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„Pokud to mohu posoudit, nemám sklon chodit slepě ve šlépě-
jích ostatních. Celý život jsem se snažil uchovat si nepředpojatou 
mysl, abych se mohl vzdát kterékoli, třebas milované hypotézy, 
jakmile se objeví fakta, která jí protiřečí,“ řekl o sobě anglický ba-
datel Charles Darwin a nepřímo tak vystihl pojítko zahraničních 
osobností, jejichž příběhy – včetně toho Darwinova – si můžete 
přečíst v tomto speciálu. 

Ať už je to Jean-Paul Belmondo, Ronald Reagan či Agatha 
Christie, všichni šli vlastní cestou, i když se jim nabízela jedno-
dušší varianta, a tím se stali výjimečnými. Je tu ale třeba zmínit 
i ty, kteří svou výjimečnost věnovali temné straně síly, jako je na-
příklad drogový král Joaquín „Prcek“ Guzmán či „Hitlerův zloděj 
umění“ Hildebrand Gurlitt.

Nevšednost sice spojuje všechny zobrazené, jinak se ale 
v mnoha ohledech liší. Například v různých přístupech k práci. 
Někteří jí obětovali všechno, jiní mají přesně srovnané, kde 
začíná a končí jejich zaměstnání. „Jestli na něčem trvám a co 
za žádnou cenu nechci měnit,“ vyprávěl například naší repor-
térce spisovatel Jo Nesbø v Oslu, „je způsob, jakým žiju – snažím 
se, abych měl život co nejméně komplikovaný. Chci dělat jen to, 
co mě baví. Tedy psát, lézt, trávit čas se svojí dcerou.“ 

Vedle toho americký prezident Abraham Lincoln nedoká-
zal téměř odpočívat a práce byla vždy na prvním místě. Ostatně 
také čelil problémům, které v úřadě nepoznal nikdo před ním 
a ani po něm. Sám prezident se jednou svěřil: „Pokud je úděl vést 
Peklo stejně těžký jako to, čím tady teď procházím, tak musím 
říci, že cítím k Satanovi jistý soucit.“

Naštěstí my nečelíme jeho těžkostem, a tak si můžeme spolu 
s dalšími hrdiny jednoho z našich článků zazpívat: „Život stojí 
za prd a smrt je sirkou škrt... Život vždy z té lepší stránky ber.“

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
inspirativní čtení vám přeje 

Erik TabEry
šéfredaktor

Editorial
Svojí cestou
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margaret 
thatcherová
Drsná dáma, která se stala jednou 
z nejvýraznějších a nejmocnějších 
světových osobností 
jiří Sobota

Na začátku cesty.
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sSlečna Margaret Hilda Robertsová zjevně nemá rozum. Ne-
dávno dala výpověď v solidní firmě BX Plastics, kde se v la-
boratoři podílela na vývoji nových syntetických materiálů, 
a našla si nezáživnou práci u londýnské společnosti J. Lyons, 
výrobci zmrzliny a masových směsí. Hned nato se přestěho-
vala do podnájmu v nudném osmdesátitisícovém městě Dart-
ford, šestadvacet kilometrů na sever od Londýna. Každé ráno 
vstává v šest, nasedne na autobus, přesedne na vlak a cestuje 
za prací do hlavního města. V pět odpoledne se po osmihodi-
nové směně stejným způsobem vrací zpět. V Dartfordu na ni 
v autě čeká jeden z jejích nových známých a následuje cesta 
po městě, klepání na stovky dveří, rozdávání letáků, proslovy 
na ulici. 

Píše se rok 1950, v poválečné Británii by se měly do dva-
nácti měsíců konat volby a pětadvacetiletá absolventka chemie 
na Univerzitě v Oxfordu v nich dostala životní šanci. Slečna 
Robertsová je nezničitelná, po návratu domů ještě obvykle se-
pisuje řeč na příští den. Během kampaně si zvyká spát pouhé 
čtyři hodiny denně a tento zvyk jí vydrží až do konce oslnivé 
kariéry. 

Energií nabitá žena nemohla na začátku cesty tušit, že za čtyři 
desítky let bude stát za vtipné komentáře třeba samotnému fran-
couzskému prezidentovi – François Mitterrand ji jednou popsal 
jako dámu „s očima Caliguly a ústy Marilyn Monroe“. Nedlouho 
po válce byla možnost, že by se již za čtvrtstoletí právě ona (a vů-
bec jakákoli žena) mohla stát lídrem Konzervativní strany, či do-
konce premiérkou Velké Británie, nepředstavitelná. Skutečnost, 
že bude hrát jedenáct let roli jedné z nejvýraznějších osobností 

světové politiky, stane se plnohodnotným spojencem legendár-
ního amerického prezidenta, postaví na hlavu ekonomické po-
řádky v rodné Británii, vstoupí do války s Argentinou nebo se 
bude přímo podílet na pádu komunistické říše, by tehdy zněla 
jako naprostá sci-fi.

Zárodky toho všeho byly ale přesto obsaženy již ve výkonu, 
který mladá žena podala v nevýrazném městě ležícím stranou 
velkého dění. Dartford byl tradičním hnízdem labouristů. V roce 
1945 tady vyhráli o více než osmnáct tisíc hlasů a všem bylo 
jasné, že ambiciózní mladá žena, která ani z města nepochází, 
nemá šanci. Nominaci Konzervativní strany získala vlastně tro-
chu náhodou po rychlém seznámení se s předsedou místní kon-
zervativní buňky a poté, co kandidovat ve volbách odmítlo ně-
kolik střízlivě uvažujících místních osobností, včetně jistého 
Denise Thatchera, úspěšného podnikatele. Kandidovat právě 
v Dartfordu za Konzervativní stranu znamenalo holý nerozum 
a ztrátu času.

Margaret Robertsová se však bavila jako ještě nikdy za svého 
ne příliš dobrodružného života. Pocházela ze solidních, ale nud-
ných poměrů malého města. Otec byl hluboce věřící metodista, 
i Margaret trávila každou neděli mnoho hodin v kostele a poz-
ději si občas sama vyzkoušela roli metodistického kazatele. Al-
fred Roberts byl obchodník, místní radní, dokonce starosta, a fi-
nančně tedy mohl své rodině zabezpečit pohodlí. Přesto bydlel 
s manželkou a dvěma dcerami v malém bytě se studenou vodou. 
Margaret nebyla příliš společenská, není známo, že by si za stu-
dií našla přítele, a podle všeho se záhy stala kopií svého zásado-
vého otce ponořeného do místní politiky.

V Dartfordu dokázala podle vzpomínek zúčastněných na-
kazit svým nadšením celou místní komunitu konzervativců. Ta 
v jednu chvíli dokonce opravdu věřila, že se slečnou Robertso-
vou přišly do města nové časy, že její energie a víra dokážou za-
běhané poměry zvrátit. Nestalo se. Konzervativní kandidátka 
prohrála, snížila však náskok svého soupeře o třetinu a zane-
chala skvělý dojem. Kromě toho se seznámila se svým budou-
cím manželem Denisem, který ji měl provázet životem příštích 
dvaapadesát let.

Na dně 
Cesta Margaret Thatcherové je příběhem vzpoury proti nevy-
hnutelnému. Velká Británie zaplatila za vítězství ve druhé svě-
tové válce vysokou cenu. Ekonomicky byla na kolenou, přišla 
o své impérium, v Evropě jí ujel vlak. V prvních poválečných de-
setiletích začala vnímat samu sebe jako bývalou velmoc v dlou-
hodobém úpadku. Politici, většinou s osobní zkušeností váleč-
ného pekla, horovali pro dohodu, pro své voliče chtěli především 
klid. Zkušenost s předválečnou krizí velela zahlazovat hrany roz-
porů, nedovolit vysokou nezaměstnanost, udržet smír. „Británie 
volila kohokoli, kdo byl ochoten zajistit pohodlí a řídit společný 
spořádaný úpadek,“ popsal éru před nástupem Thatcherové v tý-
deníku The New Yorker  v roce 1986 John Newhouse, pozdější 
poradce Billa Clintona pro evropské záležitosti.

To se ale příliš nerýmovalo s hodnotami, které si do ži-
vota přinesla mladá Margaret. Od svého otce převzala něko-
lik jednoduchých zásad spojených s tradiční viktoriánskou 
morálkou: pracovitost, soběstačnost, poctivost. Člověk má 
žít za své, neutrácet více, než si dokáže vydělat, nemá lhát, 
marnit čas je hřích. Dnes je Margaret Thatcherová spojována 
s neoliberálními ekonomy, jako jsou Hayek nebo Friedman, 
její životopisci však vesměs sklouzávají k přesvědčení, že in-
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Vládu ale stíhala jedna pohroma za druhou. Světovou recesi 
doplnily místní stávky odborů za vyšší platy, k těm se přidala 
ropná krize, a když se vláda snažila situaci řešit dalším tiště-
ním peněz, vyvolala mohutnou inflaci. Británie, bývalá kolo-
niální říše a poslední bašta demokracie proti hitlerovskému 
Německu, byla na kolenou. Heath čtyřikrát vyhlásil stav ohro-
žení, vzhledem k nedostatku energie se pracovalo jenom tři 
dny v týdnu, britské ulice byly kvůli stávkám popelářů zava-
leny hromadami odpadků, a když v Liverpoolu přestali praco-
vat i hrobníci, zvažoval tamní radní nahlas možnost nuceného 
pohřbívání do moře.

Tehdy udělala budoucí první žena země poslední důležitou 
zkušenost: Heath se pod tlakem okolností vzdal svých předvo-
lebních slibů, otočil o sto osmdesát stupňů, hasil krizi dalšími 
a dalšími penězi. Nakonec vyhlásil tváří v tvář výhrůžkám hor-

telektuální poučky byly v jejím případě až na druhém místě. 
„Vše, v co věřím, je výsledkem otcovy výchovy a předvolební 
kampaň jsem vedla právě na těchto principech,“ prohlásila 
4. května 1979, kdy se stala britskou premiérkou. „Považuji 
se za člověka, který věří v poctivé peníze, a to znamená, že 
musím bojovat s inflací, jak umím, protože tisknout a znehod-
nocovat tak peníze je zkrátka nemorální,“ zdůvodnila zase 
jindy svoji monetární politiku, jež v Británii v první fázi více 
než zdvojnásobila nezaměstnanost.

Britskou premiérku neužilo na nuan  ce a slovíčkaření. Nikdy 
nestudovala humanitní obory s jejich sklonem k váhavosti a re-
lativismu, žádala exaktní pohled na svět. Morální zásady a vý-
chova ve víře jí daly pevné přesvědčení, že dokáže jasně rozli-
šit pravdu od lži, dobro od zla. Británie po kolektivním vzepětí 
druhé světové války sklouzla politicky doleva, i představitelé 
Konzervativní strany brali za nezvratnou věc postupně narůs-
tající sílu odborů a ústup země ze slávy. Klid a stále neohraba-
nější vládní kroky k jeho zajištění ovšem příliš dobře nefungo-
valy a úpadek dosáhl vrcholu v sedmdesátých letech.

Tehdy byla u moci konzervativní vláda Edwarda Heathe 
a Margaret Thatcherová, která se od prohrané bitvy v Dart-
fordu stihla vdát, porodit dvojčata, přesvědčit konzervativce, 
aby jí přidělili vhodný okrsek, a vystoupat v hierarchii strany 
až na vládní pozice, v ní zastávala post ministryně školství. 

francouzský prezident mitterrand  
ji popsal jako „dámu s očima 
Caliguly a ústy marilyn monroe.

Stát si jako politička na svém a věřit tomu, co hlásám. (Thatcherová s příznivcem v jejím volebním okrsku, 1979)
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nických odborů volby, které nečekaně prohrál. Thatcherová se 
tehdy definitivně přesvědčila, že pro politika je nutné stát si 
na svém, být srozumitelný a dávat najevo, že hlásaným zása-
dám skutečně věří. O pár měsíců později se nečekaně postavila 
svému dosavadnímu šéfovi, vyhrála stranické volby, a když se 
labouristům sesypala země na hlavu stejně jako předchozí vládě 
konzervativců, a museli dokonce povolat na pomoc Mezinárodní 
měnový fond, vyhrála v roce 1979 volby.

Radujte se
Thatcherismus, jak je dnes její pohled na svět běžně nazýván, 
je více než jen souborem ekonomických opatření. Nová britská 
premiérka samozřejmě vyznávala svobodu jednotlivce na rozdíl 
od pečovatelského státu, rozjela vlnu privatizací státních pod-
niků, kterou později okopíroval celý svět, a nemilosrdně zlomila 
moc odborů ve stávkovém boji, jenž trval déle než rok. Jejím prv-
ním krokem byla série úsporných opatření a monetárních kroků, 

Vyvedu naši zemi z úpadku. 
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které měly zkrotit inflaci, směřovala k vyrovnanému rozpočtu, 
deregulovala bankovní sektor a další odvětví a vyznávala svo-
bodné prostředí volného trhu.

Thatcherismus je ale především styl a s ním spojená energie 
nebo, slovy tehdejších Financial Times, „v podstatě instinkt, sé-
rie morálních hodnot a přístup k vedení“. S Margaret Thatche-
rovou skončila v britské politice dohoda, vyjednávání a kom-
promis. Premiérka byla na vrcholu moci neoblomnou skálou 

ČeSké uhraNutí
Na jaře 1982 seděla skupina disidentů – spisovatelka eva kan-
tůrková, filozof Milan Šimečka či socioložka Jiřina Šiklová – 
ve vazbě za pašování zakázaných knih už téměř rok, když je 
najednou ve dvou vlnách propustili. Pražský prokurátor Fronek 
tento krok zdůvodnil tím, že „přezkoumáním celkové důkazní 
situace, jakož i dalších okolností případu došel k závěru, že je 
nutné obviněné pustit na svobodu“. Ony „další okolnosti“ tehdy 
nebyly známé a nejsou příliš v povědomí ani dnes. Vztahovaly 
se k jednomu únorovému dni toho roku, kdy na letiště v ru-
zyni těžce dosedla tři letadla s celkem více než osmnácti tu-
nami zlata. Šlo o část československého měnového zlata, jež 
si vlády uSa a Velké Británie ponechaly po únoru 1948 jako 
kompenzaci za zestátněný majetek svých občanů. Jak ame-
ričané, tak Britové vydání zlata podmínili „ulehčením situace 
disidentů a těch, kteří nesouhlasí se socialistickým zřízením“, 
jak stručně zmiňuje dokument v archivech ministerstva vnitra. 
Jiřina Šiklová pak britské premiérce osobně poděkovala na kon-
ferenci v Paříži v roce 1990. 

to bylo poprvé, kdy Margaret thatcherová promluvila do ži-
vota v Československu. Ovšem nikoli naposled. Vlna převratů 
ve střední a východní evropě ji ještě zastihla ve funkci a ona 
měla podle tehdejších spolupracovníků velkou chuť nově svo-
bodným státům pomoci s transformací. Spolupracovníci prezi-
denta Václava havla vzpomínají, jak si premiérka při prvním se-
tkání nedělala hlavu s diplomatickým protokolem a v dlouhém 
monologu havlovi téměř nadiktovala, co všechno je třeba udě-
lat, zejména s ekonomikou. havel prý sice pozorně naslouchal, 
ovšem ještě pozorněji naslouchaly jiné postavy nové politické 
scény. ODS, hlavní pravicová strana následujících let, nejenže 
pozvala thatcherovou na svůj první kongres (kam nakonec ne-
dorazila), ale hlavně vystavěla svůj program, stanovy i prak-
tické záležitosti, jako je fungování stranické kanceláře, po vzoru 
britských konzervativců. „Ona byla jednoznačným symbolem 
vzdoru proti všemu, co zavánělo levičáctvím, proto jsme se 
tehdy inspirovali právě u ní,“ vzpomínal pro respekt jeden ze 
zakladatelů ODS Petr havlík. 

k thatcherové se hlásil také zakladatel křesťanskodemo-
kratické strany, která později s ODS splynula, Václav Benda 
a v průběhu let i politici všech ideologických odstínů: od ko-
munistky kateřiny konečné, pro niž byla právě baronka coby 
úspěšná žena v maskulinním světě vzorem na začátku kariéry, 
po sociálního demokrata Miloše Zemana, který se na ni od-
volával jako premiér při privatizaci bank. Nad tím se sice šéf 
ODS Václav klaus podle tehdejšího vyjádření „usmíval“, nic-
méně v praktickém následování politiky Margaret thatcherové 
neměl Zeman skóre až tak odlišné právě od klause. klausovy 
vlády sice po vzoru konzervativců masivně privatizovaly státní 
podniky, nicméně v některých klíčových bodech by thatcherová 
svého oddaného žáka nepochválila. ať už za „bankovní socia-
lismus“, kdy se nesplacené úvěry bank v řádu desítek miliard 
sanovaly z veřejných peněz, či finanční injekce, kterými stát 
uměle udržoval při životě velké podniky. Nebo za rychlé ustupo-
vání odborům, například při stávce železničářů – zcela odlišné 
od vytrvalosti a tvrdosti, s jakou jednala s odboráři thatcherová.

V jednom směru ovšem Václav klaus i občanští demokraté 
Margaret thatcherovou následovali skutečně důsledně: v réto-
rickém důrazu na národní suverenitu, v hluboké nedůvěře vůči 
evropské unii a Německu coby jejímu motoru. Stejně jako brit-
ská premiérka i ODS dlouhodobě podporuje rozšiřování unie 
(byť v klausově vizi až do extrému, v němž by se měly k eu 
připojit rusko či kazachstán), ale už nikoli její hlubší integraci. 
a byť s tímto postojem dnes řada obdivovatelů „Železné lady“ 
z počátku devadesátých let nesouhlasí s poukazem na zjevnou 
skutečnost, že Británie konce osmdesátých let toho nemá se 
současným Českem mnoho společného, pro většinu občanských 
demokratů se nic nemění.  SiLviE LaudEr
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odmítající odlišné názory, ničící nepřátele jak na opačné straně 
politického spektra, tak mezi méně radikálními členy vlastní 
Konzervativní strany. „Thatcherová není schopna tolerovat své 
nepřátele. Nenávidí je, upřímně řečeno, všechny do jednoho,“ 
citoval tehdy The New Yorker jednoho nejmenovaného spolu-
pracovníka premiérky.

Trvala zkrátka za všech okolností na svém a to se jí velmi 
dlouho vyplácelo. Po první sérii ekonomických kroků byly 
v Británii téměř tři miliony nezaměstnaných (pro srovnání, Ed-
ward Heath začal panikařit a měnit svou politiku ve chvíli, kdy 
se číslo přiblížilo k magické hranici jednoho milionu). Na pre-
miérku tehdy tlačila i vlastní strana a noviny tiskly rozhořčené 
statě ekonomických expertů. Z té doby také pochází premiérčino 

slavné vystoupení na konzervativní konferenci: „Těm, kdo če-
kají na otočku, vzkazuji, otočte se, jestli chcete. Dáma ale není 
k mání.“

Neoblomnou dámu tehdy před volebním debaklem pravdě-
podobně zachránil útok argentinské junty na Falklandské ost-
rovy. Válka o souostroví v jižním Atlantiku ostatně snad nejlépe 
ilustruje, co Thatcherová pro svou zemi vykonala. Chudnoucí 
Británie se kousků pevniny se zhruba osmnácti sty obyvateli zá-
vislými na dotacích z Londýna chtěla již delší dobu elegantně 
zbavit. Když ostrovy v roce 1982 obsadili Argentinci, tlačili 
premiérku do diplomatického řešení třeba v podobě společné 
správy dokonce i její američtí spojenci.

Pro Thatcherovou by však takový výsledek byl jen dalším 
přitakáním teoriím o nevyhnutelném úpadku země, ponížením 
podobného typu, jako bylo například odmítnutí žádosti o přijetí 
Británie do tehdejšího Evropského hospodářského společen-
ství, jež v šedesátých letech svým vetem „zařídil“ francouzský 
prezident Charles de Gaulle. Místo toho na Falklandy putovala 
flotila stovky lodí s osmadvaceti tisíci muži a v následné válce 
padlo zhruba devět set vojáků, z toho dvě stě padesát na britské 
straně. Pozorovatel nakloněný relativnější interpretaci světa 
může v konfliktu snadno vidět zbytečný masakr, „bitku dvou 

tak jako ona sama viděla svět 
v černobílých barvách dobra a zla, 
zůstává pohled na ni rozpolcený.

