem nebo alespoň 
spoluzpůsobeny rozkladem morálním a úpadkem respektu k morálním hodnotám. Příkladem je helénistické 
Řecko, ale také Řím čtvrtého století atd.“ Viz L. Hejdánek, Myšlenkový deník 1988, poznámka číslo 88.245. 
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příslušným subjektům (jejich) se emancipovat z vlády jejich FYSIS, že tyto 
emancipované subjekty jsou s to nejenom sjednocovat, integrovat své vlastní aktivity 
a jejich strategie, nýbrž že jsou schopna v rozsáhlé míře koordinovat navzájem své 
aktivity a sjednocovat, integrovat také své spolužití, svůj život ve společenství 
v obci.“20 

 
V případě, že nově stanovená a členy společného prostředí přijímaná hodnota je 

sdílena jako nutná a nezbytná, objevuje se ve společnosti výzva k stanovení pravidla 
pro její dodržování. Je poté na garantu, nakolik bude schopný tuto hodnotu sloučit 
v podobě pravidla s již zavedeným systémem pravidel. Nebude-li toho schopný,  
ale společnost bude považovat danou hodnotu za důležitější než dosavadní podobu 
systému pravidel (a jeho hodnot), může být tlakem jednotlivců garant donucen buď 
k odstoupení (a jeho nahrazení kreativnějším jedincem), nebo k přehodnocení celku 
systému pravidel. V obou případech jde o projev svobody, byť jeho důsledky nemusí 
svobodu zajistit. 

  
Příklady důsledků přehodnocení systému pravidel Hejdánek vidí v dějinách 

vývoje společností a států. Má-li dojít k přehodnocení systému pravidel, je třeba tak 
učinit s vědomím zásahu do dějinnosti a dějinného vývoje, který bude tímto zásahem 
upraven a rozvinut o další etapu. „Stát náleží k dějinným produktům, jež se mohou 
za určitých okolností a podmínek stát užitečnými nástroji v rukou subjektů při plnění 
jejich poslání, které však za jiných okolností, tj. když se vymknou svému určení 
pouhého nástroje, mohou ohrožovat lidské pokolení, samy dějiny a jejich poslání...“21 
V tomto se Hejdánek od Hegela odvrací a překračuje jej. Zatímco Hejdánek klade 
důraz na nutnost neustálé konfrontace právě nyní aktuálního určení hodnoty a jejího 
kontextu v rámci systému hodnot s určeními a kontexty dřívějších systémů, Hegel 
zůstává u myšlenky možnosti dosažení definitivního určení a kontextu,  
resp. definitivního, pro vždy platného systému hodnot. Přinejmenším tolik je možné 
nahlédnout v slavném § 258 Základů filosofie práva: „Stát je jakožto skutečnost 
substanciální vůle, kterou má ve zvláštním sebevědomí povýšeném do své obecnosti, 
tím, co je o sobě a pro sebe rozumné. Tato substanciální jednota je absolutní nehybný 
samoúčel, ve kterém svoboda dospívá ke svému nejvyššímu právu, tak jako tento 
konečný účel má nejvyšší právo vůči jednotlivcům, jejichž nejvyšší povinností je být 
členy státu.“22 Jinými slovy, stát je konečný stupeň vývoje, v němž dějinné 
(dialekticky probíhající) proměny dosahují nejvyššího stupně mravnosti, tj. systému 
hodnot, který umožňuje jednotlivci dosáhnout nejvyšší formy (navzájem uznaného) 
sebevědomí, přičemž toto dosažení je spjatí s nejvyšší možnou oddaností 
očekáváním státu (ve formě dodržování jeho zákonů jako vyjádření hranic systému 
hodnot), vyjádřených v povinnostech jednotlivce jakožto občana. Z výše zmíněné 
Hejdánkovy poznámky je patrné, že právě tomuto vyvrcholení dějinného vývoje 
státu, společnosti a jednotlivců se brání a odmítá je. 

 

                                                 
20 Hejdánek L., Myšlenkový deník 1989, poznámka číslo 89-002. 
21 Ibid., poznámka číslo 89-221. 
22 G. W. F. Hegel, Základy filosofie práva, s. 274. 
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Na jiném místě je možné nalézt i odmítnutí naprosté poslušnosti jednotlivce coby 
občana vůči státu a jeho zákonům: „Stát sám se na nás jakožto na občany, ale i jako 
vůbec na lidi obrací jako autorita, jako vyšší instance, které musíme být poslušni a jíž 
se musíme podřídit. Stát má, jak už dlouho vidíme, silnou a takřka nezastavitelnou  
a nepřekazitelnou tendenci se sám stavět na místo, které náleží tomu, co v dané 
situaci „býti má“ a co má být respektováno, čeho máme být poslušni. Ale toto místo 
mu nenáleží právem. Právě naopak, je dokladem velmi zhoubného vývoje událostí  
a osudů lidské společnosti, když stát nabývá faktického mocenského vrchu nad 
společností, která si jej původně vytvořila pro své cíle a potřeby, ale když dokonce 
simuluje samu mravní a duchovní instanci...“23 Toto odmítnutí přednosti státu před 
občanem ukazuje, že právě Hegelem zastávaná myšlenka této přednosti státu před 
jednotlivcem, hájená nutností přijetí mravnosti jakožto objektivního systému hodnot, 
ovlivňující vzájemné styky mezi jednotlivci coby občany, je z Hejdánkovy 
perspektivy neudržitelná. Důvodem k tomu je nutnost konfrontace systému 
objektivních hodnot se subjektivní artikulací těchto hodnot každým z jednotlivců, 
aby tito jednotlivci mohli jakožto občané konfrontovat zákony státu s jejich 
dostatečností demokratickým principům.  