Velké změny, velké emoce. (Demonstrace proti zavedení rovné daně, 1990)

f
o

to
 P

r
o

f
im

E
d

ia
.C

z



13

plešatých mužů o hřeben“, jak věc popsal argentinský spi-
sovatel Jorge Luis Borges. Pro Thatcherovou šlo o zásadní 
spor. Diktátor je morálně nepřijatelný pro zásady svobodné 
země. Hrstce lidí na ostrově bylo zapotřebí zachovat právo 
svobodné volby, Británii bylo nutné udržet její čest a vrá-
tit zpět ztracené sebevědomí. „Radujte se a gratulujte ar-
mádě,“ zhodnotila vítězství stručně premiérka v legen-
dárním nočním vystoupení před sídlem v Downing Street 
a zmizela zpět do klubka svých poradců.

„Železná lady“ se nevrátí
„Mrcha je mrtvá, radujte se,“ parafrázovaly zesnulou pre-
miérku bezprostředně po její smrti rozvášněné hrstky od-
půrců na britských ulicích. Margaret Thatcherová vlila své 
zemi novou energii do žil, dostala ji z nejhoršího úpadku, 
dovedla ji k téměř plnohodnotnému spojenectví s americ-
kým prezidentem Ronaldem Reaganem, s nímž společně 
zarazili poslední hřebíky do rakve krachujícího komunismu. 
„Železná lady“ byla ženou do studené války, jako nikdo jiný 
v Evropě pojmenovala zlo komunistického režimu a byla 
morální oporou pro lidi toužící ve východním bloku po svo-
bodě. V jiných částech planety ovšem dědictví legendární 
premiérky vidí méně nadšeně: Thatcherová například tr-
pěla silnou náklonností k chilskému diktátorovi Pinoche-
tovi, aniž by vysvětlila, jaký rozdíl vidí mezi vojenskou jun-
tou v Chile a v sousední Argentině, nebo označila Nelsona 
Mandelu za teroristu (za postoje její vlády se Jižní Africe 
později omluvil konzervativní premiér David Cameron).

Tak jako ona sama viděla svět v černobílých barvách 
dobra a zla, zůstává pohled na ni rozpolcený i v samotné Bri-
tánii. Thatcherová pohnula zemí výrazně doprava, vrátila 
jí na léta ekonomickou prosperitu i sebevědomí a nebývale 
posílila její autoritu ve světě. Zároveň ale svou neústupností 
vůči dopadům reforem učinila vlastní Konzervativní stranu 
natolik nepopulární, že ztratila na třináct let moc a na se-
veru země v podstatě zanikla – skutečným pokračovatelem 
Thatcherové se stal v mnoha ohledech labourista Tony Blair. 
Je jenom symbolické, že politickou kariéru legendární pre-
miérky ukončil politický puč znechucených kolegů ve vlastní 
straně pouhý rok po pádu železné opony a konci bipolárního 
rozdělení světa. 

Emocionální reakce na úmrtí Margaret Thatcherové 
ale dokazují, jak výraznou osobností byla a jak hluboce 
ovlivnila světové dění. Dnešní svět je jiný a zároveň po-
dobný. Část planety se domnívá, že dopady nedávné fi-
nanční krize zdiskreditovaly mnohé ekonomické postoje 
„Železné lady“, samotná Británie však její základní po-
stoje nikdy neodvrhla. Současný Západ včetně USA záro-
veň prožívá relativní úpadek své moci, prosperity a tváří 
v tvář úspěchu nedemokratické Číny i krizi víry ve správ-
nost principů a hodnot, na kterých stojí. Taková situace by 
Margaret Thatcherové byla povědomá a je snadné odhad-
nout, jak by se k ní postavila, kdyby jí zbývaly síly a čas.   

RESPEKT 16/2013

(text byl napsán u příležitosti úmrtí margaret thatcherové 8. dubna 2013.)

VF_Roaming_100x280_Respekt_Spec_300.indd 1 24.05.16 11:40
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EEarl Slick vzpomíná na Vánoce 2012 jako na vskutku báječný čas. 
Vyhledávaného studiového kytaristu, který proslul už v polovině 
sedmdesátých let divokými sóly na albu Station to Station Da-
vida Bowieho, si na obálku prázdninového čísla vybral prestižní 
oborový časopis Guitar World. Ve vzduchu ovšem viselo něco, 
co Slickovi radost z mimořádné pocty zakalilo. Měl informaci, 
po níž by novináři i čtenáři skočili, ale musel si ji nechat pro sebe. 
Před pár měsíci se společně s Bowiem zapojil do supertajného 
natáčení jeho tehdejší novinky The Next Day. Tedy alba, v jehož 
vznik přestali doufat i ti nejoddanější fanoušci.

Bowie se po srdeční příhodě, která ukončila jeho turné v roce 
2004, stáhl z veřejného života a zhola nic nenasvědčovalo tomu, 
že by měl chuť se znovu postavit za mikrofon. Slicka, upovída-
ného brooklynského rodáka s italskými kořeny, proto při inter-
view notně svrběl jazyk. Udržel se. A mimo jiné i jeho disciplíně 
vděčí Bowie za to, že návrat po letech nečinnosti se nesl v atmo-
sféře triumfu.

Zbrusu nová píseň Where Are We Now vylétla ještě v den 
svého zveřejnění, který připadl počátkem ledna 2013 na zpěvá-
kovy šestašedesáté narozeniny, na první místo prodejů iTunes 
v sedmnácti zemích světa. Album sklízelo nadšené recenze. Od-
stup jednoho desetiletí spojený s retro náladami současného pu-
blika z něj učinil mimořádnou událost.

Přitom jde vlastně především o osobní retrospektivu. Úvod 
se nese v atmosféře precizního odtažitého zvuku, který byl ty-
pický pro poslední řadové album Reality (2003). Zazní tu řezavá 
kytara, kterou si Bowie užíval počátkem sedmdesátých let, když 
na sebe bral podobu rockového poloboha Ziggyho Stardusta. Ne-

chybí zvukové koláže, jež razil na průkopnických deskách z „ber-
línského období“ konce sedmdesátých let. A nad tím vším se 
klene nenapodobitelný zvonivý hlas, který s postupujícím věkem 
ztrácí jen málo ze svého napětí.

V době, kdy tvůrci bombardují svět facebookovými statusy, 
na čem zrovna pracují, se Bowie zčistajasna zjevil už s hotovým 
dílem. O jeho vzniku věděl jen kroužek nejvěrnějších spoluhráčů, 
kteří museli podepsat smlouvu mlčenlivosti. Jako už několikrát 
v průběhu své kariéry, jež se rozpíná přes pět dekád, šel proti za-
žitým zvyklostem: tvůrčím i tržním. Dokázal, že čtyři roky před 
sedmdesátkou stále patří k hrstce umělců, kteří se perfektně ori-
entují v měnící se popkultuře. A především, že nikdo na světě 
dnes neumí vnutit nelítostnému showbyznysu svá vlastní pra-
vidla lépe než on.

Straka
Rukopisu Davida Bowieho v populární hudbě posledních čtyř 
desetiletí se nelze vyhnout. Vine se všemi žánrovými odnožemi, 
undergroundem i hlavním proudem. I kdyby člověk minul celou 
jeho diskografii, tak musí uznat, že bez jeho odvážné pódiové 
show z počátku sedmdesátých let a divadelního pojetí scény by 
se neobešel nablýskaný cirkusový pop od Madonny až po Lady 
Gaga.

Mezi špičatým účesem jeho nejslavnějšího alter ega Ziggyho 
Stardusta a punkovou módou existuje --přímá souvislost. Nebýt 
otevřené koketerie s homosexualitou a obdivem pro kabaret, ne-
zrodila by se syntezátorová scéna osmdesátých let od Human 
League přes Ultravox po Frankie Goes to Hollywood. Své mu 

david bowie
Umělec, jehož hudba nikdy 
nepřestala probouzet očekávání
PavEL turEk
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Nevyhraněná sexualita 
a image mimozemšťana 
zrodily hvězdu.
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dluží gotická scéna vedená romantickými The Cure a Siouxsie 
and the Banshees. Chladný zvuk alb natočených v Berlíně po-
strčil na scénu postpunkové Joy Division. Bowieho všudypřítom-
nost pak zpečeťuje orientace současné scény na retro nahrávky.

Bowiemu se současně nedá připsat autorství žádného hu-
debního stylu či přelomového zvuku. Dosáhl však mistrovství 
v oboru inscenace a koláže. S vytříbeným a takřka neomylným 
vkusem si pro svá alba vyzobává nejzajímavější přísady z aktu-
álního kulturního provozu. Záviděníhodným způsobem se mu 
daří vyhmátnout nové trendy v rámci okrajových žánrů, zpraco-
vat je a proslavit se s nimi mnohonásobně větší měrou, než by to 
zvládli sami jejich vynálezci.

David Bowie udělal pro hudbu to samé co Andy Warhol pro 
výtvarné umění. I on založil svá díla na skvěle pochopených a vý-
tečně použitých citacích. V popu je takový způsob práce dnes 
běžnou praxí, Bowie ovšem tuto disciplínu založil a doteď je v ní 
nejlepší. A v neposlední řadě: až do jeho příchodu byl rokenrol 
živočišným médiem, v němž hudebníci dávali průchod svým váš-
ním a primárním instinktům, Bowie jej ovšem pojal se střízlivým 
odstupem uměleckého estéta.

Jestliže ve slovníku českých hudebních žurnalistů je v souvis-
losti s jeho proměnlivostí nadužíváno přirovnání k „chameleo-
novi“, pak anglosaský tisk jej častěji považuje za jiné zvíře. Ří-
kají mu s lehkou nadsázkou „straka“. Zlodějka, která si do hnízda 
bere lesklé věci, jež jí nepatří.

Nebešťan
V jeden červencový podvečer roku 1972 tato „straka“ vlétla bez 
varování do pěti milionů britských domácností a vyděsila spo-
řádané rodiče, kteří vyrůstali ještě v období před rokenrolem. 
Dospívajícím dětem ale její zpěv změnil život. V ostře sledova-
ném hudebním pořadu Top of the Pops tehdy poměrně neznámý 
hudebník David Bowie poprvé představil svou novou hudební 
identitu – fiktivní mimozemskou superhvězdu Ziggyho Stardusta 
a s kapelou The Spiders from Mars před televizními kamerami 
zahrál píseň Starman.

Zatímco běžného rockera té doby představoval maskulinní 
typ s dlouhými vlasy a džínovým stejnokrojem, z obrazovky se 
na diváky usmíval střízlík v mnohobarevném elastickém úboru 
s krátkým zrzavým sestřihem natuženým do špiček. Publikum 
dosud nic podobného nevidělo ani neslyšelo.

Jak popisuje Bowieho biograf Paul Trynka, Starman je záludná 
skladba. Nese se v duchu boogie, jež mnoho dluží současníkům 
T.Rex, text sloky se hemží řadou modernistických výjevů, padají 
tu trendy slova jako rádio či mimozemšťan. Piano v přechodu, 
jako kdyby se chystalo sdělit nějakou spěšnou zprávu morseov-
kou, ovšem Bowieho hlas se najednou o oktávu zvedne, napětí 
se uvolní a píseň se přelije do melodického refrénu, v němž zpě-
vák hovoří o nebešťanovi, který by se s námi rád setkal. To, že 

refrén připomíná Over the Rainbow z filmu Čaroděj ze země Oz, 
samozřejmě není dílem náhody, ale Bowieho umu spojit módní 
artrockový zvuk s lety osvědčenými popovými postupy.

Hudba však není zdaleka tak provokativní jako detail, na nějž 
kamera zaostří během druhého refrénu. K Bowieho mikrofonu 
se přitočí blonďatý kytarista Mick Ronson a zpěvák mu kolem 
krku nonšalantně položí ruku s bíle nalakovanými nehty. Nebeš-
ťan tu uniká nejen okovům planety Země, ale i jasně definované 
sexuality.

Pro středostavovského diváka BBC, který si pomalu zvykal 
na humor Monty Pythonů, to byla silná káva. Bowieho smysl pro 
načasování nemohl být lepší, ono důvěrné gesto na celostátním 
okruhu se odehrálo pár dnů poté, co Londýnem prošel vůbec 
první pochod gayů.

Nevyhraněná sexualita v kombinaci s mimozemskou image 
a navýsost moderním textem, pracujícím s motivem outsidera, 
udělala svoje. Ziggy Stardust se okamžitě stal idolem teenagerů. 
Rokenrol byl do jeho příchodu hájemstvím bouřliváků a výtrž-
níků. Bowie se však díky promyšlenému estétství stal vzorem 
pro jemné introverty, kteří sice nikam nezapadali, nicméně ne-
spatřovali východisko v agresi.

„Myslel jsem, že není z tohoto světa,“ vzpomínal později 
Dave Gahan z Depeche Mode v rozhovoru pro list The Guar-
dian. „Pocházel jsem z dělnického města, ale Bowie mi dal na-
ději, že za jeho hranicemi existuje i něco jiného.“

Z pětadvacetiletého mladíka, jenž se narodil se jménem Da-
vid Robert Jones ve válkou zdecimované londýnské čtvrti Brix-
ton, se tak po mnoha marných pokusech stala rocková hvězda, 
kterou od dětství zoufale toužil být.

Zrození superhvězdy
Zatímco jeho vrstevníci snili, že budou prodavači nebo stroj-
vůdci, Bowie měl od devíti let jasno. Miloval rokenrol a chtěl 
být bílým Little Richardem. Tento divoký černošský muzikant 
provokující svou otevřenou sexualitou byl pro něj klíčovou in-
spirací. Kvůli němu se začal učit na saxofon a v patnácti letech 
založil první kapelu.

Snažil se, seč mohl, a přimykal se ke každému módnímu stylu, 
ale hvězdný prach pořád padal na jiné. Nejprve Británie vzývala 
The Beatles a The Rolling Stones, později upřednostňovala The 
Who. V roce 1967 vydal debut, který komerčně propadl, ale ne-
vzdával se. Místo koncertování si peníze vydělával hraním v ex-
perimentálních filmech a pantomimou, aniž by tušil, jak tyto 
schopnosti později zúročí.

Ačkoli vydal několik alb, stále se jen se zpožděním hnal 
za trendy, jež diktovali jiní. Náskok mu zajistila až v roce 
1971 cesta do Ameriky. Tam fascinovaně nasával bezuzdně tvůrčí 
a sexuálně vibrující atmosféru v newyorské The Factory Andyho 
Warhola. Objevil jak intelektuální The Velvet Underground, tak 
divoké The Stooges vedené nezkrotným Iggym Popem.

Bowie začal být pod Warholovým vlivem posedlý tématem 
slávy – o to víc, že ji sám neměl. Rocková hudba si zrovna vybí-
rala první oběti. Agresivnímu stylu života podlehl Brian Jones, 
Jimi Hendrix nebo Janis Joplinová. Zároveň pozoroval, jak se 
ruku v ruce se slávou dostavuje mesiášský komplex. Třeba jako 
v případě kolegy Vinceho Taylora, který po sérii zážitků s LSD 
uvěřil, že zosobňuje spojnici mezi mimozemskými civilizacemi 
a Ježíšem Kristem.

Z tohoto amalgámu povstalo konceptuální album The Rise and 
Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars. Největší rocková 

díky promyšlenému estétství se stal 
vzorem pro jemné introverty, kteří 
sice nikam nezapadali, ale zároveň 
si nelibovali v agresi.
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hvězda všech dob, jež přišla z vesmíru, zde vede divoký život, 
který ji nakonec také pozře. Bowie vtělil do Ziggyho vše, co se 
naučil: skladatelské řemeslo, smysl pro hudební i textové citace 
a cit pro kostým a jevištní prezentaci.

Každý večer hrál přepjatou karikaturu superhrdiny pro kon-
zumní společnost a následky byly tvrdé. Británie prožívala zig- 
gymánii a Bowie i členové kapely byli v neustálém obležení fa-
noušků. Bowie si postupně uvědomoval, že publiku uniká, že se 
tady jedná o masku, pod níž se ukrývá mnohem komplikovanější 
a plastičtější tvůrce.

Fantastické turné vrcholilo 3. července 1973 vyprodaným kon-
certem v londýnském sále Hammersmith. Bowie zpíval jako o ži-
vot, avšak na konci, těsně před finální Rock’n’Roll Suicide pro-
nesl do mikrofonu věty, které šokovaly i jeho spoluhráče v kapele: 
„Ze všech vystoupení si tohle budeme pamatovat nejdéle, pro-
tože je nejen poslední na turné, ale vůbec poslední, které ode-
hrajeme.“ Ten večer po intenzivních osmnácti měsících Ziggy 
Stardust zmizel ze scény stejně nenadále, jako se zjevil. Bowieho 
ambicím a rozletu už byl jeho kostým těsný.

Bílá dieta
„V mém mléku plave moucha. Patrně se jej hodně naloká. Tak se 
cítím i já – cizorodý prvek v úplně novém prostředí a nemůžu si 
pomoct to všechno do sebe nenasávat,“ s krabicí nízkotučného 
mléka v ruce a nervózním úsměvem odpovídá Bowie na zadním 
sedadle limuzíny na otázku dokumentaristy Alana Yentoba, čím 
to, že se v jeho tvorbě objevuje čím dál více postupů typických 
pro americkou hudbu. Zpěvák podává přesnou analýzu toho, jaké 
impulzy jej vždy provokovaly k tvorbě. A zároveň nikoho jiného 
v tomto období nepřipomínal tolik jako topící se mouchu.

Yentob se k Bowiemu připojil v roce 1974 s úmyslem zazna-
menat americkou část jeho turné k desce Diamond Dogs. V doku-
mentu Cracked Actor chtěl přinést portrét britského hudebníka 
dobývajícího Ameriku. Mnohem spíše ale zaznamenal umělce, 
kterému se život vymyká z rukou.

Ačkoli identitu Ziggyho Stardusta pohřbil, jeho životní styl si 
ponechal a po několik let se stravoval na „bílé dietě“, jež sestá-
vala pouze z kokainu a mléka. Ve vrcholné fázi klesla jeho váha 
na šestatřicet kilogramů, pleť měl popelavou a zuby nezdravé. Jen 
díky drogám však vydržel dlouhá turné, nekonečné rozhovory 
s novináři a maratony v nahrávacím studiu. I když navenek při-
pomínal trosku a propadal paranoidním stavům, stále pracoval 
a sršel nápady. Dokázal natočit černošským soulem inspirova-
nou desku Young Americans s hitovým singlem Fame, který vylétl 
na první místo americké hitparády. Hned nato se pustil pod no-
vou maskou Hubeného bledého vévody do nahrávání Station to 
Station, kde dal poprvé průchod své slabosti pro elektronickou 
tvorbu německých Kraftwerk a začal se poohlížet po umělečtěj-
ších a „evropštějších“ vlivech pro své další směřování. Měly ho 
zachránit kreativně i lidsky.

Život v Los Angeles se totiž Bowiemu stal prokletím. Sice si 
splnil všechny sny o slávě a deskou Young Americans dobyl ame-
rický trh, ovšem na všech jiných frontách se jeho život hroutil. 
Manželství s Angelou Barnettovou, jež mu byla oporou a inspirací 
v časech Ziggyho Stardusta, bylo v troskách, rozchod s chamti-
vým manažerem Tonym Defriesem jej přivedl takřka na mizinu 
a v centru světového zábavního průmyslu se zdálo nemožné zba-
vit se kokainové závislosti.

Novou šanci pro něj znamenal západní Berlín. Slyšel o tom 
městě legendy a přitahovala ho estetika výmarské republiky. Po-

rokenrol byl do jeho příchodu hájemstvím bouřliváků 
a výtržníků. (1973)

kam směřuje, měl jasno od devíti. (1969)
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važoval maličký ostrůvek Západu uprostřed socialistického oce-
ánu, jejž obývali převážně nejrůznější exoti a odmítači vojenské 
služby z celého Německa, za vhodné místo pro nový start.

Přijížděl s naivním očekáváním pozůstatků meziválečné 
avantgardy, kabaretní dekadence a brechtovského dramatu. 
Dorazil však do nevlídného města, kde bohému ovládal alko-
hol, heroin a beznaděj. Odvykat ve městě, kde čtrnáctiletá nar-
komanka Christiane F. zrovna prožívá mrazivý příběh, který se 
později stane základem bestselleru My děti ze stanice Zoo, se z ny-
nějšího pohledu nejeví jako nejlepší nápad. Bowie se tu přesto 
oklepal a odrazil ode dna.

Především proto, že zde mohl žít velmi skromně a v relativní 
anonymitě. Berlínské podivíny totiž skutečnost, že do jejich baru 
zrovna zavítala nějaká popová hvězda, příliš nevzrušovala. Bowie 
se v tichosti nastěhoval do skromného bytu uprostřed čtvrti Schö-
neberg, jež zdaleka ještě nebyla tak opečovaná a středostavov-
ská jako dnes a rekonvalescence největší hvězdy sedmdesátých 
let mohla začít.

„Heroes“
První výplod berlínského pobytu – album Low – způsobil šok. 
Bowie se nechal uhranout experimentátory německé krautroc-
kové scény Neu! a Can, kteří zcela nabourávali tradiční písňové 

struktury. A co víc: výtečný melodik a brilantní zpěvák s podma-
nivým hlasem natočil desku, jejíž dobrá polovina byla čistě in-
strumentální, náladová, emocionálně zamlžená a vznikla za asi-
stence průkopníka ambientní hudby Briana Ena.

Bowie nemohl svůj restart pojmout v radikálnějším duchu. 
Od raných nahrávek a na rozdíl od svých vrstevníků typu Neila 
Younga nebo Johna Lennona hrál ve svých textech vždy nějakou 
roli. Psal příběhy londýnských floutků i opuštěných mimozemš-
ťanů a měnil kvůli nim pěvecký projev i vizáž, ale varoval se toho, 
aby mluvil z hloubi srdce. Neslučovalo by se to s jeho divadelní 
náturou ani s povahou hudebního kleptomana.

Na Low strhl všechny masky a zpíval sám za sebe. Zadumanou 
skladbu Always Crashing in the Same Car deklamuje takřka apa-
ticky bez manýry a odevzdaně hovoří o chybách, které si nemohl 
pomoci neopakovat znovu a znovu.

Low vyšlo krátce po jeho třicátých narozeninách a přerod se 
dokonale vydařil. Publikum poprvé spatřilo Bowieho bez make-
-upu a sám autor si v této civilní podobě začal libovat. Berlín mu 
mimořádně svědčil, důkazem toho je, že právě zde ve studiu 
Hansa – na dohled od zdi – se zrodil také jeho vůbec největší hit, 
píseň o hrdosti i marnosti, „Heroes“.

Při jeho skládání v roce 1977 měl Bowie na paměti o dva roky 
starší skladbu Hero od zmíněných Neu!, rytmicky připomíná 
i I’m Waiting for the Man od The Velvet Underground. Píseň se 
vyloupla během zkoušek, ale zůstávala neotextovaná a hrozilo, 
že se na chystané album vůbec nedostane. Aspoň tak to líčí Tho-
mas Jerome Seabrook v biografii Bowie v Berlíně, která loni vyšla 
v českém překladu.

Psaní slov bylo pro Bowieho velmi stresující. Atmosféra 
ve studiu houstla, a tak producent Tony Visconti uvítal, když 
ho šéf požádal, ať se jde na chvíli provětrat, zatímco on se bude 
o samotě soustředit na text. Ženatý Visconti nenadálé pauzy 
využil k tomu, že si dal poblíž berlínské zdi tajné dostaveníčko 
se svou tehdejší milenkou. Ve stínu betonové bariéry spolu sdí-
leli láskyplné objetí a pro Bowieho, jenž svého producenta po-
zoroval z oken zvukařské kabiny, se výjev rovnal polibku múzy. 
Když se nic netušící Visconti vrátil z krátké schůzky, uvítal ho 
zpěvák s lišáckým úsměvem a slovy: „Mám hotovo.“ Známkou 
Bowieho noblesy budiž i fakt, že o tomto náhlém záchvěvu in-
spirace v rozhovorech mlčel více než dvacet let, tedy celou dobu, 
co byl Visconti ženatý.

„Heroes“ na první poslech působí jako akt vzdoru: věnovaná 
dvěma bytostem, jež neohroženě stojí na rozhraní světa, který 
si rozporcovaly válečné mocnosti. V druhém plánu se ovšem 
skrývá příběh nefunkčního páru, v němž ona se příliš hádá a on 
příliš pije. Bowie zde popisuje své rozpadající se manželství. To 
je i hlavní důvod, proč dal název do uvozovek, coby ironickou 
připomínku zbytečného lpění na vztahu, který přes značné úsilí 
nevydrží déle než jeden den.

Ačkoli Bowie v kvality „Heroes“ bezmezně věřil, v době svého 
vydání singl víceméně vyšuměl. Ústřední hymna jeho koncertů 
a zároveň skladba, již si z jeho repertoáru hojně půjčovali jiní zpě-
váci, se z ní stala až v průběhu následujících patnácti let. Publi-
kum si postupně podmanila právě kvůli znepokojivé beznaději, 
kterou ukrývá za idealistickým heroismem.

Pokud Ziggy Stardust předznamenal podobu velké popové 
show, berlínská trilogie (do níž kromě Low spadají ještě alba „He-
roes“ a Lodger) představuje opačný pól kreativního dobrodruž-
ství a celkového přerodu, jakého se před ním žádný jiný inter-
pret z prvních míst hitparád neodvážil. Na vrcholu punkové vlny, 

Pro hudbu udělal to samé co andy 
Warhol pro výtvarné umění. založil 
svá díla na skvěle pochopených 
citacích.

Podle vlastních pravidel. (2013)
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která zatracovala většinu etablovaných hudebníků předchozí éry, 
Bowie prokázal, že nepatří do starého železa.

Napětí mezi Ziggym Stardustem a „Heroes“ – tedy mezi opu-
lentním komerčním hitem a progresivní avantgardou – určilo 
hranice, mezi nimiž se následující desetiletí pohyboval.

Konec umělce
Když po rozvodu v roce 1980 získal do plné péče svého syna 
Duncana Jonese (dnes uznávaného filmového režiséra, 
mj. Moon a Zdrojový kód), našel sílu definitivně setřást okovy 
drogové závislosti. A deskou Let’s Dance započal popově nejú-
spěšnější etapu, kdy jako zkušený stratég okamžitě nasedl na es-
tetiku probouzejícího se televizního kanálu MTV. Na konci osmé 
dekády si však uvědomil, že sice vyprodává stadiony, ale mezi 
jeho fanoušky převažují „lidé, kteří mají ve sbírce desek spíše 
Phila Collinse než The Velvet Underground“.

Podruhé za život mu došlo, že ho opojení slávou zavedlo 
do slepé uličky a že je opět čas pro další radikální tvůrčí gesto. 
„V osmdesátých letech jsem si sáhl na umělecké dno,“ přiznal 

v interview pro BBC. „Začal jsem mít velmi rád peníze. Nechtěl 
jsem se jich vzdát, a tak jsem publiku servíroval, co po mně vy-
žadovalo. To ze mě vysálo veškerou tvořivost. Přestal jsem být 
tvrdohlavým umělcem. Přitom to je role, v níž jsem nejlepší.“

Z popaře se tak znovu stal věrozvěst: nyní vizionář mož-
ností hudby na internetu. Výsledkem jsou na muže ve středním 
věku velmi odvážná alba 1.Outside (1995) a Earthling (1997). 
Na prvně jmenovaném opět povolal do studia Briana Ena a při-
nesli společnou variaci na elektro-industriální zvuk à la Nine 
Inch Nails, druhé album se pak neslo v duchu evropské taneční 
scény reprezentované spolky jako The Prodigy nebo Under-
world. Bowie uchopil moderní zvuk v jeho celistvosti a prodal 
ho publiku hlavního proudu.

Naposledy promluvil v roce 2003 poněkud klasickým rocko-
vým albem Reality. Hudební svět tou dobou pod vlivem kapel 
jako The White Stripes nebo The Strokes poprvé podlehl vábení 
retra. Přehrabování se v minulosti plně nahradilo zapálený futu-
rismus a tento zpětný pohyb sebral Bowiemu vítr z plachet. Na-
jednou nebylo kým se inspirovat.

Bowie se vždy perfektně orientoval v měnící se popkultuře. (Z klipu k písni The Stars z alba The Next Day)
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Sám na sebe
Ještě před třemi roky Bowie další album vylučoval, ale když 
v roce 2011 oslovil svého dvorního producenta Tonyho Viscon-
tiho s přáním, že se chce opět pustit do práce, Visconti nebyl pře-
kvapen. „Je to umělec, nemůže sedět nečinně věky,“ konstatuje 
producent místo Bowieho, který se drží v ústraní, pro list The 
Guardian.

Vše kolem desky The Next Day se ale muselo udržet v tajnosti, 
Bowie si nepřál, aby veřejnost věděla, že něco chystá. Hlavně 
proto, aby nečelil názorům, jež by mu vnucovaly, jak mají nové 
písně znít. Kapela střídala studia, jakmile se provalilo, že v nich 
točí Bowie. Ničím nerušené zázemí nakonec našli v newyorském 
studiu The Magic Shop, jehož vedení dalo na dobu Bowieho vý-
skytu volno všem neprověřeným externistům.

The Next Day tedy přišlo v tichosti. Bowie na něm chytře žong-
luje se svým dědictvím, ohlíží se zpět a rekapituluje svá témata. 
Kytara občas zní jako od zesnulého Micka Ronsona, člena The 
Spiders from Mars, je tu Berlín i fascinace slávou a časným kul-
tem celebrit v druhém singlu The Stars.

„Nejsem originální tvůrce, ale daří se mi syntetizovat vše, co 
pokládám za pozoruhodné,“ prohlásil Bowie v bilančním rozho-
voru při svých padesátých narozeninách. O šestnáct let později 
chápe, že na rozdíl od 20. století, kdy si půjčoval trendy od mlad-
ších inovátorů, nyní takovou možnost kvůli všeobecné retrománii 
nemá. Proto nyní podrobuje novému pohledu sám sebe. Často 
zjišťuje, že prvky, o nichž předpokládal, že jsou imitace jiných, 
byly jeho vlastním hlasem. Pohrává si se svým přínosem popu-
lární kultuře jako s podivuhodnou skládačkou.

Na papíře to působí jednoduše, ovšem dnes si nikdo s takovým 
úkolem nedokáže poradit právě tak suverénně jako Bowie. Má 
pro to hned dva výrazné předpoklady: talent jasnozřivosti a ta-
lent stylizace. Závěr alba The Next Day obstarává temná a zvu-
kově odvážná kompozice Heat, zpěvák v ní s divadelním patosem 
opakuje mantru: „Jsem prorok, jsem lhář.“ Možná nebýt toho, 
nemohl by se nikdy stát symbolem vrtkavé popkultury posled-
ních padesáti let.  

RESPEKT 11/2013

(text vznikl u příležitosti vydání alba The Next Day, kdy bylo bowiemu  

šestašedesát let.)

david bowie zemřel o tři roky později od napsání tohoto textu,  
10. ledna 2016 ve věku 69 let, kdy prohrál boj s rakovinou. novátorský 
zpěvák, skladatel i herec pár dní před smrtí ještě stihl vydat nové a vřele 
přijaté album Blackstar, podle ohlasů dokonce jedno z nejsilnějších, 
které kdy natočil.

TŘINÁCTÁ UČEDNICE (5926)
Duchovní dobrodružství
Deepak Chopra
Autor v tomto mistrovsky napsaném románu splétá
dohromady historický příběh, tajemství, vzrušující
dobrodružství a intriky, odhaluje překvapivé objevy
o neznámé poslední Kristově učednici a nabízí nové
chápání toho, kým byl Ježíš ve svých posledních
dnech.

256 stran, vázaná s přebalem 349Kč

VELKÁ HRA DĚJIN (3994)
Odhalení skrytých vládců světa
Robert Bauval, Graham Hancock
Velká hra dějin je intelektuální cestou, která prostřed-
nictvím skrytých uliček prochází historií, přičemž od-
krývá stopy tajných náboženství, která dala světu tvář,
v architektuře a památkách. Kniha se podrobněji zabý-
vá zednářským ideálem, sleduje počátky hry symbolů,
slov a talismanů.

544 stran, brožovaná 549Kč

KDYŽ SE VÁMNIC NEDAŘÍ, (5906)
ZKUSTE DĚLAT NIC
aneb jak vás umění oprostit se od všeho
dostane tam, kam chcete
Dr. Frank KINSLOW
Nicnedělání je perfektní technikou. Na nejnovějších
vědeckých myšlenkách vám tato průkopnická kniha
představí mimořádné výhody nicnedělání. Praktiku-
jete-li tyto techniky, zažijete zlepšení zdraví, napl-
nění svých talentů a možností a delší spokojenější
život. Naučíte se deset praktických a okamžitě účin-
ných technik, které vyžadují minimální úsilí, žádné
znalosti. Výsledek se dostavuje okamžitě a přetrvává
dlouho poté, co tuto knihu odložíte.

192 stran, brožovaná 279Kč

6MINUTOVÝ KOUČ (5809)
Najdi skutečnou sebedůvěru!
Pierre Franckh
Každý den si můžeme zvolit, že změníme své životy,
a přitom k tomu nepotřebujeme roky na sobě tvrdě
pracovat. Stačí 6 minut denně!
Pierre Franckh, autor mnoha bestsellerů, přichází
s dalším silným tématem, a to je sebedůvěra. Se so-
fistikovaným cvičením, perfektně šitým na míru
našim mozkům, nás učí tvůrčím způsobem objevit
svou jedinečnost, ocenit své individuální schopnosti
a rozvíjet silnou emocionální základnu, která vede
k opravdovému sebevědomí.

176 stran, vázaná 259Kč

TŘINÁCTÁTÁTÁ UUČEČEDNICE ((599926262 ))
DuDuDuchchhovní dobbbrororodrdd užžžství
Deeepaka Chhopoprop a
Autorr v tomtomto mo ististrovovovsky napsasasanémémém románánu spléplépl tá
dohhhromadydy hihistos rickýký příběh, tt, tajemství,ví, vzvzzrušrr ujíujuj cí
dobbbrodružružru stvst í a ininintritriky,ky, odhallujeuje přpřekvapiapivvé objevy
o nnneznnáméámé posledníní KrKristisi ověvěvě učučedned ici a nabízí nonn vé
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OdOO halel ní sskrytytýcýchh vlvládců sssvěvěvětat
Robert BaBB uval,l, GraG haam HaHancockk
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Pierre Frrancanan khkP
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nejsem originální tvůrce.  
ale daří se mi syntetizovat vše,  
co pokládám za pozoruhodné.
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Lee Harvey 
oswald
Příběh Kennedyho vraha, který 
toužil odejít ve velkém stylu
jiří Sobota

Směrem do záhuby.  
(Oswald s manželkou Marínou  
odjíždějí z Minska do USA)
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PPrvní výstřel zvedl hejna holubů ze střech budov okolo náměstí 
Dealey Plaza. Následovala zhruba šestivteřinová pauza a po ní 
druhá rána. Vzápětí třetí. Druhé dva výstřely prý rezonovaly sed-
mipatrovou budovou texaského distribučního střediska školních 
učebnic jako dělová salva a dvěma zaměstnancům u okna v pátém 
patře se na hlavu sesypaly kousky omítky.

„Jestli chcete vědět, co jsem v tu chvíli řekl, povím vám to,“ vy-
povídal později jeden z nich před vyšetřovací prezidentskou tzv. 
Warrenovou komisí.

„Povězte.“
„A do prdele, řekl jsem.“
„Měl jste potřebu vyběhnout nahoru a podívat se, co se děje?“
„Ne, neměl.“
„Měl jste obavy, že vyběhnout nahoru a podívat se, co se děje, 

může být nebezpečné?“
„Ano, měl.“
Zorientovat se během několika vteřin, během nichž přišel 

o život americký prezident John Fitzgerald Kennedy, bylo té-
měř nemožné. Byl slunný listopadový den roku 1963. Prezi-
dentská kolona projížděla desítky minut ulicemi Dallasu mezi 
rozjásanými davy, jejichž nadšení překonalo všechna očeká-
vání. Prezident Kennedy a jeho oslnivá žena Jacqueline vy-
padali ještě před půl hodinou v přímém televizním přenosu 
z dallaského letiště jako dokonalý pár dvou celebrit na vr-
cholu kariéry. Robert Donovan, tehdejší zpravodaj listu The 
Washington Post, později vypověděl, že „ve veřejném životě 
Kennedyů nebyl pravděpodobně nikdy oslnivější okamžik než 
právě tyto chvíle v Dallasu“.

Kontrast mezi nevinností a hrůzou tak nemohl být větší. Vět-
šina svědků považovala výstřely buď za čestné salvy, nebo za vý-
buchy zábavní pyrotechniky, kterými si nějací adolescenti koledují 
o průšvih. Dokonce i vycvičení agenti z prezidentova doprovodu 
nejdříve upřeli zraky k zemi, protože se domnívali, že rány pochá-
zejí z výfuku některého z vozidel. Ti, kdo se na prezidenta dívali 
zdálky, viděli pouze, jak mu ruka prudce vystřelila vzhůru, jako by 
si chtěl v otevřeném lincolnu narychlo upravit účes.

Spolujedoucí v prezidentském voze ale věděli okamžitě, že se 
děje něco mimořádného. Texaskému guvernérovi Johnu Conna-
llymu projela tělem prudká bolest, jak se mu kulka, jež pronikla 
do prezidentových zad a vyletěla krkem, zavrtala do jeho vlastního 
těla. Guvernérova žena uslyšela, jak její manžel zasténal.

Jacqueline Kennedyová starostlivě položila ruku okolo manže-
lových ramen, aniž by chápala, co se děje – prezident pravděpo-
dobně nevykřikl, protože ho kulka připravila o hlasivky.

Druhý, smrtelný zásah je zřetelně zachycený na legendárních 
záběrech amatérského filmu Abrahama Zaprudera. Je to pohled 
pro ty otrlejší. Smrt přišla zprava a zezadu, vyrazila do preziden-
tovy lebky otvor velikosti vejce a vyletěla s daleko dramatičtějším 
účinkem na opačné straně hlavy.

„Krev a to ostatní se v tu chvíli rozstříkly na ochranném štítu 
a přilbě doprovodu vlevo vedle prezidentského automobilu,“ vypo-
vídal před zmíněnou Warrenovou komisí jeden ze členů ochranky. 
„Dopadlo to na přilbu a na uniformu.“

Následoval naprostý chaos. Několik lidí v nejbližším okolí pre-
zidenta v nevěřícné hrůze spatřilo, že se Kennedyho trup zkrá-
cený o část hlavy bezvládně sesunul do klína první dámy. Ta se 
v hrůze vymrštila na zadní část kapoty, kam za ní zezadu vysko-
čil člen ochranky Clint Hill, strhl ji zpátky na sedadlo a přikryl 
prezidentský pár vlastním tělem. „Vypadněme odsud,“ uslyšela 
z rádia ve svém voze výkřik velitele doprovodu Lady Bird Johnso-
nová, manželka viceprezidenta Lyndona Johnsona, a ve stejnou 
chvíli jiný agent srazil na podlahu jejího muže a zalehl jej. Jak poz-
dější nová první dáma vzpomínala, auto pak „prudce zrychlovalo, 
zrychlovalo a stále jenom zrychlovalo“.

Jenže proč?
Po schodech distribučního skladu učebnic v tu chvíli rychle sestu-
poval nevysoký, čtyřiadvacetiletý muž. Výstřely zazněly z šestého 

těsně po výstřelu. Jacqueline kennedyová  
se snaží pomoci manželovi. 
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dit účty americká mafie a na jeho post se dral netrpělivý vicepre-
zident Lyndon Johnson. Nabízí se také libovolná kombinace zmí-
něných možností.

Pro žádný z alternativních výkladů se nikdy nenašel důkaz 
a bez něj jejich stoupencům zůstávají v rukou jenom stále ko-
šatější spekulace. Důležité ale je, že i kdyby se ukázalo, že Os-
waldovu ruku někdo nějak „vedl“, zůstane jeho úsměv stejně 
záhadný jako předtím. Kdo vlastně byl člověk, který zastřelil 
J. F. Kennedyho a proč v sobě našel tolik nenávisti nebo od-
vahy?

Idiot
V listopadových dnech roku 1959 vyrazili sovětští policisté dveře 
koupelny luxusního hotelu Berlin v centru Moskvy a za jeho dveřmi 
našli vanu plnou vody zbarvené krví a v ní zhroucenou postavu. 
Patřila mladému americkému turistovi, který před několika týdny 
přicestoval na návštěvu Sovětského svazu. Policisty upozornila vy-
děšená delegátka státní turistické kanceláře Intourist Rimma Ši-
rakovová, která měla podivného hosta na starosti a která marně 
klepala na dveře jeho hotelového pokoje. Přitom to měl být jejich 
poslední večer – druhého dne měl dvacetiletý Lee Harvey Oswald 
nasednout na vlak a vyrazit zpátky, odkud přijel: do Finska.