 
Závěr 
 

V předešlých úvahách je patrné, že Hejdánkův přístup k Hegelovi je sice kritický, 
ale zároveň přiznávající jistou platnost některým z aspektů jeho myšlení. Mezi těmito 
aspekty jsme vyzvedli zvláště důležitost rozlišení mezi mravností a morálkou, kdy 
první chápané jako objektivní systém hodnot, zatímco druhé chápané jako 
subjektivní systém hodnot, jsou dle našeho názoru tím, co je pro Hejdánkovo chápání 
politicko-společenské angažovanosti ve vývoji demokratické společnosti tím,  
co rozhoduje o kritériích dostatečnosti právě nyní aktuální podoby státu.  
 
Shrnutí 
 

Pojetí státu G. W. F. Hegela je založené na vývoji vztahu mezi jednotlivci a projevu 
tohoto vývoje na vývoji společnosti, kdy je vývoj obojího projevem vývoje 
absolutního ducha, který dospíváním k sebevědomí napříč dějinami spěje k svému 
uskutečnění v definitivní podobě státu. Toto pojetí je předmětem ostré kritiky  
K. R. Poppera, který vidí Hegelovo podmínění mravního naplnění jednotlivce 
(prostřednictvím plnění povinností jakožto občana vůči státu) jako základ pro vznik 
totalitárního pojetí státu. Nicméně, na Hegelovo pojetí státu navazuje i L. Hejdánek, 
který naopak vyzvedává momenty, na něž je možné navázat při koncipování 
svobodného projevu a svobodné seberealizace jednotlivce v rámci demokratického 
státu. V těchto dvou přístupech k Hegelovi je tak znát přímý protiklad.  
Cílem předkládaného příspěvku má být vyzdvihnutí těch aspektů Hegelova pojetí 
státu, které je možné považovat za (z Hejdánkova pohledu) kladné, a ukázat důvody, 
pro které je možné považovat Popperovu kritiku za příliš radikální, ne-li dokonce 
zkreslující. 
 

                                                 
23 L. Hejdánek, Myšlenkový deník 1989, poznámka číslo 89-221. 
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Summary 
 

Open Society, its Boundaries and Limits. Hegel’s conception of state is based on the 
development of the relationship between individuals and its manifestation in the 
development of society. The development of both these dimensions is a 
manifestation of development of the Absolute Spirit, reaching to its realization 
throughout history and ending in the final form of state. This conception was sharply 
criticised by Popper, who saw Hegel’s conditioning of the ethical fulfillment of an 
individual (thanks to the observance of the duties he has as a citizen) as the basis for 
the emergence of totalitarian state. On the other hand, Hegel’s conception of state has 
also been discussed by Hejdánek, who considers some of its aspects as important for 
understanding freedom of speech and action and freedom of self-realization of an 
individual in the democratic state. There is a contradiction between these two 
approaches to Hegel. The aim of this paper is to present some aspects that, in 
Hejdánek’s perspective, can be seen as positive, and reasons why Popper’s criticism 
may appear as too radical.  
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Úvod 
 
„Představuji si lidský pohyb a vzrušení, jehož možnosti jsou neomezené: tento pohyb a 
vzrušení může být ukojen pouze válkou.“2 

V roce 1933 publikoval Georges Bataille esej La Notion de dépense, ve které se 
setkáváme s tím, co bude později označováno jako všeobecná ekonomie. Téhož roku 
vychází metodologicky orientovaná studie La Structure psychologique du fascisme, jež 
spolu s dalšími důsledky a na konkrétním případě ilustruje Bataillův záměr, který se 
plně projeví až o šestnáct let později v Prokleté části.  
 

Konzistentní vývoj Bataillova myšlení, který se odehrává na pozadí všeobecné 
ekonomie, nás vede k pokusu o syntézu některých pozdějších konceptů.  
Jedním z nich je svrchovanost, která se objevila v posmrtně vydaném díle 
Svrchovanost. Zde se setkáváme s výrazným vlivem Hegela, na který se též pokusíme 
poukázat ve spojení s něčím, co romanticky nazýval nocí světa nebo dále v předmětu 
práce a služebnosti. Pokusíme se také načrtnout rysy heterogenity, o jejíž „zkrocení“ 
se civilizace pokouší skrze konvertibilitu násilí a vznik institucí, které však vedou  
k různým druhům tenze. 

 
Optikou všeobecné ekonomie Bataille nahlíží veškerý pozemský život od fauny  

a flory až po člověka, který je specifickým organismem. Mimo jiné i pro svůj 
sofistikovanější způsob výdaje energie, tedy takový, který vede k výhradně  
k lidskému fenoménu – válce. 