Místo soudružského večírku na rozloučenou tedy přišlo drama. 
Sanitka spěchala s krvácejícím Američanem do jedné z moskev-
ských nemocnic. Ztráta krve nebyla tragická, sebevražda dost 
možná nebyla ani myšlena vážně. „Až mě Rimma najde, bude to 
asi velký šok,“ poznamenal si Oswald do deníku. „Někde v dáli 
slyším housle, zatímco můj život pomalu mizí.“

Rusové si s podivným turistou nevěděli rady od chvíle, kdy vy-
stoupil z vlaku a hned během prvních hodin svého plánovaného 
dvoutýdenního pobytu přidělené delegátce sdělil, že je oddaným 
komunistou a touží v Sovětském svazu zůstat natrvalo. Z pozděj-
ších vzpomínek vysloužilých důstojníků KGB je dnes jasné, že Ru-
sové opatrně obtočili hosta kruhem průvodkyň, tlumočnic a rus-
kých „novinářů“ – jejichž „rozhovory“ s ním, zřejmě maskované 
výslechy tajné služby, nikdy nikde nevyšly – a vyčkávali, co se 
z Oswalda vyklube. Velmi rychle prý došli k názoru, že „není nor-
mální“. Mladý turista sice tvrdil, že má pro ně zajímavé informace 
o špionážních letounech U2 nebo o radarových kódech, zkušení 
praktici ale rychle pochopili, že toho ví méně než oni sami. Ucha-
zeči o život v SSSR tak nakonec poslali do hotelu drobný dárek 

patra, když do budovy ale vpadl první policista s taseným revolve-
rem, spatřil o několik pater níže mladíka s klidnou tváří. „Je to váš 
zaměstnanec? Znáte ho?“ vykřikl policista na majitele firmy, který 
ho budovou rychle provázel. „Ano,“ zněla odpověď. Zaměstnanec 
hleděl nevzrušeně do hlavně revolveru a neříkal nic. Policista ho 
v hlavě „vyhodnotil“ jako neškodného a běžel dál do budovy. Jak 
dnes víme, Lee Harvey Oswald pak v klidu vyšel na ulici, nasedl 
nedaleko na městský autobus, pak přesedl na taxík a zamířil proti 
proudu kvílejících policejních vozů a sanitek do svého podnájmu.

Neproniknutelná tvář vraha hledí na Američany z fotografií 
dodnes. Vyšetřovatelé za více než padesát let od tragédie nashro-
máždili pět milionů stran výpovědí, rozhovorů, dopisů a dalších 
písemných dokumentů a kromě toho stohy fotografií a filmových 
záznamů. Případ vyšetřovalo několik nezávislých komisí a vznikly 
o něm stovky knih, někteří jejich autoři na nich pracovali desítky 
let. Důkazy opakovaně ukazují, že na Kennedyho střílel čtyřiadva-
cetiletý rozervaný mladík Lee Harvey Oswald. Jenže proč? Vrah své 
motivy nevysvětlil a dva dny po atentátu záhadu navždy zpečetil 
jiný podivín, majitel striptízového klubu Jack Ruby, který Oswalda 
z bezprostřední blízkosti zastřelil během policejního transportu.

Není divu, že konspirativních teorií neexistuje právě málo. Po-
dle jedněch Oswalda vyslala sovětská KGB. Podle jiných za vraž-
dou stojí FBI nebo CIA. Mladého rozvráceného muže k atentátu 
nějakým způsobem použili odpůrci Fidela Castra nebo naopak 
stoupenci kubánského prezidenta. S prezidentem si chtěla vyří-

Muž, který vystřelil. (Oswald)

Vražedná karabina.
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v podobě románu F. M. Dostojevského Idiot a oznámili mu, že mu 
jeho turistické vízum neprodlouží.

V tu chvíli se ocitáme v klíčovém okamžiku Oswaldova ži-
vota. Mladý muž do své cesty do Sovětského svazu investoval 
všechno a v rozhodné chvíli dokázal, že to myslí vážně. Než se 
vrátit zpět do nenáviděné Ameriky, raději zemřít. Podřezané žíly 
v moskevském hotelu patří ke zlomovým okamžikům Oswaldova 
rozháraného života.

Od králíčka k Oswaldoviči
Prvních sedmnáct let Oswaldova života byla doslova jízda. Na-
rodil se dva měsíce po náhlé smrti svého otce. Jeho matka Mar-
guerite byla charismatická, svéhlavá, dominantní a podle všeho 
naprosto nesnesitelná. Celé Oswaldovo dětství a mládí se neslo 
ve znamení přesunů z místa na místo s tím, jak se Marguerite opa-
kovaně dostávala do konfliktů, ztrácela i demonstrativně opouš-
těla zaměstnání, vklouzávala do série mužských náručí, přicházela 
o podnájmy i přátele. Za sedmnáct let společného soužití s mat-
kou se Oswald stěhoval dvacetkrát, často přes půlku Spojených 
států. Harvey byl přitom drobný a zakřiknutý, vandrování nesná-
šel a před kamarády dával přednost knihám. Ke všemu ještě tr-
pěl dyslexií, vadou, kterou tehdejší učitelé nebrali v potaz a její 
nositele zařazovali do škatulky „nevzdělavatelný“. (Oswaldovy 
četné dopisy, deníkové záznamy a politické pamflety až do smrti 
gramaticky silně připomínají oblíbený český internetový komiks 
Opráski sčeskí historje.)

Oswald neuspěl ve škole do té míry, že do ní nakonec pře-
stal chodit. Nepatřil nikam, mnoho toho neuměl a nikdo ho ne-
bral vážně. On sám žil ale ve světě velkých myšlenek z knih, které 
k němu propadly sítem neřízeného samouka. V šestnácti vedle 
klasických románů přelouskal také Komunistický manifest a nazpa-
měť se našprtal výcvikový manuál námořní pěchoty. K ní se hlásil 

hned po základní škole, ale nevzali ho kvůli věku; musel počkat 
na předpisových sedmnáct, kdy prošel přijímacím řízením a stal 
se „mariňákem“.

Americká námořní pěchota vždycky představovala svět drs-
ných chlapů uzavřený do vlastních pravidel, jehož příslušníci se 
na ostatní dívají pěkně svrchu. Z výpovědí Marguerite, staršího 
nevlastního bratra Roberta i z dopisů samotného Oswalda vy-
plývá, že armáda měla dát jeho životu smysl a řád. Jistý rozpor, 
že do úderné síly hlavní kapitalistické mocnosti vstupuje jako v tu 
chvíli již přesvědčený marxista, Oswald zjevně nevnímal, stejně 
jako nedokázal vytušit, že mu vojenský dril a život bez soukromí 
nebude dělat dobře.

Dopadlo to podobně jako ve škole, vlastně tu poprvé dobře 
vidíme vzorec, který se bude v jeho krátkém životě stále opako-
vat. Na začátku je Oswald spokojený, drží se ale stranou, hraje 
šachy a spolubojovníci mu pro jeho plachost přezdívají „králí-
ček Ozzie“. Časem přichází pocit nedocenění a s ním stále čas-
tější spory, které vyvrcholí fyzickým napadením nadřízeného. 
Přicházejí kázeňské tresty a Oswald tuší, že šlápl vedle. Začíná 
dávat ostentativně najevo svou marxistickou orientaci, do řeči 
pašuje několik málo ruských slov, která zná, provokuje. Není 
mu to nic platné, Oswald prostě nemá potřebné charisma, aby 
mu někdo věnoval pozornost: přestože jsme na vrcholu studené 
války a přítomnost mladého komunisty na základně americké 
námořní pěchoty v Japonsku by měla vzbudit poprask, vojáci se 
smějí a nevysoký vztekloun si pouze vyslouží novou přezdívku – 
„Oswaldovič“. Z armády mu nakonec pomůže až matka, která 
dosvědčí, že se neobejde bez jeho péče.

V září 1959, ve svých devatenácti letech, tedy Oswald opou-
ští pěchotu a míří do Moskvy a k pokusu o sebevraždu. Aby zdů-
vodnil žádost o cestovní doklady, nechá se zapsat na vzdělávací 
kurz ve Švýcarsku, dokonce zaplatí školné. Lodní lístek si koupí 
do Francie (matka o jeho odjezdu neví) a teprve z Le Havru vy-
razí do Finska, kde na ruské ambasádě požádá o turistické ví-
zum. A krátce nato už čerstvě propuštěný mariňák Lee Harvey 
Oswald sedí na tvrdé lavici vagonu a hlubokým ruským lesem 
míří do centra světového komunismu.

Marný útěk
Výlet do Sovětského svazu se v roce 1959 nepodobal dnešní cestě 

kamkoli, snad s výjimkou Severní Koreje. Studená válka byla smr-
telně vážně míněným konfliktem dvou zcela protikladných ideolo-
gií, který hrozil srazit celou planetu do mraků jaderné apokalypsy. 
Přesun z jednoho bloku do druhého byl cestou do jiného světa. 
Mladý muž jako Oswald mohl mířit za železnou oponu pouze ze 
dvou důvodů: buď se ve službě vlasti jako agent přesunoval do týla 
nepřítele, nebo chtěl odvrhnout svou minulost a začít novou, zcela 
odlišnou existenci. Z dopisů samotného aktéra a výroků i svědec-
tví jeho pozdějších ruských přátel se zdá, že v Oswaldově případě 
se jednalo o druhý důvod.

Teorie o tom, že Oswald byl agentem některé z tajných služeb, 
samozřejmě nelze zcela vyvrátit. Ruští i američtí znalci ale novi-
nářům opakovaně tvrdí, že Oswald prostě nebyl ten typ. Hrálo 
se o všechno. Mezi agenty s úkolem pronikat do řad nepřítele se 
ocitali nejlepší z nejlepších, především racionální lidé, na které 
byl absolutní spoleh. Oswald byl nepochybně schopný organi-
zátor, většina lidí, která se s ním potkala, ho ale popisuje jako 
nevypočitatelného podivína, byť dobrosrdečného a inteligent-
ního. Podobné úvahy ostatně podle výpovědí vysloužilých agentů 
táhly hlavou ruským kágébákům – Oswald se jim zdál stejně ne-Paní Oswaldová. (Marína Prusakovová v Minsku, stojící vpravo)

Smál se, jak jsou američané  
hloupí a neumějí si představit  
vraha bez auta.
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prakticky nikdo nepopírá, že fungoval minimálně jako informá-
tor, kariéra některých lidí v Oswaldově okolí pak naznačuje přímo 
přítomnost agentů KGB.

Oswald mohl v Minsku v klidu prožít až do konce svůj so-
větský sen, ale stalo se totéž, co předtím v armádě. Počáteční 
nadšení vystřídala skepse. Oswald se učí rusky a začíná svému 
okolí lépe rozumět. Manuální práce ho nebaví a také exotický 
nádech, který Američana v prvních měsících provází, postupně 
opadá a kolegové ztrácejí zájem. Oswald se začíná nudit a zá-
roveň je stále zřejmější, že žije pod trvalým dozorem ve světě, 
který nemá s realitou mnoho společného. Po roce začíná pláno-
vat návrat do Spojených států. Není si tím krokem jistý, dlouhé 
měsíce se různě rozhoduje, propadá depresím a zase z nich 
uniká, dokonce se stihne i oženit – s dívkou jménem Marína 
Nikolajevna Prusakovová. Spodní proud je ale zřetelný, Oswald 
si dopisuje s americkou ambasádou a vyzvídá, jestli mu po ná-
vratu do USA hrozí nějaké problémy s úřady. Když se pak do-
zví, že jelikož nikdy nepožádal o zbavení amerického občan-
ství, je stále vlastníkem platného pasu USA, odjíždí v červnu 
1962 s Marínou a malou dcerkou do New Yorku. Jak víme z de-
níkových záznamů, byl rozčarován, že jeho příjezd tamní no-
viny vůbec nezaznamenaly. Další „ponížení“ záhy následovala. 
Doma ve Spojených státech čekal Oswalda přesně stejný kolo-
toč, před kterým prchal od svých sedmnácti let – série bezvý-
znamných nudných zaměstnání, nespokojenost, chudoba a ne-
zájem.

pravděpodobný jako přesvědčený komunista i jako možný výsa-
dek americké CIA. Když si podřezal žíly, zvolili hru na jistotu – 
než riskovat mezinárodní skandál s Američanem, jehož chování 
nerozumějí, nebo vysvětlovat světu, proč do své náruče nepři-
jali muže, který hoří revolučním zápalem do té míry, že je ocho-
ten obětovat vlastní život, raději přivandrovalce někam uklidit 
a dobře sledovat.

Nenápadný Oswald tak vlastně „porazil“ KGB – ruské úřady 
změnily názor a poslaly ho do běloruského Minsku, po válečné 
zkáze čerstvě vybudovaného města plného venkovanů. Tady ho 
čekalo třicet dva nejklidnějších měsíců života. Dostal běžné děl-
nické zaměstnání v továrně na radiopřijímače, strana mu vyplá-
cela příplatky a přidělila mu na tehdejší sovětské poměry luxusní 
byt s výhledem na řeku, ve kterém by podle vzpomínek pamět-
níků za normálních okolností bydlela početná rodina. Oswald se 
jako Američan uprostřed běloruských plání stal logicky a možná 
poprvé v životě mužem, který budí zvědavost a je přirozeným 
centrem pozornosti, což se projevilo mimo jiné i zájmem rus-
kých dívek – Oswald bydlel jen několik set metrů od jazykového 
institutu, jehož frekventantky mluvily anglicky a byly podle pa-
mětníků „dobrodružné povahy“.

Pro ruskou stranu bylo zase důležité, že Oswaldův byt ležel 
přímo proti budově KGB, odkud byl přes řeku dobrý výhled do jeho 
oken. Tajná služba prošpikovala pokoje štěnicemi a spolupracov-
níci v továrně na radiopřijímače si rychle uvykli na pravidelné po-
hovory s tajnou policií. Z jeho tehdejších minských přátel dnes 

Soudruzi. (Oswald se svou minskou pracovní četou)
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Cesta k tyčím na záclony
Marína, která se po Oswaldově smrti znovu provdala a žije v Ame-
rice dodnes, vypovídá, že jejich vztah se začal velmi rychle rozpa-
dat. Oswaldovy nálady se prudce střídaly a v záchvatech vzteku 
začal ženu bít (Marína se v nejhorších chvílích pokusila o sebe-
vraždu). I když byla rodina chudá, Oswald si objednal revolver 
a po něm karabinu Carcano M9/38. Marínu naprosto vyděsilo, 
když se před ní jedné neděle zjevil celý v černém s oběma zbra-
němi v rukou, vytáhl ji na dvůr a nutil ji, ať ho s jeho novými mi-
láčky vyfotografuje. Časem ale rozpoznala v jeho chování zvláštní 
zrychlující se periody. Oswald míval období, kdy se zklidnil, vracel 
se k ženě. Pak se ale znovu proměnil, mizel, byl agresivní – i v nej-
detailnějších popisech jeho posledních měsíců zůstávají nepo-
psané stovky hodin.

Jednoho dne na jaře 1963, zhruba půl roku před vraždou Kenne-
dyho, když Harvey dlouho nepřicházel, Marína se odvážila vkročit 
do jeho pracovny, kam měla jinak vstup přísně zakázán. Na stole 
našla politický traktát, v němž se Oswald pokoušel načrtnout nový 
revoluční směr odmítající kapitalismus i komunismus a sérii in-
strukcí pro zajištění chodu rodiny. V té chvíli se rozrazily dveře 
a do bytu vpadl sám autor spisku. Vrhl se k rádiu, Marínu vykázal 
pryč a poslouchal.

Jak Oswald o něco později své ženě přiznal, pokusil se toho ve-
čera zavraždit generála Edwina Walkera, jehož armáda nedávno 
propustila ze svých řad, neboť se u své jednotky pokoušel šířit ul-
trapravicové a rasistické tiskoviny. Oswald na generála vystřelil 
z ulice přes okno, právě když se oběť skláněla nad pracovním sto-
lem, a rychle uprchl. Marína později před komisemi vypovídala, 
jak její muž poslouchal v rádiu divoké spekulace svědků, kteří 
údajně viděli unikat pachatele v jednom, nebo dokonce ve dvou 
automobilech, smál se a říkal, jak jsou Američané hloupí a neumějí 
si představit, že člověk nepotřebuje auto a může odejít po svých. 
Oswald totiž z místa činu ve skutečnosti odešel pěšky, a to tak 
rychle, že se ani neohlédl, jak jeho akce vlastně dopadla. Tehdy 
na jaře Lee Harvey Oswald svou oběť ještě minul.

Popis jeho posledních měsíců najdeme v knize Normana Mai-
lera Americké tajemství. Příběh Lee Harveye Oswalda působí jako 
akční záznam hned několika lidských osudů. Vyděšená Marína jej 
přemlouvá, ať se okamžitě někam přestěhují a zmizí z očí, Oswald 
zase přemlouvá ji, aby spolu odjeli zpět do Ruska. Marína odmítá 
(provdala se podle všeho také proto, že chtěla ze Sovětského svazu 
odejít) a Oswald vymýšlí svůj předposlední plán. Loučí se s man-
želkou a v tu chvíli již dvěma dětmi a odjíždí do Mexika, odkud 
se chce dostat ke komunistickým revolucionářům na Kubě. Jejich 
ambasáda v Mexico City ale nemá zájem, Oswald je po divokých 
scénách násilím vyhozen ze dveří.

Do 22. listopadu zbývají týdny. Harvey Oswald se vrací k ro-
dině ubytované u Maríniny přítelkyně a manželka na pár dnů 
propadne naději, že se vracejí staré dobré časy. Přítelkyně také 
najde Oswaldovi práci v distribučním středisku učebnic v Dal- 

lasu, odkud může dojíždět za rodinou na víkendy. Idyla netrvá 
dlouho: místo na víkend přijíždí Oswald na návštěvu už ve čtvr-
tek, den před cestou prezidenta Kennedyho do Dallasu. Návštěvu 
vysvětluje nedočkavostí, Marína ale vidí, že s ním opět cloumají 
jeho běsy. Když mu v noci položí nohy na jeho vlastní, zvyk, který 
si vypěstovali během jejího předchozího těhotenství, odsune ji 
manžel vztekle stranou. Marína tyhle stavy už zná. „Zase má tu 
svoji náladu,“ pomyslí si. Ráno Oswald vstane, rozloučí se bez po-
libku a s balíkem pod paží vyrazí k autu souseda, který mu slíbil, že 
ho odveze do Dallasu do práce. „Beru si tyče na záclony,“ vysvět-
luje podivný předmět a soused pokyvuje hlavou. Včera večer Os-
wald skutečně hlásil, že si jede domů pro tyče na záclony. Marína 
o pár hodin později najde v kuchyni Oswaldovy našetřené peníze 
a v hrnku snubní prsten.

Prázdná skrýš
Minuty po zásahu byly strašné. Kolona dorazila do nemocnice 
v řádu minut, zakrvácená prezidentova manželka ale držela 
Kennedyho hlavu v klíně a odmítala vystoupit se slovy, že to stejně 
nemá význam. Šéf ochranky nadzvihl její loket, pohlédl na Kenne-
dyho tělo a v chladném protokolárním aktu převzal ochranu Lyn-
dona Johnsona. Teprve v té chvíli lidé z doprovodu pochopili, že 
Jacqueline nechce, aby hlavu jejího manžela spatřil někdo cizí, 
a přikryli tělo decentně kabátem. Na operačním sále pak prová-
děli lékaři ještě dvacet dva minut rutinní záchranné práce – zranění 
nebylo možné přežít, tělo ale ještě občas vykazovalo známky sr-
deční činnosti. V jednu chvíli přistoupila k hlavnímu chirurgovi Ja-
cqueline a nepřítomným pohybem mu nabídla obsah svých dlaní – 
celou dobu v nich svírala část prezidentova mozku.

Drama pokračovalo i ve chvílích, kdy byl prezident již oficiálně 
prohlášen za mrtvého. Lyndon Johnson, který, podobně jako Bush 
a Cheney v chaotických momentech 11. září 2001, netušil, zda 
útok již skončil, nebo ještě pokračuje, spěchal z Texasu, zároveň 
ale odmítal odletět bez Jacqueline, a ta zase bez manželova těla. 
Podle texaských zákonů však ostatky nebylo možné vydat dříve, 
než bude provedena pitva. Čas běžel. Patovou situaci (samozřejmě 
také námět nejedné konspirační teorie) nakonec vyřešila prezi-
dentská ochranka: agenti vytáhli revolvery, postavili texaské muže 
zákona ke zdi a rakev s prezidentovým tělem jednoduše sebrali.

Sám Oswald bezprostředně po výstřelu schoval karabinu, se-
stoupil klidně po schodech a pěšky klidně prošel okolo panikaří-
cích policistů. On sám ztratil nervy teprve o několik desítek mi-
nut později, když při kontrole na ulici vytáhl revolver a zastřelil 
policistu J. D. Tippita. Potom unikl do nedalekého kina, kde byl 
po menší potyčce zatčen s revolverem za pasem.

Když se Marína doma z televize dozvěděla, že v Dallasu byl 
zastřelen prezident Kennedy, vydala se tiše pro jistotu do garáže, 
kde, jak věděla, ukrývá manžel v koberci svou pušku. Koberec byl 
na svém místě a uklidněná žena se vrátila do obývacího pokoje. 
Netrvalo dlouho a do domu vtrhla policie. Marína nakonec agenty 
dovedla do garáže a úkryt jim ukázala. Strážník stočenou roli 
zdvihl a koberec se bezvládně přelomil v půli. Role byla prázdná.   

text čerpá z následujících knih:

vincent bugliosi: Reclaming History. The Assassination of President John 

F. Kennedy

Peter Savodnik: The Interloper. Lee Harvey Oswald Inside the Soviet Union

norman mailer: Americké tajemství. Příběh Lee Harveye Oswalda
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nálady se prudce střídaly, bitá 
manželka marína se dokonce 
pokusila o sebevraždu.
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nNa schůzku přichází v tričku, s batůžkem na zádech, rozesmátý 
a uvolněný: I když má padesátku na krku, působí jako sebevě-
domý, otevřený student americké univerzity. Je něco symbolic-
kého v tom, že se chtěl s reportéry Respektu setkat v pražské 
kavárně vyhlášené skvělou zmrzlinou? Neironizuje třeba pojí-
dáním mraženého krému snahy ochladit planetu? „Ale vůbec 
ne,“ vrtí hlavou dánský politolog, statistik a publicista Bjørn 
Lomborg, ikona klimatických skeptiků, člověk, jehož názory 
opakovaně ocenil i Václav Klaus. „Prostě mám jenom zmrzlinu 
hrozně rád,“ říká perfektní angličtinou muž, který od roku 2012 
žije v Praze.

Lomborg píše své knihy o životním prostředí ve stylu „všichni 
se hluboce mýlí, jen já jsem si všiml, jak je to doopravdy“, což mu 
po léta zajišťuje značnou míru pozornosti. Řada vědců poukazo-
vala na hrubé chyby, jichž se dopouští, on je však nikdy neuznal. 
Časopis Time jej přitom označil za jednoho ze sta nejvlivnějších 
lidí světa, list The Guardian zase za jednoho z padesáti zachránců 
planety. Ten muž je prostě záhada: staví se do role vědeckého di-
sidenta jen kvůli slávě, nebo vlastním receptům na pomoc světu, 
odlišným od mainstreamových přístupů, opravdu věří?

V každém případě se teď Lomborg ocitl v nové fázi svého 
života. Do Prahy se prý chtěl přestěhovat už dávno, pokládá ji 
za velmi příjemné místo k životu. Udělal to poté, co v Dánsku 
nastoupila nová vláda a přestala financovat jeho projekty. Spíše 
než domovem je pro něj však Praha základnou jeho cest: do Spo-
jených států, kam jezdí přednášet a shánět nové zdroje peněz, 
do Švédska, kam cestuje za přítelem (veřejně se hlásí ke své ho-
mosexualitě), či do rodného Dánska.

Někteří Lomborgovi odpůrci vidí hlavní důvod jeho odchodu 
do ekologicky vlažného Česka v tom, že v rodné zemi se stal pří-
liš kontroverzní postavou a lidé mu tam už nenaslouchají. Něco 
na tom být může; jak sám říká, jméno Lomborg nesmí v Dánsku 
padnout při nedělním obědě, jinak se rodina smrtelně rozhádá. 
Na druhou stranu ačkoli v minulých letech zažil jistý ústup ze 
slávy, je stále úspěšným a vlivným mužem. Jeho články se pře-
kládají do devatenácti jazyků, počet svých čtenářů sám odhaduje 
na třicet milionů. Za přednášky dostává vysoké honoráře. Česko 
patrně k ničemu nepotřebuje.

Kdo navíc sleduje kariéru Bjørna Lomborga, ví, že mu spory 
a kontroverze nikdy nevadily, naopak. Příčiny této povahové 
zvláštnosti jsou zřejmě ukryté v jeho dětství.

Skutečný stav světa
„Vyrůstal jsem ve městě Aalborg na Jutském poloostrově, tak da-
leko od Kodaně, jak jen je to možné,“ vypráví a obratně zápasí 
s roztékající se zmrzlinou v kornoutu. Otec mu zemřel, když mu 
byly necelé dva roky, a matka se pak znovu vdala za hudebníka 
symfonického orchestru. Oba rodiče vyznávali new age a teozo-
fii (směr ezoterické filozofie, snažící se odhalit podstatu božství 
či smysl existence vesmíru). Obdivovali rakouského filozofa Ru-
dolfa Steinera, který se na přelomu 19. a 20. století snažil spojit 
vědu s mystikou. 

„Matka mi nikdy nekoupila hezké oblečení, nakupovala v lev-
ných obchodech. Nevzala mě k holiči, sama mi stříhala vlasy,“ 
vzpomíná bez hořkosti Lomborg. „Strašně mě milovala, ale udě-
lala ze mě divného kluka, který vždycky stojí stranou.“ Na roli 

bjørn Lomborg
Skeptický ekolog, jenž miluje dobré zprávy
martin uHLíř
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podivína si zvykal odmala, což mu, jak říká, dodnes pomáhá pře-
konávat útoky, jimž čelí. Ty mohou být docela ostré: když v září 
2001 přišel předčítat ze své nejslavnější knihy do jednoho knih-
kupectví v Oxfordu, ekologický aktivista Mark Lynas mu mrštil 
do tváře dort.

Kořeny podobných emocí sahají do roku 1997, kdy se mladý 
Lomborg, tenkrát ještě obdivovatel Greenpeace, setkal v jed-
nom losangeleském knihkupectví s názory Juliana Simona – 
amerického pravicového ekonoma, který tvrdil, že se stav přírody 
a světa vůbec neustále zlepšuje a lékem na všechny problémy je 
lidská vynalézavost. Simon nejen že nevěřil na klimatické změny, 
hrozivé slábnutí ozonové vrstvy či vyčerpání nerostných surovin, 
zpochybňoval dokonce třeba i škodlivý vliv znečištění olovem 
nebo polychlorovanými bifenyly na lidské zdraví.

Po návratu do Dánska prošel Lomborg proměnou. Přednášel 
tehdy politologii a statistiku na Aarhuské univerzitě a mezi stu-
denty byl coby neortodoxní učitel velmi oblíben. „Strašně mě 
rozčilovalo, že univerzita připomíná továrnu na párky,“ vypráví 
v pražské kavárně. „Na jednom konci do ní nacpete studenty, ona 
je donutí chodit na přednášky pro stovky lidí a za pět let je zase 
vyplivne. Chtěl jsem, aby to na univerzitě vypadalo jako ve fil-
mech o Oxfordu a Cambridgi: dva tři studenti sedí s profesorem 
v pohodlných lenoškách, kouří dýmku a on je učí úžasné výdo-
bytky lidského ducha.“

Aby svou vizi naplnil, zformoval menší studijní skupiny, s ni-
miž probíral teorii her a další témata. Ekologie byla jen jedním 
z nich. A právě v rámci skupiny zaměřené na životní prostředí 
začal pomocí statistických metod ověřovat, zda se Julian Simon 
mýlí. Prý očekával, že se mýlit bude – jenže, jak tvrdí, postupně 
se ukazovalo, že má většinou pravdu.

V sérii fejetonů Lomborg své výsledky nejprve oznámil čtená-
řům dánského deníku Politiken a poté je – v polovině roku 1998 – 
shrnul ve více než třísetstránkovém díle, jehož název lze z dán-
štiny přeložit jako Skutečný stav světa. Věnuje se v něm mimo 
jiné globálnímu zdraví, riziku rakoviny, hladu, nerovnosti nebo 
životní úrovni v rozvojových zemích. Podobně jako Julian Simon 
dospívá k závěru, že se svět zlepšuje a není důvod k téměř žád-
ným obavám. Dopad případného oteplení planety na naši bu-
doucnost nebude nijak zničující, světové lesy nejsou ohroženy, 
zprávy o vymírání biologických druhů těžce přehánějí.

„Napsal to za půl roku. Knihu, ve které mluví snad o všech my-
slitelných otázkách životního prostředí!“ říká do telefonu trpce 
letitý Lomborgův kritik, dánský biolog Kåre Fog. Udivující rych-
lost vysvětluje Lomborg studentskou pomocí, Fog to ale vidí ji-
nak: „Celá jeho práce je prodchnuta úmyslným zkreslováním re-
ality,“ tvrdí nemilosrdně.

Vědecká kritika, která se v Dánsku na knihu sesypala, vychá-
zela hlavně z pečlivé analýzy autorových pramenů. Lomborg 
například píše, že se plocha lesů na Zemi od padesátých let mi-
nulého století nezmenšuje. Podle Kåreho Foga však úmyslně vy-
cházel ze zastaralých údajů, o nichž věděl, že se už nepoužívají, 
protože nejsou kompletní (jen postupně do nich totiž pronikala 
data o skutečném množství lesů v Sovětském svazu, Mongolsku, 
Papui-Nové Guineji a dalších zemích). Kdyby vzal v úvahu pouze 
novější, kvalitnější údaje, zjistil by, že se rozloha světových lesů 
ve skutečnosti zvolna, leč vytrvale snižuje.

Několik akademiků se dokonce spojilo a vydali objemnou po-
lemickou publikaci (anglicky později vyšla pod názvem Skeptické 
otázky, udržitelné odpovědi), v níž Lomborgovo dílo rozebírají. 
Svolali také dvě veřejná slyšení na dánských univerzitách, jichž 

se Lomborg účastnil a kde se snažil obhájit. Argumenty kritiků 
tedy znal, a přece je v chystaném anglickém vydání Skutečného 
stavu světa nijak nezohlednil. Vysvětluje to jednoduše: „Napsal 
jsem pak celou další knihu, ve které jsem jejich tvrzení jedno 
po druhém vyvrátil. Nezměnil jsem svůj pohled proto, že se mí 
kritici mýlili,“ tvrdí.

Shrňme to tedy: Téměř deset expertů v různých oborech vy-
týká autorovi velké množství zásadních chyb – a on si z kritiky nic 
neodnese, v ničem podle něj nemají pravdu. Sám přitom žádné 
přírodovědecké vzdělání nemá.

Podle Lomborga nejsou světové lesy ohroženy.
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nevládní organizace, jež vydala Skeptické otázky, udržitelné od-
povědi, o podporu z veřejné kasy ihned po nástupu pravicové 
vlády přišla. Předloni se však politická souhvězdí proměnila, 
vládu v zemi převzali sociální demokraté a Lomborgova šťastná 
hvězda pohasla.

Nejistá situace jeho Centra kodaňského konsenzu, které při-
šlo o peníze, Lomborga viditelně mrzí. Zatím poslední kolo vý-
zkumů, jež centrum dokončilo loni, ukázalo, že by vyspělý svět 
měl věnovat peníze především na boj proti hladu a malárii. „Pod-
výživa, malárie, tuberkulóza, každý z těchto problémů potřebuje 
svého Ala Gorea,“ rozohňuje se Lomborg, podle něhož jsou lidé 
v bohatých státech omámeni „alarmistickou“ klimatologickou 
propagandou a vážnější problémy civilizace je nechávají chlad-
nými. Nevadí jim pak vyhazování peněz na snižování emisí skle-
níkových plynů, což je přístup, který posledních dvacet let se-
lhává. Dánský akademik uznává, že se planeta ohřívá a že za to 
může hlavně člověk, usilovat o snižování emisí však podle něj 
nemá smysl, lepší by bylo investovat do výzkumu a počkat, až 
nové či levnější technologie vše vyřeší za nás.

Takový postoj je pro Lomborga charakteristický a může být 
jednou z příčin jeho slávy: svět se ubírá dobrým směrem, sdě-
luje nám tento muž, neměňme tedy životní styl, spolehněme 
se na lidský um a technologie. „V minulosti bylo lidstvo celkem 
úspěšné v tom, jak se pomocí inovací dostat z problémů,“ připo-
míná a zmiňuje třeba zelenou revoluci v Indii v šedesátých le-
tech.

Představa, že stačí dát vědcům peníze a ti automaticky při-
jdou s levnějšími ekologickými technologiemi, je ovšem podle 
Lomborgových kritiků scestná. Společnost musí určit priority, ji-
nak výzkum těžko někam povede. „Cena solárních panelů klesla, 
protože se začaly masově vyrábět. Byla po nich totiž poptávka. 
A proč byla? Protože je vlády subvencovaly,“ argumentuje český 
ekolog Bedřich Moldan, který Lomborgovu kariéru dlouhodobě 
sleduje a vedl s ním i polemiku na Lomborgově přednášce v in-
stitutu CEVRO.

Lomborga pokládá Moldan za pouhého showmana a vědec-
kého populistu, který je již dávno za zenitem své kariéry. „Ano, 
stav životního prostředí se v mnohém zlepšuje. Ale stálo to 
spoustu peněz a úspěch se dostavil jen díky tomu, že se podařilo 
zvítězit nad všemi skeptickými Lomborgy,“ připomíná český en-
vironmentalista.  

RESPEKT 33/2013

V kalných vodách
Povaha tohoto světa je však taková, že se Lomborgovi jeho se-
bevědomí vyplatilo. V roce 2001 jeho knihu vydalo v anglické 
verzi prestižní nakladatelství Cambridge University Press 
(v češtině později vyšla jako Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav 
světa?). Vzbudila obrovskou pozornost. Časopis The Economist 
dokonce napsal, že je to nejcennější politologická a ekologická 
práce určená veřejnosti za posledních deset let.

Vědci to viděli jinak. Prestižní časopis Nature uveřejnil kri-
tickou recenzi, jejíž ostrý tón nemá obdoby. Lomborgovu práci 
s informacemi přirovnal ke způsobu, jakým argumentují zpo-
chybňovači nakažlivosti AIDS či popírači holokaustu. Autor 
Skeptického ekologa například velmi často cituje volně dostupné 
zdroje stažené z webu, kde informace neprošly žádnou opo-
nenturou. Celkově Nature přirovnává Lomborgovo dílo k sou-
boru odbytých studentských prací sepsaných na poslední chvíli 
před zkouškou.

Lomborga tvrdě kritizovala také řada světově proslulých 
vědců, třeba Edward O. Wilson nebo Thomas Lovejoy. Opět 
si z toho nic nedělal. Díky svému dětství „divného kluka, který 
vždycky stojí stranou“ se prý nikdy nebál, že se ocitne v opozici. 
„Spousta lidí říká to co ostatní, protože tím nic neriskuje. Já tu po-
třebu nemám,“ gestikuluje u zmrzliny vegetarián a nepochybný 
selfmademan Lomborg (když mluví o svých kriticích, usmívá se 
o něco méně než jindy, stále je však velmi příjemným a zdvoři-
lým společníkem).

Z míry se Lomborga podařilo vyvést jen jednou, je to ale pří-
běh, který pohled na tohoto muže ještě víc zatemňuje. V roce 
2003, v den svých osmatřicátých narozenin, se Lomborg dozvě-
děl, že dánský výbor pro odhalování podvodů ve vědě označil 
Skeptického ekologa za knihu, která není vědecky poctivá. Au-
tor si skutečně vybírá z dostupných údajů pouze to, co se mu 
hodí. Výbor však zároveň nepotvrdil, že by Lomborg úmyslně 
podváděl.

„I tak to s ním velmi otřáslo,“ vypráví Kåre Fog. „Pak se ale 
vzpamatoval, kontaktoval právníky a podal stížnost.“ A uspěl – 
nadřízený orgán verdikt zrušil. Některé Lomborgovy odpůrce to 
nepřekvapilo, vyšetřovatelé podle nich neodvedli dobrou práci. 
„Díky této epizodě nikdo nezmoudřel a vody obklopující Lom-
borga jsou po ní ještě kalnější,“ konstatoval časopis Nature.

Tím skončily pokusy přivést dánského akademika před „vě-
decký tribunál“ a odsoudit jej. Právě to mrzí Kåreho Foga nej-
víc. Muži, který strávil roky života mravenčím dokumentováním 
Lomborgových omylů, nevadí ani tak to, že Skeptický ekolog se 
prodává po celém světě, zatímco Skeptické otázky, udržitelné odpo-
vědi – polemickou knihu, u jejíhož zrodu stál – nikdo nezná. Trápí 
jej hlavně to, že vyšetřování vyznělo do ztracena, ačkoli důkazy 
o úmyslné manipulaci byly podle něj jasné.

Z Kodaně do Prahy
Kariéra Bjørna Lomborga mezitím zdárně pokračovala. V roce 
2001 zvítězila v Dánsku ve volbách pravice a premiérem se stal 
Anders Fogh Rasmussen, s nímž se Lomborg spřátelil. A ná-
klonnost politického Olympu pocítil hned vzápětí, když se na-
šly veřejné peníze na vznik ústavu na pomezí statistiky a ekolo-
gie, jehož existenci si dávno přál. Také se hned stal na dva roky 
jeho ředitelem. Později získalo vládní podporu i Lomborgovo 
Centrum kodaňského konsenzu založené v roce 2006, které se 
snaží identifikovat nejpalčivější problémy civilizace. Naopak 

matka ze mě udělala divného  
kluka, který vždycky stojí  
stranou.
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agatha 
Christie
V knihách nejslavnější 

autorky detektivek se neumírá 
jen tak pro nic za nic 

jiří Sobota
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géniové polit ic i vr a z i  l idé , k teř í změnil i  dě j in y

nNa začátek se sluší malá hádanka. Kolik informací potřebuje čte-
nář detektivek k tomu, aby poznal, kdo je vrah? Můžete si to sami 
vyzkoušet:

Příběh první: Jistá dáma jménem Amy stála na počátku minu-
lého století před nepříjemným rozhodnutím. Během dospívání jí 
na krku vyrostlo ošklivé vole a ona se, ač movitá, nezávislá a zces-
tovalá, kvůli znetvoření nikdy nevdala. Na strumu, o níž dnes 
víme, že je způsobena nedostatkem jodu, v době jejího mládí 
neexistoval žádný lék. Teprve když bylo Amy okolo čtyřicítky, za-
čali se ve Švýcarsku objevovat experimentální chirurgové, kteří 
zkoušeli nehezký útvar za cenu velkého rizika a utrpení pacientů 
odstranit. „Mademoiselle, žádnému muži bych tuhle operaci ne-
doporučil. Je ji možné provést pouze s lokální anestezií, protože 
v jejím průběhu musí pacient neustále mluvit. Muži nemají dost 
silné nervy, aby něco takového vydrželi, ženy ale tak statečné 
být dokážou,“ postavil Amy před rozhodnutí slavný švýcarský 
profesor a ztrápená žena se souhlasem neváhala. Ke konci dvou-
hodinové operace se prý sice blížila šílenství, odměnou však byl 
nový vzhled a nový život.

Nyní druhý příběh: Jistá dáma jménem Charlotte měla úplně 
stejný problém – na krku se jí vytvořil ošklivý vak. Zatímco její 
šťastnější sestra Letitia vydělávala v Londýně peníze ve spolu-
práci s movitým finančním makléřem, ona sama kvůli zohavení 
trávila čas doma, ve stínu tyranského otce. Pak ale pochmurným 
životem prorazil paprsek světla: otec zemřel, oddaná Letitia se 
vrátila pečovat o sužovanou Charlottu, časem se otevřela i cesta 
na švýcarskou chirurgii. Informace, jak žena zákrok snášela, ne-
máme, víme ale, že jeho výsledkem byla jizva na krku, dost malá 

na to, aby ji zakryl náhrdelník z umělých perel, vylepšený vzhled 
a samozřejmě nové, nadějné vyhlídky.

Přestože příběhy obou žen mají ledacos společného, každý 
z nich dopadne úplně jinak. Jedna z žen po operaci totiž sku-
tečně dožene ztracené mládí, potká skvělého muže, vdá se 
a bude v manželství dlouhá léta šťastná. Druhá žena skončí 
na šibenici. Otázka zní, která je která a jestli je to z předcháze-
jících odstavců možné odhadnout. Pokud se totiž orientujete 
v díle Agathy Christie, nejspíš tušíte, komu zvoní hrana. Pokud 
vás naopak svérázný svět nejslavnější světové autorky detektivek 
minul, najdete rozluštění níže.