  
Princip příjmu a výdaje energie 
 

Vyjděme hned v počátku ze skutečnosti, která je pro Georgese Bataille styčným 
bodem veškerých úvah o něčem, co sám nazývá všeobecnou ekonomií.  
Tou skutečností je jakýsi „zvláštní prvek pozemské aktivity, chápaný jako kosmický 
fenomén“3. Pro zemi a život na ní je tímto prvkem pohyb, jenž je výslednicí energie, 
která je v rámci bezcílného a nekonečně uskutečňujícího se vesmíru přidělena právě 
zemi.4 Člověk, stejně tak jako každý jiný organismus, se této energie zmocňuje 
(nemůže ani v posledku činit jinak) a vynakládá ji za účelem svých partikulárních 

                                                 
1 Bc. Jakub Zítko, Department of Electronic Culture and Semiotics - Faculty of Humanities, Charles University: 
Prague, Czech Republic. U Kříže 8, Praha 5- Jinonice, 158 00. 
2 G. Bataille, Visions of excess: Selected writings 1927–1939, Manchester University Press, 1985, s. 239. 
3 G. Bataille, Prokletá část, Herrmann & synové 1998, s. 23. 
4 Ibid., s. 23. 
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zájmů. Hra energie, která je tímto rozeseta po zemském povrchu, však nikdy 
nepředstavuje ekvivalent energetického ekvilibria, tedy rovnováhy mezi příjmem  
a výdajem: „živý organismus získává v principu více energie, než je nutné k udržení 
života“5. Tento přebytek (bohatství) je typicky užit k růstu organismu, a to jak na 
rovině individua, tak i jednotlivých společností a celků. Stejně jako každý růst má  
i tento svůj limitní stav v podobě nemožnosti dalšího rozvoje. Přebytek, který 
k tomuto účelu nemůže být dále užíván, si nevyhnutelně nárokuje vlastní spotřebu, 
která se projevuje ve formě plýtvání. Nevyhnutelnost, se kterou se v případě 
přebytku energie setkáváme, pramení z předpokladu, že „pro každou živou hmotu 
jako celek je na zemském povrchu energie vždy příliš mnoho, celý problém se vždy 
ocitá v řádu přebytku, výběr je omezen na způsob promrhání vytvořeného 
bohatství“6. 
 

Můžeme tedy hovořit o třech pomyslných rovinách výdajů energie. První z nich je 
takový, který je užit k udržení života organismu. Druhý, jenž je nevyhnutelným 
výsledkem „nedokonalého“ využití energie na rovině první a která je jakožto 
přebytek užita k růstu systému. V obou těchto případech se jedná o výdaj ryze 
produktivní. To se však nedá tvrdit o rovině třetí, která představuje “vědomé” či 
spíše nevědomé plýtvání, které vzniklo dosažením hranic růstu. Právě tuto rovinu 
Bataille nazývá prokletou částí. Její neproduktivnost a samotný účel, který spočívá 
pouze v jejím vyplýtvání, z ní činí oblast zcela odlišnou od prvních dvou. Je však 
patrné, že na všech rovinách se jedná o tutéž energii a samotné rozdělení je poněkud 
umělé, ale právě přechod jakožto pohyb přebytečné energie, jejíž výdaje jsou užity 
k růstu, a její konverze po dosažení hranic je něco, co tvoří sféru onoho prokletí 
  
Na počátku byl dar 
 

Bataille své úvahy o všeobecné ekonomii započíná v nejspodnějších patrech7, 
kterých se její princip může dotýkat – na rovině rostlinných a živočišných organismů 
jakožto celků a jednotlivin. Pomyslným středobodem se pro něho stává Esej o daru 
Marcella Mausse, jehož koncepty staví jako základ ve svých úvahách nejen  
o organismech, ale hlavně lidských společnostech. Antropologické nebo sociologické 
čtení Bataillova díla však představuje pouze zlomek jeho rozsahu, který se má 
podobně jako ekonomie ve vztahu k ekonomii všeobecné. Výchozím bodem se stává 
kritika utility, která je v běžné ekonomii pozitivním principem kapitálu ve formě 
akumulace, investice nebo jeho devalvace.8 Oproti tomu klade koncept potlače,  
který je součástí systému totálních závazků, jak uvádí Mauss.9 Závazek, jehož 
podobou je i potlač, tedy jakési triumfální plýtvání nahromaděného bohatství,  
je totální ve své nutnosti, v tomto případě sociálního tlaku, a to za účelem zachování 
soudržnosti společenského řádu.10 Potlač je pak dále charakterizován jako totální 

                                                 
5 Ibid., s. 24. 
6 Ibid., s. 26. 
7 Máme zde na mysli teorii všeobecné ekonomie prezentovanou v Prokleté části, byť se již dříve objevila ve stručné 
verzi v eseji La Notion de dépense. 
8 J. Baudrillard, When Bataille attacked the metaphysical principle of economy, in: CTheory, 11 (3), 1987, s. 57. 
9 M. Mauss, Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech, Sociologické nakladatelství, 1999, s. 13. 
10 Ibid., s. 14. 
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závazek soutěživého typu,11 který je význačný jakýmsi soupeřením v aktu plýtvání  
a okázalostí daru, jenž nemá žádnou jinou než manifestní a destruktivní hodnotu. 
Aby bylo zřejmé, že se nejedná pouze o lidský fenomén, pokusme se držet v co 
nejobecnějších hranicích. 
 

Každý živý organismus podléhá témuž principu příjmu energie, při kterém je 
odkázán na své okolí. Tím je zajištěna reprodukce, která je základním předpokladem 
pro pohyb energie. U organismů, jako je například tele, můžeme pozorovat přebytek, 
který je výsledkem zajištění základních potřeb pro udržení života. Tento přebytek se 
projevuje expanzí, která vede k hranici růstu telete a následně k sexuální zralosti,  
jež je výsledkem neschopnosti dále využívat energii k růstu jednotliviny.12 Při 
přechodu k celku je pak omezován vnějšími podmínkami, které tvoří v cestě další 
limitu. O nadbytku tak hovoříme až tehdy, je-li růst jednotliviny či celku omezen. 

  
Je tedy zřejmé, že v průběhu vývoje organismu dochází k sílícímu tlaku,  

který odpovídá rezistenci okolního prostředí. To nepředstavuje pouze prostředí 
zemského povrchu, jež je hranicí poslední, ale především lokální meze růstu. 
V posledku je prvotním účinkem tlaku již samotný růst, který se projevuje v rovině 
rozmnožování, ale i expanzí organismu v prostoru. Opačnou skutečností je 
působnost přebytečné energie, přepychu, který se v opačném směru upíná dovnitř 
organického celku. Na této rovině se setkáváme s redukcí, potlačením a smrtí. 
Mluvíme-li o redukci, musíme mít na mysli prostor, který je jejím působením 
otevírán a který je díky tlaku, jenž ji vytvořil, vždy již obsazen. Vnitřní puzení 
k růstu se střetává s vnějším tlakem hledajícím možnosti, které se projevují například 
vzájemným požíráním nebo občanskou válkou. 

 
Partikulární zájmy jednotliviny, mezi které patří typicky snaha zůstat naživu,  

se střetávají s bytím celku, pro které je smrt či jiný excesivní moment nevýhodný.13 
Potlač, jak je již zřejmé, je tedy reakcí na tyto zájmy, které si kontinuální 
produktivita14 na straně jedné a tlak jí způsobený na straně druhé vyžaduje. Není 
také překvapivé, že nejokázalejší formy potlače můžeme, jak to provádí Mauss, najít 
u člověka15. 
 
Mimo princip kauzality  
 

S nevyhnutelností, s jakou si prokletá část vynucuje svoji přítomnost, se, stejně 
jako živočišné organismy, jak již bylo řečeno, potýká i člověk. Oproti nim užívá 
tohoto přepychu z pozice, která je v určitých ohledech odlišná, byť se potýká se 
stejnou emergencí. Stejně tak i pro člověka je ustavujícím faktem pohyb energie na 
zemském povrchu, jehož projevem je rozšiřování. S rostoucí komplexitou systému, 
kterou rozšiřování celku představuje, se pojí růst živé i neživé hmoty, jež generuje 

                                                 
11 M. Mauss, Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech, Sociologické nakladatelství, 1999, s. 15. 
12 G. Bataille, Prokletá část, Herrmann & synové 1998, s. 32. 
13 Ibid., s. 45–46. 
14 J. Fulka, Zmeškané setkání, Herrmann & synové 2004, s. 33. 
15 Bataille v této souvislosti uvádí příklady lidských obětí u Aztéků či jiné rituální obřady, při jejichž praktikování 
dochází k likvidaci nahromaděného bohatství. 
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stále více energie.16 Výsadním momentem a stěžejním rozdílem vydělujícím člověka 
jakožto specifický živý organismus je skutečnost, že člověk své bytí zvnějšňuje skrze 
práci, na jejímž konci stojí předmět (nástroj). Sledujme tuto linii, která se spojí 
v něčem, co Bataille označuje jako svrchovanost. 

 
Člověk přistupuje ke světu skrze práci, která utváří a je utvářena nástrojem, jejímž 

účelem je budoucí užití. Zpředmětnění a vklad životní síly pracovníka do výsledku 
práce z něho samého v jistém smyslu činí také nástroj charakteristický svojí 
služebností a užitkovostí. Oproti nástroji v běžném slova smyslu se musí člověk 
potýkat se svojí konečností, kterou má na zřeteli a která je zde jakoby vždy přítomna. 
Tato konečnost je něčím, co se vtiskává do předmětu práce.17 Individuum, které se 
ztotožnilo s věcí a je tak pojímáno i ostatními, se v krajním případě takovou věcí 
samo stalo. Zřetel na budoucnost, který je v tomto případě nedílnou součástí, je ukryt 
v hodnotě užitečnosti a produktivity, jež má předmět představovat: „stejně jako 
nástroj má i ten, kdo slouží – kdo pracuje –, hodnotu toho, čím bude později, nikoliv 
toho, čím je nyní“18. Tento úzkostný stav, který pramení ze sebeprojekce jakožto 
individuálního vědomí, které tváří v tvář smrti čelí její nevyhnutelnosti, je kontrastní 
vůči již zmíněné svrchovanosti. Okamžik, jeho důraz na přítomnost, která je při 
svrchovaném jednání klíčová, stojí v opozici vůči smrti, na niž v žádném ohledu 
nebere zřetel. Svrchované jednání je zcela nutně jednáním takovým, které nemá 
produktivní charakter (veškerá produkce je otázkou práce a budoucího užívání),  
a které si čistě ze své neodkladnosti vyžaduje svoje prožití. Takovéto jednání je 
naprosto neslučitelné s tím, co si vyžaduje činnost produktivní, tedy se služebností.19 
Často máme tendenci svrchovanost ztotožňovat s panovníky nebo božstvy, což je 
pouze konkrétní příklad toho, co Bataille pod tímto pojmem chápe. Aktem 
svrchovanosti je vše, co stojí mimo užitečnost v tom smyslu, že nenabývá hodnoty 
jakožto výdaje energie, která by zajišťovala přežití či růst celku.  