Temná zábava
Fenomén Agathy Christie přirovnal americký časopis The New 
Yorker před časem ke slávě The Beatles nebo panenky Barbie. 
Svou nejslavnější postavu, detektiva Hercula Poirota, stvořila 
hned ve své první knize před sto lety a od té doby prodala něco 
mezi dvěma a čtyřmi miliardami knih – přesné číslo v takové zá-
plavě nikdo nezná. Konkurovat jí mohou jenom Bible a Shake-
speare a ti mají pořádně velký časový náskok. Její hra Past 
na myši (Mousetrap) je nejdéle souvisle provozovanou diva-
delní hrou v historii: v Londýně ji nepřetržitě hrají od listopadu 
1952 dodnes. Stejně tak kongeniální zpodobnění Poirotových pří-
běhů s Davidem Suchetem v hlavní roli prakticky nikdy nemizí 
z televizních obrazovek, české nevyjímaje. Charismatická žena 
bez formálního vzdělání psala s mechanickou pravidelností mi-
nimálně jednu knihu ročně, celkem jich bylo šestašedesát. Až 
do své smrti pohrdala pravopisem a její příběhy měly tak zaru-
čený úspěch, že v druhé půlce kariéry práva na jednotlivé tituly 
rovnou odkazovala různým příbuzným, známým a institucím, 
aby se nemusela otravovat se složitou závětí.

Jako detektivní autorka se Agatha Christie rozhodně měla 
od čeho odrazit. Žánr v žádném případě nevymyslela, v tom ji 
o mnoho desítek let předběhl Edgar Allan Poe. I svůj první vr-
chol detektivka zažila už v době, kdy Christie ještě ani nebyla 
na světě – nakonec kdo by neznal zfetovaného aristokratického 
Sherlocka Holmese, který kokainové opojení prokládané znu-
děnou střelbou do stěn svého pokoje střídal se záblesky genia-
lity při vyšetřování zapeklitých kriminálních případů a k tomu si 
ještě občas vystřihl nějakou tu paganiniovskou serenádu na svých 
stradivárkách.

Christie navíc není žádným osamělým ledovcem ani ve vo-
dách vlastní generace. Psala až do sedmdesátých let, těžiště její 
tvorby však leží sevřeno dvěma světovými válkami. Mírové čtvrt-
století se dnes považuje za zlatou éru anglické detektivky a pří-
běhy o očkách, čmuchalech a vyšetřování tehdy za kanálem La 
Manche sepisovaly doslova stovky autorů. Bylo jich tolik, že si 
tehdy dokonce vytvořili vlastní spolek, The Detection Club, s při-
jímacím rituálem, v němž nechyběla lebka se svítícíma očima, 
a přísně výběrovým členstvím. Agatha Christie patřila k zaklá-
dajícím členům.

„Byla to doba plná úzkosti,“ píše Martin Edwards ve své 
knize The Golden Age of Murder (Zlatá éra vražd), sám člen a kro-
nikář pověstného klubu. „Detektivní romány nabízely čtenářům 
únik ve chvíli, kdy se oni sami báli budoucnosti,“ dodává. Sa-
motná Christie to ve svých memoárech potvrzuje a opakovaně 
zdůrazňuje, že věděla přesně, co dělá: píše zábavné příběhy, aby 
nabídla čtenářům chvíle úlevného zapomnění, aby je vtáhla 
do ušlechtilé hry, v níž hodiny letí a mozek – ty malé šedé buňky, 
jak by řekl Poirot – pracuje na plné obrátky.
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Protože klasická detektivka je především rafinovaná intelek-
tuální hra. The Detection Club měl vypracovány celé systémy 
pravidel, jež museli autoři dodržovat, aby se svými čtenáři hráli 
fér – tedy aby jim poskytli dostatečné množství indicií, vyhnuli 
se podlým trikům a dali tak každému slušnou šanci odhalit vraha 
dřív, než mu řešení autor naservíruje v poslední kapitole knihy. 
Ne, jedy, které vynalezl samotný vrah a jejichž účinky kromě něj 
nikdo nezná, do slušné detektivky skutečně nepatří.

Zádumčivé intelektuální eskamotérství by ale miliardy pro-
daných výtisků vysvětlilo stěží. Klíč musí být jinde, v temné době 
plné skrytého napětí, v prolínání fiktivních příběhů a reálné zku-
šenosti, ve zvláštní energii, která z knih Agathy Christie vystu-
puje.

Tiše na mizině
Ale zpět k naší hádance. Pokud čtenář z prvních odstavců nedo-
káže odvodit, zda do rukou kata směřuje Amy, nebo Charlotte, 
může zůstat úplně klidný – ono to bez zkušenosti s četbou slavné 
spisovatelky vlastně nejde. Detektivka je vždycky ve své pod-
statě hra a ne všechna pravidla jsou hned samozřejmá. V tomto 
případě se hodí, když ze zkušenosti víme, co je ve světě Agathy 
Christie nejčastějším motivem vražd.

Mezi několika rozptylujícími fakty, jež byly v úvodu o obou že-
nách zveřejněny, se celkem nenápadně mihl ten podstatný: Amy 
je zabezpečená žena, která si se svou materiální budoucností ne-
musí lámat hlavu. Finanční poměry Charlotty naopak zůstaly 
skryty, což nemůže být náhoda – zvlášť když si dal autor práci 
a prozradil dokonce i to, jak (dobře) si v této oblasti vedla její 
sestra. Ano, v detektivkách Agathy Christie se ze všeho nejčas-
těji vraždí jednoduše pro peníze a Charlotte je na rozdíl od Amy 
s největší pravděpodobností nemá.

Na první pohled je to trochu jednoduché a Christie samo-
zřejmě občas udělá výjimku, ve srozumitelné motivaci pachatelů 
nicméně spočívá část kouzla autorčiných tragických příběhů. Pe-
níze symbolizují touhu po rozletu, který mohou nabídnout, nebo 
úzkost z budoucnosti, v níž se jich nedostává. Agatha Christie je 
autorkou vyšší a střední třídy, jež se ocitly pod ekonomickým tla-
kem. Za venkovskými domy, služebnictvem a dokonalými způ-
soby tlučou strachem stažená srdce lidí, kterým teče do bot. Po-
třebují se ze své situace nějak vysekat. A nevědí jak.

Za spisovatelského života Agathy Christie tohle nebyla žádná 
velká fikce. Svět se rozpadal v mnoha ohledech. Po bujarých dva-
cátých letech přichází ekonomická krize. Ale již dříve se svět pro-
měňuje, zrychluje a také promíchává.

Pro znalost finanční úzkosti nemusela Christie chodit daleko. 
Prožila podle svých slov šťastné dětství, to ale narušila smrt otce. 
Christie svého tatínka popisuje jako skvělého muže, který vů-
bec nic neuměl, celé dny trávil v klubu a na kurtech a byl strašně 
sympatický a milý. Jako syn bohatého amerického selfmademana 

Šťastná nervózní žena. (Agatha Christie)

Záruka stability. (Hercule Poirot v geniálním ztvárnění  
Davida Sucheta)

na tváři otce se po rodinném 
bankrotu objevil výraz 
nevěřícného údivu.
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celou rodinu živil ze zděděných výnosů z investic. Pravidelný 
příjem však z nikdy nevyjasněných důvodů jednoho dne vyschl – 
dodnes se neví, zda rodinu připravil o peníze podvod, nebo šlen-
drián amerických účetních – a na jeho tváři se slovy dcery Agathy 
„rozhostil výraz nevěřícného údivu“. Otec nechápal, churavěl, 
pokoušel se hledat nějakou práci, neměl ale co nabídnout. Napětí 
v domě rostlo a hlava rodiny chřadla stále víc. Nakonec, vystre-
sován a sužován chorobou, kterou nikdo nedokázal přesně určit, 
otec zemřel. Agatha spolu s matkou a dvěma sourozenci zůstala 
ve velkém domě s mizivým zbytkem původně pohodlných pří-
jmů. (Doba ovšem měla také své kouzlo: když chtěla rodina uše-
třit, pronajala dům na britském venkově britským či americkým 
nájemníkům a vypravila se trávit dlouhé měsíce do jižní Francie 
nebo do Egypta, kde bylo podstatně laciněji.)

Právě v tomhle okamžiku by se v románech Agathy Christie 
pravděpodobně začalo vraždit. Jak jsme již zmínili, srozumitelná 
motivace vrahů je pro další pochopení přitažlivosti jejích knih 
důležitá: zločinci jsou ke svým činům hnáni vnějšími, byť přísně 
skrývanými okolnostmi, a pokud tedy detektiv dokáže pod fa-
sádu utajovaných rodinných či firemních příběhů nahlédnout, 
nalezne sled logických událostí, jež do sebe zapadají jako hroty 
ozubených kol.

V období mezi dvěma světovými válkami se (aspoň v detek-
tivkách) ještě nevraždilo z neodolatelného vnitřního puzení, pa-
chatelé nebyli nezvladatelné bestie, naopak, jde většinou o in-
teligentní lidi v úzkých, kteří jsou v mnoha ohledech stejní jako 
čtenáři. Pouze je život zatlačil do extrémnějších situací nebo 
jsou snáze ochotni převést myšlenky v činy. „Možná si to nej-
dřív všechno vymyslela jako takovou hru… Bavilo ji vymýšlet 
každý detail. Jak přesně by se ho mohla zbavit. Nakonec měla 
celý plán. A teprve potom začala podle svého plánu jednat,“ 
popisuje například vyšetřovatelka slečna Marplová v „našem“ 
románu, jakým způsobem se Charlottina série vražd v poklidné 
středostavovské pospolitosti vlastně rozběhla.

Geniální Trautenberk
Christie byla bezpochyby skvělá pozorovatelka, žila ponořená 
do rodinných vztahů a o svých současnících uměla přesvědčivě 
vyprávět. Výstižné zobrazení poměrů v zákulisí anglické společ-
nosti ale zdaleka úspěch jejích příběhů nevysvětluje. Christie 
není něco jako Jane Austenová s dlouhým nožem. Její příběhy 
začnou fungovat teprve v okamžiku, kdy rozkolísané poměry na-
leznou svůj pevný bod. A tím je nejlépe Hercule Poirot.

Nad romány i dobou Agathy Christie se totiž vznáší ještě je-
den stín: zkušenost první světové války. Nečekaný konflikt trval 
roky, téměř každý v něm někoho ztratil, muži, kteří se z války 
vraceli, byli často postižení na těle i na duši. Samotná Agatha 
Christie zase měla zkušenost mladé ženy, jejíž snoubenec sloužil 
u tehdy zbrusu nového britského letectva. Dvojice dlouho odklá-

dala sňatek, protože ani jeden z partnerů nebyl schopen finančně 
zajist chod domácnosti. Když válka nečekaně vypukla, vdává se 
Agatha narychlo těsně před Vánocemi a dva dny nato její man-
žel Archibald Christie odchází na frontu. Agatha ve svých me-
moárech píše, že se zdálo jasné, že se vidí naposledy. „Archie 
si byl jistý – jako ostatně všichni příslušníci letectva –, že zahyne 
a že mě už nikdy neuvidí,“ píše Agatha. „Byl klidný a veselý, ale 
všichni tihle první letci byli toho názoru, že válka bude jejich ko-
nec, nebo rozhodně aspoň těch, kteří se ocitnou v první vlně. Ně-
mecké letectvo bylo známé svojí silou.“

Archibald se z války vrátil, Agatha mezitím pracovala jako 
zdravotní sestra ve vojenské nemocnici a v tamní lékárně se le-
dacos přiučila o lécích a jedech. Jed se v jejích detektivkách stal 
hlavním nástrojem vrahů. I u Agathy Christie se samozřejmě ob-
čas střílí, zapichuje a rdousí, jed v kávě, jed v jídle, jed na všechny 
možné způsoby je ale král. A také v tomto případě prostředek 
dobře zapadá do celkového vidění světa. Nevraždí se v náhlém 
popudu a vzepětí vášní, zabíjí se s rozmyslem a podle pečlivého 
plánu, k čemuž je jed samozřejmě zcela ideální.

Poirot se zrodil v roce 1916, uprostřed války. Ve víru dnešních 
aktuálních událostí to může vypadat jako zbytečně prvoplánové 
konstatování, vyhnout se mu však nelze: slavný detektiv je uprch-
lík, konkrétně belgický detektiv, který nachází v Anglii útočiště 
před válečným konfliktem. Je to cizinec, mluví jako cizinec, ob-
léká se jako cizinec, chová se jako cizinec a jeho noví angličtí 
spoluobčané to rozhodně neumějí přehlédnout.

První setkání s Poirotem může být obtížné i pro moderního 
Brita, český čtenář bez znalosti kontextu může podlehnout do-
jmu samoúčelné výstřednosti tím spíše. Na detektivovi je po-
divné snad úplně všechno. Zavalitý mužík s barvenými vlasy 
a pečlivě přistřiženým knírem. Dokonalé konzervativní oblečky, 
které vždy vyčnívají z jeho okolí. Legrační mluva, v Česku bohu-
žel potlačená dabingem, kterým Suchetův výkon obdařila zdejší 
televize. Originální Hercule Poirot mluví tenkým hlasem s neu-
věřitelným francouzským přízvukem. U nás dokonalou nadabo-
vanou češtinu jenom občas protnou cizácké výkřiky typu „No no 
no, mon ami!“, v originále však nelze ani na vteřinu zapomenout, 
že Poirot je cizinec, který si ve své neuvěřitelné nafoukanosti na-
víc myslí, že je angličtější než londýnský parlament. „I speak the 
English very well,“ prohodí takhle belgický džentlmen s vážnou 
tváří a jeho věrný společník kapitán Hastings, jinak pochroumaný 
válečný veterán, má o zábavu postaráno.

Abychom popis zbytečně neprodlužovali: Poirot je dokona-
lým ztělesněním anglických stereotypů o cizincích a vyvolává tím 
v britských čtenářích instinktivně pocit intelektuální převahy. Po-
kud bychom hledali domácí přirovnání, je možné říci, že Hercule 
Poirot je v očích Britů něco jako pohádkový Trautenberk v očích 
Čechů. Ovšem s jedním zcela zásadním rozdílem: zatímco tu-
zemský archetypální Sudeťák je tupý a jeho mdlý rozum celý 
stereotyp završuje, belgický detektiv je až nelidsky inteligentní 
a předsudky tím zcela rozvrací. Ovšem ne dříve, než svou skry-
tou intelektuální převahu využije: Poirot chápe, jak na své okolí 
působí, dost často tím lidsky trpí, přesto ale svůj zjev a zvyky vyu-
žívá k tomu, aby lidi kolem sebe zmátl. Jeho přeháněné „cizáctví“ 
funguje zároveň jako mimikry, díky nimž ho protivník s jistotou 
vždy podcení. Detektiv pak uvidí i to, co vidět neměl, uslyší, co 
neměl zaslechnout, rozpálí své „malé šedé buňky“ a s ďábelskou 
přesností logicky usvědčí pachatele.

Poirot vlastně funguje jako neomylná zbraň k potírání vrahů 
a těžkých zločinců. Nežene ho nuda a potřeba intelektuálního 
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šené účastníky mordu do jedné místnosti a vysvětlí jim, co se 
vlastně událo. „Člověk nesmí zapomínat, jak lidští vlastně vra-
hové jsou,“ povzdechne si slečna Marplová. Život to nikomu ne-
vrátí, svět se ale přestává chvět v základech a navzdory všemu 
se vrací zpátky do normálu.

Nad vším tím moudrým pokyvováním se však přesto vznáší 
něco temného. Detektivové v podstatě nikdy vraždám předem 
nezabrání, Poirot si kvůli takovým selháním někdy doslova rve 
vlasy. A přestože jsou vrazi nakonec docela srozumitelné po-
stavy, až na naprosté výjimky nemohou čekat slitování. Poirot 
odpustil vrahům z Orient expresu, ale to pouze proto, že po-
mstili jinou, mnohem odpornější vraždu. Uprchnout nechá i zá-
hadnou ruskou kněžnu, ta zase ale „jenom“ kradla a Poirot v ní 
spatřil spřízněnou duši politického běžence.

Agatha Christie by vlastně se svým názorem na spravedlivé 
potrestání hledala v dnešní Evropě pochopení velmi obtížně. 
Za vraždu rozhodně žádala smrt se zajímavým (a důvěru v bez-
chybnost vyšetřovatelů i soudců prozrazujícím) argumentem, 
že doživotní vězení je ve srovnání s popravou nelidské. Jako 
alternativu pak nabízela řešení, které dnešnímu člověku pro-
žene páteří pár mrazivých vln: těžcí zločinci by podle ní měli 
dostat na vybranou, zda budou popraveni, nebo svou vinu od-
činí vlastním utrpením a podrobí se dobrovolně medicínským 
výzkumům v případech, kdy nelze použít laboratorní zvířata. 
Pokud přežijí, vrátí se do světa očištěni a splatí tak lidstvu, co 
mu svými činy způsobili.

Za bojem fiktivních detektivů proti fiktivním zločincům to-
tiž stojí jedna naprosto reálná síla. Agatha Christie samu sebe 
popisuje jako ženu, která bezmezně miluje život. „Budím se 
každé ráno s pocitem, jak je úžasné, že mohu prožít další den,“ 
píše ve svých memoárech. Není to pouze tím, že by jako slavná 
spisovatelka měla v životě jenom štěstí. Zažila i bolestivý roz-
vod, psychické zhroucení, měla finanční problémy, byla až bo-
lestně plachá, takže i v dospělosti jí prý dělalo problémy vstou-
pit třeba do obchodu.

Christie vlastně milovala život takový, jaký je. V románu Ozna-
muje se vražda (A Murder Is Announced), v němž vystupuje 
i „naše“ nešťastná Charlotte, se objeví rozbolavělý uzlíček umí-
rající ženy, mnoho let sužované chorobou a provázené životní 
smůlou. „Při životě ji drží intenzivní radost z toho, že je naživu,“ 
říká detektivovi její ošetřovatelka a sama žena to hned ještě vy-
světluje. „Vím, co si myslíte, ale měla jsem v životě všechno, co 
dělá život životem. Měla jsem manžela, kterého jsem milovala 
až do jeho smrti. Měla jsem dítě, zemřelo, ale měla jsem ho dva 
drahocenné roky. Mívám velké bolesti, ale když vás něco bolí, 
dokážete si vychutnat tu naprostou rozkoš, když bolest ustane. 
Já jsem vlastně šťastná žena.“

Agatha Christie jako by nalezla rovnováhu, jež ve všem lid-
ském hemžení neodpouští jenom jediné: když rozkoš života ně-
kdo svévolně násilím přetrhne. Pak je potřeba sáhnout po knize 
a přivolat malého podivného chlapíka, který umí dát věci zase 
do pořádku.  
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vybití (jako třeba o tři desetiletí staršího Sherlocka Holmese), 
ale posedlost řádem věcí. Stačí, aby nebyly vázičky na římse 
krbu seřazeny přesně podle tvarů a barev a Poirot se se žalost-
ným výkřikem řítí problém napravit. Stačí jeden pokus o lež 
a uhlazený Poirot se mění v rozzuřeného mstitele, před je-
hož mocným křikem se lhář v hrůze choulí do křesla. „Chtěla 
jste oklamat Poirota! Ale no no no, mademoiselle!!! Poirot fití 
FŠECHNO!!!“

Rozkoš
Poirot je prostě jistota. Nikdy se nemýlí a se skromností sobě 
vlastní prohlašuje, že ho jeho nadání až děsí. Nejde přitom pouze 
o to, že on a později další detektivové, které Christie vymyslela, 
zločince odhalí a pošlou na šibenici – vzhledem k tomu, že vrazi 
jsou často úplně obyčejní lidé, není brutální představa popravy 
vlastně nijak povznášející. Katarze příběhů Agathy Christie však 
spočívá ze všeho nejvíc v potvrzení víry, že svět nakonec přece 
jenom není šílený. Zločinci jsou hnáni pochopitelnými pohnut-
kami a své zločiny plánují ve svých mozcích. Jiné mozky zase mo-
hou logiku jejich chování dešifrovat. Vražda se odehrála v pro-
středí „slušných“ lidí, kde by ji nikdo nečekal a kam nepatří. 
Zlo se zpočátku jeví jako zcela nepochopitelné, pak ale přichází 
malý belgický detektiv či amatérská vesnická vyšetřovatelka 
slečna Marplová, pořádně se po světě rozhlédnou, sezvou vydě-

rok co rok. Nelítostně. (Spisovatelka a její dílo)
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géniové polit ic i vr a z i  l idé , k teř í změnil i  dě j in yjoaquín  
„Prcek“  
Guzmán
Boss největšího mexického 
drogového kartelu je čas 
od času nejhledanějším 
mužem planety
jiří Sobota

Na první pohled takový taťka  
od rodiny. (Eskortace Guzmána,  
8. leden 2016)
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kKdyž do mexického letoviska Mazatlán míří cestovatel z vnitro-
zemí, přijíždí často s žaludkem na vodě, po nekonečných hodi-
nách strávených v serpentinách divokých hor. Pokud se k bílým 
věžím města blíží na rozhoupané palubě lodi, vystupuje Maza-
tlán z šedivých vln oceánu jako náhle objevená oáza. Mexičané 
letovisku říkají „perla Pacifiku“ a ve svých duších si ho spojují 
s vysněným cílem na konci dlouhé cesty, zapomenutými letními 
láskami a dovolenou. „Mazatlán, Mazatlán,“ zvoní autorovi ještě 
po letech v uších slova romantické písně, jak si ji prozpěvovala 
skupinka mexických učitelek, podpírajících se po celonoční 
plavbě lehce v podpaží a s pohledy upřenými na siluetu města. 
Mazatlán umí být neuchopitelný a tajemný. Právě tady, v jednom 
z hotelů s okny obrácenými k obzoru Tichého oceánu, vytáhli 
22. února 2014 po zuby ozbrojení příslušníci mexické námořní 
pěchoty nad ránem z postele jednoho z nejhledanějších mužů 
planety, šéfa největšího mexického drogového kartelu Joaquína 
Guzmána, známého pod přezdívkou El Chapo neboli „Prcek“.

Chlapíka s knírkem mezi padesátkou a šedesátkou bychom 
si mohli snadno splést s tátou od rodiny, jenž v letovisku tráví 
dny zaslouženého odpočinku. Rodin má El Chapo hned něko-
lik a dětí podle legend minimálně dvacet. Před zákonem unikal 
dlouho a mýtus kolem jeho postavy dávno nabyl nadpřirozených 
rozměrů. „Myslím, že ho nedostaneme nikdy,“ zní například po-
slední věta jedné z knih, které byly o drogové válce v Mexiku na-
psány, a je přímou citací vysoce postaveného důstojníka ame-
rické agentury pro boj s nelegálními drogami DEA. Citace je ale 
z roku 2012 a El Chapo od té doby pevnou půdu pod nohama 
zjevně ztratil.

Drogová válka v Mexiku si v posledních letech vyžádala okolo 
osmdesáti tisíc lidských životů. Jedná se o možná nejbrutálnější 
konflikt dneška, v boji všech proti všem o podíl na mnohamili-
ardovém nelegálním podnikání se doslova a do písmene stahuje 
zaživa z kůže, lidé jsou čtvrceni, porcováni, jejich mrtvoly jsou 
zavěšovány z mostů i rozpouštěny v sudech s žíravinou. „Prcek“ 
patří k ústředním postavám tohoto dramatu. V obchodu s dro-
gami se pohybuje celý život, v čele největšího sinaloaského kar-
telu stojí zřejmě od roku 1989. Zatčený mafián je zodpovědný 
za zhruba polovinu všech drog vyvezených do Spojených států, 
disponuje odhadovaným osobním jměním ve výši jedné miliardy 
dolarů a časopis Forbes ho v posledních letech k velkému zne-
chucení Mexičanů pravidelně řadil mezi nejbohatší a nejvlivnější 
osobnosti planety.

Příběhy jeho mafiánského života jsou v každém případě le-
gendární. Jednou mexičtí mafiáni z konkurenčního klanu místo 
něj omylem rozstříleli na kusy samotného guadalajarského arci-
biskupa. Jindy našly vojenské jednotky na odlehlém ranči v me-
xických horách nedopitý šálek ještě horké kávy, po tajemném 
mafiánovi se však slehla zem. El Chapo se zjevuje na odlehlých 
místech i v rušných velkoměstech, snáší se k zemi ve vrtulnících 
i letadlech, uniká do podzemí. V roci 2001 se vytratil jako pára 
nad hrncem z nejstřeženější věznice Mexika, kde si do té doby 
celkem „poklidně“ odpykával mnohaletý trest (a také na dálku 
řídil svůj byznys). Někteří říkají, že ho tehdy na svobodu vyvezl 
zřízenec a zároveň obdivovatel skrytého v koši špinavého prádla. 
Méně romantická verze hovoří o tom, že vyšel na svobodu v po-
licejní uniformě a v doprovodu nejvyšších důstojníků věznice, 
v níž, jak se později ukázalo, byli na jeho výplatní pásce v pod-
statě všichni včetně vězeňských kuchařů.

Jak je patrné, o nejmocnějším bossovi mexického podsvětí 
toho lze říci s jistotou jenom málo. To se může změnit v nejbliž-
ších týdnech, pokud začne v rukou mexických úřadů vypovídat. 
Mexičané si od toho hodně slibují, protože tajemný muž dispo-
nuje informacemi, jež by mohly podtrhnout stoličku pod celým 
sofistikovaným systémem nelegálního obchodu, o nějž se vede 
v Mexiku válka. O vydání zločince mají zájem Spojené státy. To 
už tu ale všechno jednou bylo.

Cesta na sever
„Nešťastné Mexiko! Tak vzdálené Bohu, tak blízko Spojeným stá-
tům,“ říkával mexický prezident Porfirio Díaz a podstatu pro-
blému vystihl dokonale. V Mexiku se kříží tradice chudého a ne-
zkrotného venkova s lákadlem na sever od jeho hranic. Právě 
příběh Joaquína Guzmána je v tomto ohledu výmluvný.

Když se totiž narodíte v tamních odlehlých divokých ho-
rách, jako se to stalo „Prckovi“, nemáte v životě moc na vybra-
nou. Guzmánův otec byl malý „farmář“ v zapadlém městečku 
ve státě Sinaloa, což v překladu téměř jistě znamená, že byl drob-
ným pěstitelem máku, který prodával drogovým obchodníkům. 
Sinaloa je horský kout Mexika, který se v podstatě nikdy nepo-
dařilo dostat pod kontrolu centrální vlády. Je to území divokých 
nezávislých lidí, kteří se živí nelegální činností a s moderní eko-
nomikou neměli nikdy mnoho společného. Vždy se tu pašovalo, 
místní měli slabost pro různé zbojníky a vyvrhele, svou základnu 
tu našel i legendární revolucionář Pancho Villa. Malý Guzmán 
pracoval od dětství na poli, bránil mladší sourozence před zu-
řivými záchvaty svého otce, který měl tendenci veškeré vydě-
lané peníze prolít hrdlem a utratit v nevěstinci na náměstí. Školu 
„Prcek“, který nepřerostl 168 centimetrů výšky, opustil ve třetí 
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kolegové „včas“ podtrhli a dostali za mříže – jedním z podezře-
lých je ostatně ambiciózní „Prcek“, který dělal Padrinovi jeden 
čas osobního řidiče. Padrino již z vězení uspořádal jakousi kon-
ferenci, na níž došlo k rozdělení mexického území na sféry vlivu 
budoucích gangů, a do čela největšího se dostal právě Guzmán.

Na vysokých podpatcích
Proniknout do myšlení drogového kápa, který se dokázal čtr-
náct let ukrývat před zákonem a zároveň řídit rozvětvenou ile-
gální obchodní organizaci, jež bývá pro svůj obrat a logistickou 
komplikovanost přirovnávána k firmám jako Amazon nebo Wall-
mart, to je samozřejmě výzva. V případě „Prcka“ ale určité vě-
domosti přece jen máme. Na počátku devadesátých let vypukla 
mezi gangy v Mexiku první válka a v jejím rámci byl El Chapo za-
držen v Guatemale a nakonec skončil v již zmíněné přísně stře-
žené věznici v Mexiku. Tam byl v roce 1995 podroben psycho-

třídě a do drogového obchodu vklouzl jaksi přirozeně – vzhledem 
k tomu, že po otcových eskapádách nebylo doma ani na chleba, 
musel se o finance postarat sám se svými bratry.

Vedle života v kruhu na venkově ale leží obrovská příleži-
tost v podobě nenasytného trhu s nelegálními drogami ve Spo-
jených státech. Zmíněná DEA odhaduje, že Američané utratí 
za drogy 65 miliard dolarů ročně. Americký think tank RAND 
předpokládá, že 36 miliard připadne na kokain, 11 miliard na he-
roin, 10 miliard na marihuanu, 5,8 miliardy na metamfetamin 
a 2,6 miliardy na další zakázané substance. Podle údajů OSN 
například více než 12 procent Američanů ve věku 15–64 let kou-
řilo za posledních dvanáct měsíců marihuanu – v Německu je to 
4,7 procenta, v Nizozemsku 5,4 procenta. Mexické kartely ročně 
vydělají podle různých odhadů mezi 18–40 miliardami dolarů. 
A pokud by nestačily samotné astronomické částky, Spojené 
státy ještě nabízejí volný prodej nejmodernějších zbraní, které 
proudí ze severu na jih stejně vydatně jako zakázané substance 
opačným směrem. Podmínky k zadělání na velký průšvih jsou 
v takové konstelaci samozřejmě téměř ideální.

Guzmán vstoupil do velkého byznysu v dobách, kdy Mexi-
čané fungovali jako pobočka rozvinutějších kolumbijských ma-
fií a celý provoz držel pod kontrolou v podstatě jeden gang pod 
vedením jistého Miguela Gallarda alias Padrina. Legendární ma-
fián z Guadalajary dodnes žije, dost možná díky tomu, že ho jeho 

Chladnokrevný kalkulátor.

když se narodíte v odlehlých 
mexických horách, jako se to 
stalo „Prcku“ Guzmánovi, nemáte 
v životě moc na vybranou. 
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logickým testům, kterým se prý příliš nevzpěčoval, absolvoval 
dokonce čtyřiašedesát terapeutických sezení.

Z poznatků vyplývá, že k úspěchu v drogovém byznysu ne-
stačí být všehoschopným psychopatem ochotným kdykoli roz-
sekat kohokoli mačetou na kusy. El Chapo je podle psychologů 
chladnokrevný kalkulátor a člověk dobře ovládající své emoce. 
I v případě vražd prý dokáže odolat prvnímu impulzu, věc odlo-
žit na později, všechno správně promyslet. Brutalita, která i v pří-
padě šéfa sinaloaského kartelu nabyla v poslední době hrůzných 
rozměrů, je v téhle branži podnikatelským nástrojem, který na-
hrazuje právníky a marketingové oddělení klasického byznysu. 

Ilegální podnikání, jež postrádá státní regulaci, přirozeně tíhne 
ke vzniku monopolů a řešení sporů při absenci běžné justice lo-
gicky skončí masakrem. Spektakulární zabíjení, dnes již běžně 
vystavované na internetu podobným způsobem, jako to dělá al-
-Káida, není jen prostředkem zastrašení, ale také marketingo-
vou značkou a náborovým lákadlem pro budoucí sadistické za-
městnance.

El Chapo je známý vynalézavostí a schopností myslet do-
předu. Byl to on, kdo si pořídil firmu na vývoz čili papriček, v je-
jichž plechovkách američtí policisté později ke svému úžasu 
nalezli dávky kokainu. Když Spojené státy nákladně vystavěly 
na své jižní hranici sofistikovaný plot, zjistily po čase, že přes něj 
El Chapovi lidé střílejí balíky drog s pomocí velkého dřevěného 
katapultu jako vystřiženého z antických válek. „Prckovým“ vr-
cholným kouskem jsou ovšem tunely, komplikované stavby na-
vrhované architekty, někdy dokonce vybavené klimatizací. El 
Chapo je podle všeho také stratég, rozhodně se mu připisuje ak-
tivní snaha o rozšíření metamfetaminu v amerických městech – 
mexický boss jeho první dávky přibaloval na ukázku k běžným 
drogám.

Ilegální byznys vyžaduje všechno nadání běžných podnikatelů 
a ještě něco navíc. Novinář Patrick Raden Keefe v deníku The 

V drogové válce je nutné neustále nahrazovat padlé. (Santa Catarina, Mexiko)
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Nic ale netrvá věčně. „Prckova“ dlouholetá vláda je v pro-
středí brutálních mafií sama o sobě malý zázrak. Boss musí ne-
ustále nahrazovat padlé a zatčené podřízené novými silami, což 
je nemalý úkol – představte si běžné podnikatelské prostředí, 
v němž se zkušení manažeři navzájem neustále fyzicky likvi-
dují. Zatčení vypovídají, lidé chybují, gangy podstrkují armádě 
informace, aby se zbavily protivníků. El Chapo podle některých 
zdrojů doplatil na zabavený mobilní telefon syna svého spolu-
pracovníka, z něhož dokázali američtí a mexičtí vyšetřovatelé 
získat telefonní čísla nutná k monitorování podezřelých osob. 
I tuhle verzi budou ale provázet mýty: otec zatčeného je totiž 
pravděpodobným nástupcem „Prcka“ v čele sinaloaského gangu.

Nejhledanější mafián světa je v tuto chvíli v rukou mexických 
úřadů a jejich úspěšná akce dává tušit, že tentokrát El Chapo 
na výplatní pásce rozhodující osoby nemá. O vydání svého ne-
přítele požádaly Spojené státy, což je přesně to, čeho se drogoví 
bossové zvyklí podmazat kteréhokoli šéfa mexické věznice obá-
vají nejvíce. Pokud Joaquín Guzmán skončí za zdí amerického 
nápravného zařízení, zmizí ze scény pravděpodobně nadobro. 
Než k tomu však dojde, je po předchozích zkušenostech dobré 
být připraven v podstatě na cokoli.  

RESPEKT 10/2014

Po zadržení v únoru 2014 „Prcek“ Guzmán 15. července 2015 opět 
uprchl. více než kilometr a půl dlouhý tunel, vedoucí přímo z jeho cely, 
vykopal jeho komplic. znovu byl zadržen při přepadové akci mexické 
námořní pěchoty 8. ledna 2016 v jednom ze svých domů v Los mochis. 
mexiko a Spojené státy jednají o možném vydání narkobarona do uSa.

New York Times to před časem přirovnal k tanci z pohledu ženy. 
Mnoho se toho namluví o geniálních krocích Freda Astaira, tro-
chu se ale zapomíná, že jeho partnerka dělá úplně totéž – jenom 
pozpátku a na vysokých podpatcích. Byznys El Chapa podle ně-
kterých odhadů roztáhl svá chapadla do pětapadesáti zemí světa, 
koordinuje činnost asi sto padesáti tisíc „zaměstnanců“ a napří-
klad Chicago prohlásilo „Prcka“ před lety za svého „nepřítele 
číslo jedna“. Kápo využívá podle výpovědí zatčených spolupra-
covníků nejmodernější techniku, jeho útočiště rozesetá v nedo-
stupných končinách jsou napojena na vysokorychlostní internet, 
laptop je prý dnes nepostradatelným nástrojem moderního ma-
fiána.

Sám na pobřeží
Dokud byl El Chapo na svobodě, žil divoký a téměř jistě osamělý 
život. Měl mnoho žen a třikrát se oženil, milenka, s níž proží-
val zřejmě upřímný románek za zdmi věznice, však později po-
psala, jak „Prcek“ občas večer odložil masku chladnokrevného 
muže, požádal ji, ať se svlékne, a pak se na dlouhé hodiny jenom 
přitulil k jejímu nahému tělu. Tuto ženu, Zulemu Hernándezo-
vou, El Chapo zřejmě miloval, ani ona už ale není mezi živými. 
V roce 2008 byla její mrtvola nalezena v kufru auta na předměstí 
Ciudad de México se symboly konkurenčního gangu vyřezanými 
na různých částech těla.

Guzmánovou zbraní byly peníze. V Mexiku dodnes nikdo 
neví, kdo je, a kdo není na výplatní pásce mafií. Někdejší elitní 
poradce prezidenta Foxe byl později odsouzen za to, že od narcos 
přijímal měsíční úplatky ve výši zhruba 400 000 dolarů. Drogoví 
mafiáni měli podplaceného nejbližšího spolupracovníka prezi-
denta Calderóna, takže znali jeho detailní denní program. Ko-
lem dění v rozvrácené zemi existují nekonečné linky spekulací, 
mýtů a bájí. Mnozí tvrdí, že El Chapo léta unikal proto, že vláda 
vedla svůj boj s drogovými kartely v podstatě s jeho požehnáním 
a za jeho peníze. Důkazy se hledají obtížně.

Vrcholným „Prckovým“ dílem jsou tunely. (Los Mochis, 2016)
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AAnglický badatel Charles Darwin se může směle postavit ve-
dle géniů, jako byli Newton, Galilei nebo Kepler. V jedné věci 
se od nich ale zásadně liší – jeho odkaz je stále živý a neod-
bytný, dodnes zasahuje do běžného života každého z nás. Díky 
jeho knize O původu druhů přirozeným výběrem z něj zmizel 
pocit „univerzálního plánu“, který spolehlivě řídí naše životy. 
A objevila se svoboda chopit se osudu.

Darwin navíc udělal z vědy příběh podávaný v podobě 
srozumitelného vyprávění založeného na jedinečných udá-
lostech – náhodě, štěstí, boji, střetech a střídání epoch 
a vlád. „Udělal z biologické vědy historii,“ říká Anton Markoš 
z Přírodovědecké fakulty UK.

Jak obtížný úkol tím před vědce, filozofy i všechny ostatní 
postavil, dokumentuje následujících více jak 150 let vývoje. 
Znovu a znovu zaznamenáváme úporné pokusy o návrat 
k „neměnným zákonům přírody“. Největší vášně samozřejmě 
panují ne kolem jiných organismů, ale kolem člověka.

V roce 2005 bylo podle jednoho z výzkumů, citovaného 
deníkem The New York Times, 55 procent Američanů pře-
svědčeno, že lidské bytosti v jejich současné podobě stvořil 
Bůh. V roce 2007 byla v Radě Evropy přijata rezoluce s ná-
zvem „The dangers of creationism in education“ (Nebezpečí 
kreacionismu ve výuce). Tento dokument se jednoznačně vy-
mezuje vůči vydávání víry za vědu. Vatikán se s Darwinem 
v posledních letech opatrně smiřuje, ale konflikty hoří jinde. 
Ve Spojených státech se vedou spory o to, zda se Darwinova 
teorie smí učit ve školách, islámští autoři ji s úspěchem na-
padají jako podvod a nejrůznější podivíni na ní staví utopie 

o tom, že kvalitu lidského pokolení lze vylepšovat křížením 
„nejlepších“ jedinců.

Šosák jde na palubu
Český filozof a estetik Josef Durdík, který se s Darwinem osobně 
setkal v jeho domě v roce 1876, ho vylíčil jako dost upjatého pa-
trona. „Je to člověk strašně prozaický, bez ducha, beze vzletu, 
bez pikantnosti. On je zkrátka horrible dictu konzervativní, po-
dle našeho názvosloví šosák!“

Nechme raději Charlese Darwina, ať o sobě promluví 
sám: „Pokud mohu posoudit, nemám sklon chodit slepě ve šlé-
pějích ostatních. Celý život jsem se snažil uchovat si nepředpo-
jatou mysl, abych se mohl vzdát kterékoli, třebas milované hy-
potézy, jakmile se objeví fakta, která jí protiřečí.“

Jisté je, že se několikrát v životě vzepřel svému otci, což v jeho 
době a tehdejší bohatší střední třídě, kam patřil, rozhodně ne-
bylo automatické. Otec si pro mladého Charlese vysnil kariéru 
lékaře, ale když měl student na Edinburské univerzitě přihlížet 
operaci dítěte (prováděné bez umrtvení, protože anestezie se 
tehdy ještě nepoužívala), raději ze školy utekl. Cesty ho nako-
nec zavedly do přírodovědného muzea v Edinburghu, kde se se-
známil s osvobozeným otrokem Johnem Edmonstonem, který 
ho naučil vycpávat ptáky.