 
Svrchované jednání, jak je již zřejmé, nemá za cíl nic jiného než právě sebe, což nás 

přivádí na scestí. Člověk, jenž by neznal nic než toto jednání, by v posledku zanikal 
jakožto zvíře, neboť jeho individualita by se skrze produktivní činnosti nezvnějšila,  
a neměla tak onen úzkostný strach před smrtí. Naproti tomu individuum plně 
integrované ve výsledku své práce nabývá hodnoty věci samé, a bylo by tak 
redukovatelné právě na nástroj. Je tak patrné, že se Bataille snaží poukázat  
na přítomnost obou těchto rovin.20 Obzvláště té první, svrchované, jsou do cesty 
stavěny hranice v podobě zákona či institucí, jejichž existence je výsostně lidská. 
Nicméně ony hranice jsou něčím, co se nám dává jakožto hráz, jež má tendenci býti 
překonávána. V určitém smyslu je toto napětí možno chápat jako křehkost oněch 

                                                 
16 G. Bataille, Prokletá část, Herrmann & synové 1998, s. 41. 
17 G. Bataille, Svrchovanost, Herrmann & synové 2000, s. 30–31. 
18 Ibid., s. 36. 
19 Ibid., s. 10. 
20 Dokladem toho jest citát z počátečních kapitol Svrchovanosti: „Pokud si podle mého mínění dělník dopřeje 
skleničku, jde v podstatě o to, že ve víně, jež polyká, je obsažena zázračná chuťová složka, která je základem 
svrchovanosti. Je to maličkost, ale taková sklenka vína mu alespoň na krátký okamžik poskytne zázračný pocit, 
že svobodně nakládat se světem. Přestože mu víno klouže do krku mechanicky (téměř ihned po napití na ně 
zapomene), je tu nicméně princip opilosti, jejíž zázračnou hodnotu nemůže nikdo zpochybnit.“, in: Ibid.,  
s. 10–11.  
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hranic: „tento postoj má v sobě značnou intenzitu a výbušnost, jež možná nemají 
trvalý ráz, ale vedou k rafinovanějším rozkoším a krutostem, které jsou umožněny 
právě vzájemným působením civilizace a zákazu“21. Prolomení hranic vyžaduje jisté 
úsilí, které však navrací individuu jeho svrchovanost. Nejedná se pouze o překročení 
zákona nebo konvence, ale převážně o zastření strachu z vlastní smrti (konečnosti). 
 

Pro lepší pochopení toho, proč se o výklad svrchovanosti pokoušíme, je nyní 
vhodné nahlédnout na ni z jiné perspektivy. Slavoj Žižek ve své knize Nepolapitelný 
subjekt poukazuje na psychoanalytický rozměr Hegelova konceptu noci světa. Ta je 
dle Žižeka při nejmenším velmi blízko výkladu toho, co Freud nazývá pudem: 
„jádro, které vzdoruje úplnému smíření subjektu s jeho druhou přírodou“22.  
Mezera, která je přítomna mezi první a druhou přírodou, tedy mezi přírodou jako 
takovou23 a kulturou, vzniká samotnou oscilací mezi těmito rovinami lidského bytí. 
Křehkost jejich vztahu se projevuje excesivním momentem, vztažením se k přírodě 
první24, která v určitých ohledech vyvstává jakožto popření hranic přírody druhé.25  
Pomyslné vztažení se zpět k prvotní přírodě je zároveň okamžikem stojícím mimo 
hranice smrti. To jest opět opakem produktivní činnosti v podobě práce, jež je 
v počátku negací přírody a která se později obrací vůči individuu, jež se 
s předmětem ztotožnilo.26 Noc světa je prezentována jako moment, ve kterém je 
druhá příroda postavena stranou a kde se projevuje svrchovanost člověka v jeho čisté 
podobě. Negace kauzality skrze práci (produktivitu) ustupuje intenzitě, která si činí 
nárok na svoji přítomnost. V momentech svrchovanosti, které dávají všanc samotnou 
smrt se projevuje jistý prvek dobrovolnosti.27 Druhá negace přítomna v aktu 
dobrovolnosti čelí opět lidské konečnosti, a proto nemůže být ztotožněna s pouhou 
kauzální daností první přírody. 

   
Po této krátké odbočce k Hegelovi, který měl na formování Bataillova myšlení 

výrazný vliv a kterému věnoval řadu polemik, se vraťme zpět k myšlenkám 
všeobecné ekonomie. V roce 1933 publikoval Bataille studii nazvanou La structure 
psychologique du fascisme, kde se setkáváme s rozdělením výdaje energie na sféru 
produktivity – homogenita – a sféru neproduktivity – heterogenita. Je zřejmé,  
že v tomto případě se jedná o „přípravnou půdu“ pro pozdější úvahy nad 
všeobecnou ekonomií, která bude přesahovat člověka jako takového.28 Homogenitu 
jakožto sféru produktivity můžeme popsat v mnoha bodech, jejichž společnou 
vlastností bude vždy užitečná hodnota, která stojí v pozadí udržitelnosti sociálního 

                                                 
21 G. Bataille, Svrchovanost, Herrmann & synové 2000, s. 39. 
22 S. Žižek, Nepolapitelný subjekt, L. Marek 2007, s. 90. 
23 Máme na mysli přírodu, která je původcem lidského organismu jako takového, tedy biologickým základem. 
24 Vztažení se k první přírodě musíme však chápat pouze jako ilustrativní. Z dalších Bataillových děl, jako je 
například Erotismus, je zřejmé, dokonce explicitně uvedené, že „vztažení se“, o kterém mluví Freud, je chápáno 
jakožto transgrese (překonání) hranic „druhé přírody“ ve specifickém smyslu. Bataille v tomto případě sahá k 
německému slovesu aufheben, tedy překročení, které však současně zachovává i mění svůj stav. Fenomén války 
je toho ilustrativním případem, jelikož se jedná o ne-lidské běsnění (často se mluví o zrůdnostech, barbarství 
apod.) a zároveň naprosto lidský čin (viz například G. Bataille, Erotismus, Herrmann & synové 2001, s. 46.) 
25 Ibid., s. 90. 
26 F. Botting, S. Wilson, The Bataille Reader, Blackwell Publishers Ltd. 1997, s. 280. 
27 Ibid., s. 280. 
28 C. Blinder, A deadly fascination: heterology and fascism in the writings of George Bataille, Yukio Mishima, and Henry 
Miller, in: Revista de Estudios Norteamericanos, 2, 1993, s. 19–38, s. 23. 
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řádu. Produkce a utilita, kterou můžeme pozorovat v klasické ekonomii, je tomuto 
pojmu velmi blízká: „Produkce je základ sociální homogenity. Homogenní 
společnost je společnost produktivní, jmenovitě prospěšná společnost.“29 Tato rovina 
nám rovněž udává hranice popisu, skrze které se k ní můžeme vztahovat,  
tj. asimilovat ji do metodologie sociálních věd30, čímž se stává zároveň stabilní. 
Pojmová uchopitelnost či kvantifikovatelnost, se kterou je homogenita spjata,  
se zakládá na jejím odkazování mimo sebe, a to konkrétně na hodnotu, skrze kterou 
určujeme její smysl. Člověk je v jejím případě redukován na hodnotu svojí produkce 
či užitku, nikoliv již na sebe samého.31 
 

Stabilitu homogenity, jež je jejím zdánlivým rysem, vždy narušují prvky, které 
jsme zmínili jako heterogenní.32 Konstitutivním prvkem heterogenity je oblast 
posvátna, kterou člověk postuloval, aby unikl sféře čisté produktivity (nebyl pouhým 
předmětem). Posvátno je místem legitimizace, která udává strukturu neproduktivní 
sféře heterogenity (ta však jakémukoliv systematizování uniká), tedy místem, kde se 
excesivní jednání či plýtvání bohatstvím stává ospravedlnitelným. Heterogenita 
nemůže být redukována pouze na hodnoty, které se s posvátným běžně spojují,  
jako vznešenost nebo ctnost, je potřeba zahrnou i takové jako perverze či erotismus. 
Posvátné je to, co na jedné straně ospravedlňuje, vnáší strukturu a řád do míst,  
kde princip utility selhává, a na straně druhé nemá jiný cíl než samo sebe.33 Je již 
zřejmé a Bataille to explicitně uvádí, že sféra heterogenity, která se později objeví 
jako prokletá část ve stejnojmenném díle, je tím, co stojí v opozici vůči jakékoliv 
produktivitě a projevuje se plýtváním přebytečné energie a nahromaděného 
bohatství. 

  
Antropologický exkurz 
 

Doposud jsme se pokusili definovat základní koncepty, které se váží na pojetí 
všeobecné ekonomie představené Georgesem Bataillem. Nyní se přesuňme z čistě 
abstraktní roviny, která je častým popisem ideálních typů34, ke konkrétním projevům 
nadbytku energie. Historickými skutečnostmi podle Bataille nevyhnutelně vede linie, 
jejíž charakteristikou je oscilace mezi řádem toho, co jsme vzpomenuli jako 
produktivitu, utilitu či užitečnost, a excesivními fenomény jakožto prvky, které tento 
řád narušují. Rovina heterogenity či prokleté části se mimo jiné vyznačují jakožto 
jednání svrchované a jsou to právě ony, které stojí v poli Bataillovy pozornosti.  
Jsou to momenty lidského jednání, které jsou v protikladu vůči řádu utility a mají na 
zřeteli pouze samy sebe. Momenty vyznačující se určitým „šílenstvím“ (nocí světa)  
a svrchovaností nárokujíce si vlastní přítomnost až na samou hranici,  
kde intencionalitu lidského vnímání nahrazuje intenzita prožitku.  

                                                 
29 G. Bataille, The psychological structure of fascism, in: New German Critique, 16, 1979, s. 64–87, s. 65. 
30 Ibid., s. 67. 
31 Ibid., s. 65. 
32 J. Fulka, Zmeškané setkání, Herrmann & synové 2004, s. 42. 
33 G. Bataille, The psychological structure of fascism, in: New German Critique, 16, 1979, s. 64–87, s. 68–69. 
34 Zjevné je to například při popisu svrchovanosti, kde autor často zachází na hranici „ideálních“ typů proto,  
aby ji následně popřel. Můžeme se domnívat, že toto gesto směřuje směrem k čtenáři, kterého tak udržuje 
v určitém stavu abstraktní činnosti, již musí vynakládat. 
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Je-li tento prvek vždy a neredukovatelně přítomný, je v určitém ohledu lidské 
společenství celkem, který se snaží onen destruktivní prvek potlačit. Tím se rodí 
společenství jako takové, tedy v podobě institucí, které jsou jeho odosobněnou 
entitou. Mluvit o potlačení však stojí v opozici vůči neredukovatelnosti. Stojíme tak 
spíše před fenoménem konvertibility násilí, jež je průvodním jevem prokleté části  
a konstitutivní složkou institucí. Je nutné povšimnout si, že Bataille pozoruje, stejně 
jako Hegel, dějinnou přítomnost institucí, které jsou výsledkem politiky jakožto 
praxe a které mají charakter konvertibility násilí.35 Prokletá část nebo chceme-li 
heterogenita, nemá povahu pouze násilného aktu, může se projevovat tvůrčí činností 
například v literatuře či umění. Společným jmenovatelem je však výdaj energie,  
který je nadbytečný. Jeho nejčastější manifestací, budeme-li se držet Bataillovy 
všeobecné ekonomie, je ve vztahu k lidským celkům fenomén násilí36, a to jak vůči 
jinému celku (dobyvačné války), tak i sobě samým (obětní rituály či občanské války). 
  

V podobném smyslu jsme již hovořili o potlači, ze kterého Bataille abstrahuje 
základní princip a vlastnost přebytku energie. Nejedná se však o fenomén stojící 
uvnitř společnosti, ale o takový, který je vždy přítomný, zakoušený a přicházející 
z vnějšku.37 O potlači jsme se zmiňovali v kontextu daru, povinnosti jej oplácet  
a soutěživého principu, který je s ním spjatý. Může nám proto připadat, že se jedná  
o akt v principu směnný, a tedy ve svém důsledku produktivní. Dar má však povahu 
určité konvergence ve smyslu změny stavu subjektu, který obdarovává. Darující 
získává „věhlas“ (moc) na základě své „velkorysosti“ a opovrhováním bohatství 
v podobě okázalosti daru.38 Přebytečná energie, jejíž příčinou je i dar jakožto zbavení 
se předmětu, je tímto ospravedlněna v podobě této instituce. Z pohledu všeobecné 
ekonomie musíme chápat dar jako akt plýtvání, protože nemá jiný význam než 
nabytí slávy a určitého postavení: „v procesu plýtvání získává ten, kdo plýtvá 
(jednotlivec či skupina), prestiž, kterou si přivlastňuje jako svůj majetek a který 
určuje jeho postavení“39. Člověk tak z touhy po zisku, respektive zhodnocení 
vlastního úsilí (daru), učinil touhu po nabytí symbolického „předmětu“. Smysl 
instituce lze tak chápat jako regulační ve vztahu k neproduktivní činnosti. A je to 
právě tato „překážka“, která v průběhu dějinného vývoje na sebe bude brát různé 
podoby a formy. 
 

Stejně jako v případě Maussova potlače je i Bataillova pozornost napnuta směrem 
k severoamerickým indiánům, v jejichž tradičních kmenech tato institucionální 
rovina nabývala podoby uctívání božstev (ospravedlnění, legitimizace). Plýtvání se 
neslo v duchu nechvalně známých obětních rituálů, jejichž cílem bylo uspokojení 
vůle bohů. Z hlediska všeobecné ekonomie se jedná o akt zcela neproduktivní,  
který je vykonáván ve jménu instituce, která nemá jiný účel než samotnou likvidaci 
nahromaděného bohatství. Nadbytek energie, který jednotlivé společnosti 

                                                 
35 E. Balibar, Násilí a civilita, Rybka Publishers 2016, s. 80. 
36 Máme zde na mysli takový fenomén, který je násilný ve svém potlačení touhy po dalším růstu, jenž je 
omezován hranicemi, a to v jakékoliv podobě, ať už institucionální, nebo „světské“.  
37 Určujícím a konstitutivním prvkem přítomnosti energie je podle George Bataille Slunce, které Zemi poskytuje 
energii ze sebe, a přesto na oplátku nic nebere zpátky.  
38 G. Bataille, Prokletá část, Herrmann & synové 1998, s. 79. 
39 Ibid., s. 83. 
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potřebovávají jinak efektivně (daří se jim ho konvertovat a v určitém smyslu vstřebat 
ve specifických formách) a proti kterému staví různé institucionální bariéry,  
je i přesto v neustálém ohrožení ze strany prokleté části, jež o sobě na každém rohu 
dává vědět. Prolomení těchto bariér ústí jednak směrem dovnitř, jako v případě 
rituálů, tak směrem ven v podobě válek či dobyvačného jednání (expanze): „obrana 
proti takovémuto zahlcení živé síly byla v každé době, avšak kdesi hluboko 
v temnotách vědomí, předmětem horečného hledání. Předcházející společnosti ji 
nacházely ve slavnostech; některé z nich stavěly obdivuhodné monumenty, které 
neměly žádný praktický význam (…) Tyto prostředky k odvádění pozornosti však 
byly vždy nedostačující; jejich existence jakožto přebytku přesto (do jisté míry) ve 
všech dobách způsobovala, že obrovské množství lidských bytostí a užitečných 
produktů bylo v průběhu válek ničeno. V naší době dokonce význam ozbrojených 
konfliktů ještě vzrostl a získal, jak všichni víme, katastrofálních rozměrů“40.  
 

Bataille tak skrze naturalizaci Maussova potlače41 dává konkrétní podobu noci 
světa, jež se projevuje na rovině excesu – „noc vůkol všeho, zde pojednou vyskočí 
zakrvácená hlava, tam jiné bílé zjevení, a znenadání opět zmizí“42. Z pohledu 
všeobecné ekonomie se jedná o moment, kdy se o slovo přihlásí prokletá část ve své 
absolutnosti a zároveň nicotě, nezachytitelnosti. Můžeme mluvit o zájmech 
jednotlivých celků a užitku, který z násilí na jiných získávají, ale také  
o ekonomických institucích, které v posledku k násilí více či méně explicitně vedou. 
To vše jsou na úrovni dílčích celků strategie pro udržení nebo rozšíření vlastního 
bohatství. Nejedná se však o nic jiného než o přítomnost nadbytku, která z pohledu 
všeobecné ekonomie představuje plýtvání lidskými zdroji. Civilizace jakožto soubor 
institucí stojící mezi člověkem a člověkem jiným, tedy tvořící společnost, je napříč 
historií provázena jejími konverzemi. Studená válka, jak píše Bataille, je příkladem 
této snahy par excellence.43 Evropa se v tomto období stala příjemcem nadbytku 
z jedné nebo druhé strany a zároveň místem, kam mohla ona energie směrovat. 
Ekonomická soutěž, jež za Studené války nahradila střet dvou armád je z pozice 
všeobecné ekonomie je jen další snahou o konceptualizaci a “uchopení” 
nahromaděného bohatství. Marshallův plán tím z ozbrojeného střetu armád vytvořil 
střet dvou ekonomik, čímž odklonil úsilí dostatečně efektivně, aby se studená válka 
stala skutečně studenou.  
 
Závěr 
 

V rámci širokého teoretického pole jsme se i přes určitou nekonkrétnost pokusili 
nastínit „podloží“, na kterém fenomén války vyvstává jako neredukovatelná a 
nesystematizovatelná skutečnost. Společným rysem excesivních jevů, mezi které 
válka nepochybně patří, je přebytek energie (bohatství), který je nutné vyplýtvat. 
Bataille užívá tohoto slova (plýtvání) se zřetelem ke konceptu všeobecné ekonomie, 
kde akt plýtvání představuje neproduktivní, ryze iracionální výdaj. Ať se již 

                                                 
40 Ibid., s. 27–28. 
41 Baudrillard, J., When Bataille attacked the metaphysical principle of economy, in: CTheory, 11 (3), 1987, s. 58. 
42 Žížek, S., Nepolapitelný subjekt, L. Marek 2007, s. 35. 
43 Bataille, G., Prokletá část, Herrmann & synové 1998, s. 197. 
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projevuje v triumfálním zbavení se majetku, jako je tomu v případě klasického 
popisu potlače u kmenů severoamerických indiánů, nebo v dobyvačných či jiných 
válkách, jedná se z pohledu celku (organismu) vždy o tentýž princip – zbavení se 
části, kterou již systém nedokáže vstřebat v podobě zachování životnosti nebo růstu.   
Již od počátku se člověk snažil prokleté části projevující se excesivními momenty 
stavět do cesty nejrůznější instituce a zákazy. Negace kauzálního jednání, které 
můžeme spatřovat například u zvířat, se projevuje ve vzniku institucí, které mají za 
cíl strukturovat nestrukturalizovatelný přebytek energie, s nímž se člověk potýká. 
Naléhavost, kterou si prokletá část vynucuje, je natolik zásadní, že samotné instituce 
je možné chápat pouze jako bariéru, jež bude ze samotného svého principu popřena. 
Avšak akt popření, který se ve chvílích svrchovaného jednání projevuje, je těmito 
institucemi ovlivněn a výsledný projev nabývá lidských rozměrů (rituální oběti, 
války apod.). 
  

Svrchovanost, která je jedním z projevů přítomnosti nadbytku energie, 
představuje z pozice subjektu moment, v němž je individuum vytrženo  
z produktivní činnosti charakteristické svojí služebností a odkazováním mimo sebe. 
Svrchované jednání se vyznačuje oproti činnosti produktivní svým odkazováním na 
sebe samo a důrazem na prožívaný přítomný okamžik, jenž nemá na zřeteli 
konečnost individua. Excesivní povaha těchto momentů, které můžeme nazývat 
prokletou částí, heterogenitou či svrchovaností, se vyznačují nevyhnutelností  
a neredukovatelností prvků, které na jedné straně člověka charakterizují a na straně 
druhé vystupují proti němu samotnému ve své, často destruktivní, povaze. 
  

Válku lze na pozadí teorie všeobecné ekonomie chápat jako specificky lidskou 
podobu zbavení se nadbytku energie. Ospravedlnění a legitimitu jednotlivých válek, 
stejně jako ostatních projevů plýtvání, lze sledovat v oblasti posvátna, která 
propůjčuje domnělý řád a pravidla prokleté části, jež je v posledku jejich popřením  
a „pouhou“ konvertibilitou neredukovatelné heterogenity. 
 
Shrnutí 
 

V předkládaném textu jsme se pokusili podat výklad základních filozofických 
konceptů Georgese Bataille, které i přes určitou nekonkrétnost mají dle nás tendenci 
podat výklad tak komplexního fenoménu, jakým je válka. Spolu s tím jsme se 
pokusili najít společný jmenovatel excesivních momentů, mezi které válka 
nepochybně patří, a jehož manifestací jsou tyto momenty podmíněny.  Tímto 
jmenovatelem je nadbytek energie, se kterým se živé organismy musejí nevyhnutelně 
potýkat. V souvislosti s tímto Bataille otevírá svoji knihu Prokletá část citací Williama 
Blakea: „V nadbytku je krása”. I přesto jsme schopni říci, aniž bychom se dopustili 
výraznější chyby, že v nadbytku stejně tak krása není. A právě tento paradoxní rys, 
kterým se vyznačuje lidská snaha o institucionalizaci nadbytku energie, nás přivede 
k válce jakožto nevyhnutelnému plýtvání par excellence. 
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Summary 
 

Georges Bataille: No Beauty in Abundance. This text offers an interpretation of 
Georges Bataille’s basic philosophical concepts, which, despite some vagueness, shed 
some light on the complex phenomenon of war. We have identified a common 
denominator of such excessive moments as war, viz. the abundance of energy that 
living organisms inevitably have to cope with. The original edition of Bataille’s book 
The Accursed Share opens with a quote by William Blake, “Exuberance is beauty." On 
the other hand, it may be objected that there is no beauty in exuberance/abundance 
either. It is this paradoxical human effort to institutionalize the excess of energy that 
leads us to war, as an inevitable consequence of abundance.  
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