„Nestaráš se o nic než o střílení, psy a chytání krys. Budeš 
hanbou pro sebe i celou svou rodinu,“ křičel na něho doma otec 
a vymyslel jiný plán – poslal ho studovat teologii do Cambridge. 
Tady se musí mladý Charles učit latinu a řečtinu, ale seznamuje 
se i s geologií a botanikou. Vedle toho se věnuje oblíbené jízdě 

Charles Darwin
Vědec, který naboural iluzi  
o lidské výjimečnosti 
ONDŘEJ NEZBEDA
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Nechodit slepě ve šlépějích 
ostatních. (Charles Darwin)
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na koni, lovu lišek a ptáků a se svým bratrancem Williamem 
objevuje entomologii: „Jednoho dne jsem odtrhl kus staré kůry 
a spatřil dva vzácné brouky. Popadl jsem každého do jedné ruky, 
ale pak jsem zahlédl nový druh, o nějž jsem přece nemohl přijít. 
A tak jsem ho strčil do úst.“

Po závěrečných zkouškách, které splnil na výbornou, se vy-
pravil na geologickou expedici do Walesu a snil o cestě na Ka-
nárské ostrovy. A po návratu domů ho čekal dopis, jehož obsah 
mu změnil život. Jeho profesor botaniky z Cambridge John Ste-
vens Henslow mu psal: „Byl jsem požádán, abych kapitánu Fitz 
Royovi, vládou pověřenému prozkoumat jižní pobřeží Ameriky, 
doporučil přírodovědce na plavbu. Ne snad, že bych vás považo-
val za hotového přírodovědce, ale jste přinejmenším plně kvali-
fikován pro sběr, pozorování a dokumentaci všeho, co si zaslouží 
být v přírodopisu zaznamenáno.“

Po další jadrné přenici s otcem, který mu vyčítal, že se snad 
nikdy neusadí, si mladý bakalář teologie píše seznam věcí, které 
si vezme na loď. Mezi knihami se ve výbavě ocitají i Základy geo-
logie Charlese Lyella – právě toto dílo později významně ovlivní 
jeho úvahy o vývoji života.

Rajské Galapágy
Lodní dobrodružství shrnul Darwin do knihy Cesta kolem 
světa. Expedice na lodi Beagle trvala od prosince 1831 do října 
1836 a Darwin během ní navštívil pobřeží Jižní Ameriky, Kap-
verdy, Falklandy, Ohňovou zemi, Galapágy, Tahiti, Tasmánii, 
Nový Zéland, Austrálii a spoustu dalších míst. Celou tu dobu tr-
pěl silnou mořskou nemocí, námořníci mu přezdívali „Mucho-
lapka“ nebo „Filos“ (lodní filozof) a dobírali si ho kvůli mrtvo-
lám zvířat a vykopaným fosiliím, které tahal na palubu. Opravdu 
husarský kousek se mu povedl na ostrově Chiloa u pobřeží Ar-
gentiny. „Když jsme se plavili okolo pobřeží Argentiny, vystou-
pili na břeh dva důstojníci, aby udělali sérii měření. Na skalách 
seděla liška. Tak se soustředila na pozorování těch dvou mužů, 
že se mi podařilo se k ní tiše zezadu přikrást a uhodit ji po hlavě 
geologickým kladívkem. Tato liška – zvědavější a vědychtivější 
než její sestry, která však byla méně moudrá než ony – je teď vy-
stavená v muzeu Zoologické společnosti,“ popisuje v knize Dar-
win jeden ze svých kousků. Nutno poznamenat, že nešlo o lišku, 
ale o psovitou šelmu nazvanou později pes Darwinův.

A můžeme dodat, že Darwin nebyl jen zaslepeným přírodo-
vědcem. Velmi dobře si všímal i toho, jak se „bílý muž“ chová 
k domorodcům, ať už šlo o indiány z Ohňové země, černé otroky 
dovážené do Brazílie z Afriky nebo Maory na Novém Zélandu.
„Až krev vře v žilách a srdce se chvěje při pomyšlení, jaká vina 
obtížila naše bedra, nás Angličanů a našich amerických potomků 
s jejich chvástavým vykřikováním o svobodě,“ zapsal si do po-
známek. Darwinův světonázor vyplýval z rodinné výchovy – 
otec, sestry i bratranci vždy podporovali protiotrokářská hnutí 
(v Británii bylo otroctví zrušeno už v roce 1832).

Na lodi byla spousta času a Darwin se mohl v klidu ponořit 
do čtení. Obzvlášť ho uchvátily právě výše zmíněné Základy geo-
logie. Charles Lyell v nich zavrhoval myšlenku, že zemský po-
vrch stvořila boží síla. Dokazoval, že geologické jevy lze vysvět-
lit z dlouhotrvajících malých změn, které se dějí i dnes – změn, 
které způsobuje déšť, voda, sopky a pozvolné klesání a stoupání 
zemského povrchu. Dnešek je tedy klíčem k minulosti! Darwin 
si dal ostatně za úkol nashromáždit cestou fakta, která by Lye-
llovu hypotézu potvrzovala.

Stejně významným mezníkem byla návštěva Galapág. Tady si 
Darwin připadal jako v rajské zahradě – projel se na želvě, chytil 
leguána za ocas a dostal se tak blízko ke káněti galapážskému, 
že ho prý mohl puškou shodit z větve. A velmi dobře si všiml, 
že každý z mnoha ostrovů má chudé zastoupení zvířat. Záro-
veň zaznamenal, že ostrovy jsou zabydlené v podstatě velmi po-
dobnými ptáky. Bylo to zajímavé, protože na pevnině by stejný 
prostor obsadily zásadně odlišné druhy. A naznačovalo to mož-
nost, že se tyto druhy na izolovaných Galapágách vyvinuly ze 
společného předka. Vzpomínka na toto vnuknutí bude za pár 
let jedním ze silných impulzů pro vyslovení Darwinovy slavné 
hypotézy o vývoji života.

Boží zákon
Návrat do Anglie byl návratem do jiného světa. Na začátku 
19. století se objevilo liberální učení jako popření hierarchického 
uspořádání společnosti, zakotveného v Bohu. Přišly nové vyná-
lezy. Dostavníky nahradila železnice, všude se množily nové ob-
chody a továrny se stroji poháněnými parními technologiemi. 
Zemědělská Anglie se proměňovala v ekonomickou velmoc, 
hnanou továrnami, které si nemilosrdně konkurovaly. Obraz 
přirozeného výběru sice anglická společnost pozorovala sama 

„Tenhle člověk říká, že je jedním z mých potomků.“  
(Dobová ilustrace)

Jeho otec mu prorokoval,  
že bude hanbou pro sebe  
i pro celou svou rodinu.
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Nakonec si vzal za ženu bohatou sestřenici Emmu Wedgwoo-
dovou a odstěhovali se do městečka Down u Kentu, kde se jim 
brzy narodila holčička. Za tři týdny však zemřela. Charlese to 
zdrtilo. Smutek chtěl zahnat prací, a tak si na rozlehlém po-
zemku nechal zbudovat velký skleník, ve kterém prováděl ex-
perimenty s rostlinami, začal chovat holuby a nechal vytvořit 
„písečnou cestu“ po které se rád procházel a o samotě přemýšlel.

Už roku 1842 Darwin napsal svému známému Josephu Ho-
okerovi: „Od návratu se věnuji neskutečně troufalé práci, kte-
rou by všichni moji známí dozajista označili za velmi pošetilou. 
Přečetl jsem hromady knih o zemědělství a zahradnictví a při-
tom jsem se nikdy nepřestal pídit po faktech. Myslím, že jsem 
objevil jednoduchý způsob, jak se jednotlivé druhy pozoruhodně 
přizpůsobují různým účelům.“

S odhalením ale Darwin ještě dlouhých osm let čekal. Snažil 
se vyrovnat s rozruchem, který vyvolali jeho kolegové, když už 

Boj za dokonalou a zdatnou germánskou rasu podle představ nacistů. 

na sobě, ale rozhodně nebyla připravena na konkrétní a revo-
luční otázky: Může být opice mým dědečkem? Jaký smysl má 
svět, když žádné hodnoty nejsou dány předem? Může se biolo-
gie zabývat otázkami, které patří teologům?

Předchůdci Darwina se snažili v přírodě odhalovat boží zá-
kony, on se je chystal zrušit. Předtím ale musel promýšlet svůj 
osobní život. Chtěl se konečně usadit a založit rodinu. Z žertu 
si proto sestavil žebříček hodnot: „Pro: Děti, dá-li Bůh. Přítel-
kyně a žena, která o mě bude mít zájem i ve stáří, objekt, který 
mohu milovat, bavit se s ním a který je po všech stránkách lepší 
než pes. Jen si představ, že bys na stará kolena žil sám v zakou-
řeném špinavém londýnském bytě, anebo si představ hezkou 
něžnou ženu na pohovce, k tomu plápolající oheň v krbu, knihy 
a třeba hudbu. Proti: Ztráta svobody jít, kam se mi zlíbí. Budu 
nucen navštěvovat příbuzné. Ztloustnu a zlenivím. Výsledek: 
Oženit se, oženit se, oženit se!“
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Rozmanité cíle  
jeho bádání.
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než příbuzným člověka, který svůj mozek zneužívá v zájmu před-
sudků a lží.

Sluší se připomenout, že Darwin nikdy Boha úplně nepopíral. 
Stejně tak nikdy neřekl, že Bůh nestvořil život. Tvrdil jen, že sou-
časné druhy se vyvíjely štěpením z několika společných předků 
či dokonce předka jednoho. Když bylo potřeba, mluvil opatrně 
o Stvořiteli a připouštěl možnost „stvoření“ prvního společného 
předka všech organismů. Nevěřil však v univerzální řád, který 
je daný světu zvnějšku, ani v to, že člověk zaujímá v přírodě 
zvláštní místo. Své představy o přirozeném výběru a postavení 
člověka v přírodě rozvinul v další slavné knize O původu člověka, 
ale na sklonku života už se věnoval jen svým zálibám. Jeho po-
slední vydanou knihou byla Tvorba humusu prostřednictvím čin-
nosti dešťovek, s pozorováním jejich zvyků (1881).

Tohle není věda
Když Charles Darwin 19. dubna 1882 umíral, uměl si zřejmě jen 
málokdo představit, co se kolem jeho teorie o vývoji života ještě 
bude dít.

Zatímco antidarwinistický proud 19. století tvořily spíše jed-
notlivé osobnosti, jeho odpůrci ve 20. století se semkli v bojovou 
frontu. Ta se dnes větví na dvě skupiny – zastánce kreacionismu 
a inteligentního plánu. Velmi hrubě řečeno – ti první stále věří, 
že svět byl stvořen před šesti tisíci lety i se všemi přírodními zá-
kony a Bůh už do jeho běhu nezasahuje, zastánci inteligentního 
plánu mají za to, že existující formy života jsou tak složité, že se 
mohou vyvíjet jen s pomocí zásahu vyšší inteligence.

Janet Brownová, profesorka z Ústavu dějin lékařství při Lon-
dýnské univerzitě, v knize Darwinův původ druhů připomíná, že 
počátek kreacionistických úvah (ale i myšlenek inteligentního 
plánu) má kořeny v názorech George McCreadyho Price, ame-
rického učitele přírodních věd z řad Církve adventistů sedmého 
dne. Ten žil a psal své knihy ve třicátých letech minulého století. 
Jejich popularizátorem se stal baptistický kazatel Henry Morrise, 
jehož pohled dnes podporuje například Institut pro výzkum stvo-
ření v San Diegu. I díky němu náboženský odpor v některých stá-
tech USA postupně zesílil natolik, že se objevily zákony o zákazu 
vyučování evoluce. Zřejmě první „obětí“ sporů o Darwina byl 
už roku 1925 mladý učitel z amerického Daytonu John Scopes, 
tělocvikář, který o evoluci učil během suplování za své kolegy. 
Poté, co Sněmovna reprezentantů ve státě Tennessee přijala zá-
kon postihující „vyučování jakékoli teorie, která popírá příběh 
božského stvoření člověka a místo toho šíří teorii, že se člověk vy-
vinul z nižšího řádu živočichů“, byl Scopes pokutován sto dolary. 
Později byl osvobozen, ale „opičí procesy“ pokračovaly. Státy 
Louisiana a Arkansas schválily v roce 1981 zákony vynucující 
ve školách stejný prostor evoluci i výkladu biblického stvoření. 
Americká unie občanských svobod zákon napadla a dotáhla spor 
až k Nejvyššímu soudu. Konečné rozhodnutí znělo: zákaz vyučo-

dávno před ním naznačovali, že současné živé organismy jsou 
výsledkem nikoli boží vůle, ale postupného vývoje od jednoduš-
ších ke složitějším organismům. Darwin se chystal jít ještě dál. 
Jeho převrat spočíval v tom, že život je kontinuum. Všechny or-
ganismy vznikly štěpením z jednoho společného předka a člověk 
je jen jedním z výhonků „evolučního stromu“.

V principu není rozdíl mezi člověkem a tasemnicí a k tomu, 
co ho od ní odlišuje, není nutný žádný „boží“ zásah. Všechno 
lze vysvětlit přirozeným výběrem, kdy účelnější vlastnosti mají 
větší šanci nakonec převládnout, protože zvyšují pravděpodob-
nost přežití a rozmnožení svého nositele.

Kniha O původu druhů vyšla v Londýně v listopadu 
1859 a kompletní náklad byl ihned rozebrán. Darwin začal pra-
covat hned na rozšířeném druhém vydání.

Porušení smlouvy
Darwin v prvním vydání takticky „opomenul“ podrobně vysvět-
lit dvě témata – co by mohla evoluční teorie říci o původu člověka 
a pominul i debatu o boží přítomnosti v přírodě. Uvědomoval si 
totiž, že jeho teorie není výbušná jen pro vědu. „Porušil starou 
smlouvu mezi racionalistickou vědou a církví,“ říká český filo-
zof a biolog Zdeněk Neubauer v poznámkách ke knize Emanu-
ela Rádla Dějiny biologických teorií novověku. Smlouva spočívala 
v tom, že věda se bude zabývat fungováním světa, přičemž svět 
se chápe jako konstrukce stvořená Bohem. Náboženství pak byla 
přidělena starost o smysl tohoto fungování.

Právě odtud se bere ten společenský otřes, se kterým se pe-
reme ještě dnes. Darwinův výklad světa jako „příběh stromu ži-
vota“ může být stejně platný a individuálně inspirující jako vý-
klad světa křesťanský (nebo třeba muslimský).

„Darwin propojil individuální život jedinců s příběhem 
vskutku kosmickým, po způsobu nejstarších mýtů,“ říká spolu-
autor knihy Jak se dělá evoluce David Storch. „Nepřetržitá řada 
rození nás totiž spojuje s organismy, které tu byly před dobou 
řádově srovnatelnou se stářím vesmíru. A v evoluci podle Dar-
wina rozhodují věci, které hrají hlavní roli v každém individuál-
ním životě – přežití a rozmnožení. Právě toto uznání jedinečnosti 
každého organismu bylo ve své době něčím zcela neobvyklým.“

Není divu, že nad Původem druhů diskutovala celá Anglie. 
Knihu si přečetla dokonce i královna Viktorie. Přes všechno ře-
čené ale platí, že každodenní život Angličanů ovládala anglikán-
ská církev. Střední třída většinou reagovala na evoluci odmítavě, 
ale volnomyšlenkáři a liberálové se evoluce chopili a využívali 
ji ke kritice politiky církve a státu. A darwinismus se začal po-
malu, ale jistě šířit do světa. Připomeňme, že do českých zemí 
Darwinova zvěst dorazila už za pár let, ale první překlad entomo-
loga Františka Klapálka vyšel až v roce 1914. Česká vědecká obec 
byla v přístupu k Darwinovi rozpolcená. Například biolog Jan 
Evangelista Purkyně jeho teorii nadšeně vítal, paleontolog Jo-
achim Barrande ji odmítal jako hloupost (přestože Darwin si Ba-
rranda velmi vážil a v Původu druhů jej citoval).

Raději opici
Nejslavnější debata, která byla prvním impulzem k prolomení 
hradby odmítání představy evoluce, proběhla 30. června 1860, 
kdy ji napadl oxfordský biskup Samuel Wilberforce. Proti němu 
stál Thomas Henry Huxley, kterému se pro jeho vášnivou ob-
hajobu evoluce přezdívalo „Darwinův buldok“. Když se ho bis-
kup zeptal, jestli odvozuje svůj původ z opice spíše z babiččiny 
či dědečkovy strany, odpověděl, že by byl radši vnukem opice 

V principu není rozdíl mezi 
člověkem a tasemnicí a k tomu, co 
ho od ní odlišuje, není nutný žádný 
zásah shůry.
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Darwin netušil, jak vášnivé spory vyvolá. (První kreacionisté, dvacátá léta 20. století)

vání jakékoli „kreační vědy“ ve veřejně financovaných školách 
v Arkansasu. Zásadním argumentem bylo konstatování, že jde 
o náboženský, a ne vědecký koncept. Podobně se Národní aka-
demie věd USA v roce 1999 vyslovila proti kombinaci nábožen-
ství a vědy. Kreacionisté to ale vyřešili po svém – začali zaklá-
dat křesťanské základní a střední školy, kde může být „kreační 
věda“ vyučována.

Katolická církev naproti tomu zaujímá v posledních letech 
k Darwinovi umírněný postoj. Papež Jan Pavel II. například 
ve svém Poselství Pontifikální akademii věd v roce 1997 vyslo-
vil respekt vůči teorii evoluce a řekl, že ji považuje za více než 
pouhou hypotézu.

Podle zpráv Catholic News Service dokonce Papežská rada 
pro kulturu společně s Papežskou gregoriánskou univerzitou 
a Univerzitou Notre Dame v USA chystají v březnu 2009 v Římě 
při příležitosti 150. výročí vydání Darwinovy knihy mezinárodní 
konferenci o evoluci.

Co na to stoupenci Proroka
Mnohem větší nedůvěru má k Darwinově teorii muslimský svět. 
Z průzkumů například vyplývá, že v pravdivost evoluční teorie 
věří 8 procent Egypťanů, 11 procent Malajsijců, 14 procent Pá-
kistánců, 16 procent Indonésanů a 22 procent Turků. V přehledu 
o rozšíření kreacionismu, do kterého bylo zahrnuto 34 zemí, se 
hned za Spojenými státy umístilo právě posledně jmenované Tu-
recko. V roce 1985 byl připojen do tureckých vysokoškolských 
učebnic biologie odstavec o kreacionismu jako alternativě evo-
luční teorie a do turečtiny byla také přeložena americká pub-
likace Vědecký kreacionismus. Počátkem devadesátých let pak 
četní přední američtí zastánci kreacionismu přednášeli na ně-
kolika konferencích v Turecku.

Jejich nadšeným posluchačem byl i student, který je dnes 
známý pod přezdívkou Harun Yahya. To díky němu se poprvé 
začalo skloňovat sousloví „islámský kreacionismus“. Jeho hlasa-
telé věří, že Alláh stvořil zemi, zároveň ale uznávají názor vědců 
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na geologické stáří Země. Do České republiky echo o Yahyově 
působení dolehlo, když na místní univerzity doputoval jeho At-
las stvoření. Jde o objemnou knihu, která má přes 800 stran, váží 
pět a půl kilogramu a její obsah tvoří z velké většiny fotografie. 
Na jedné straně je zpravidla obrázek fosilie, na vedlejší obrázek 
nějakého současného organismu, který se jí podobá svým tva-
rem. Tato srovnání mají podle Haruna Yahyi dokazovat, že se 
druhy nemění a žádná evoluce od stvoření světa Alláhem neexis-
tuje. Většina fotografií je stažena z internetu a u některých z nich 
se dopustil Harun Yahya i úsměvných chyb – u jedné vážky napří-
klad zapomněl umazat rybářský háček, kterého si nevšiml, když 
si fotografii vypůjčil z webových stránek o rybářských návnadách.

Harun Yahya je ale jen přezdívka. Skrývá se za ní Adnan Ok-
tar, zakladatel turecké Nadace vědeckého výzkumu BAV (Bilim 
Araştırma Vakfı). Její členové zahájili kampaň proti darwinismu 
už v roce 1998 vydáním Yahyaovy knihy Lživá evoluce, kterou 
stejně jako později Atlas stvoření rozeslali na všechny evropské 
a americké univerzity. Přestože ve svém prostoru mají mnoho 
zastánců, ani v Turecku nejsou přijímáni bez výhrad. A nejde jen 
o to, že nikdo neví, kde na drahé publikace a přednášky shánějí 
peníze. Oponenty zastupuje třeba profesor Technické univerzity 
pro Blízký východ v Ankaře Aykut Kence, který sestavil Skupinu 
pro vývoj. Jejími členy jsou vědci pokoušející se tureckému pu-
bliku darwinismus vysvětlovat. Podporuje ji asi dva tisíce tu-
reckých univerzitních profesorů a členů Turecké akademie věd.

I když je debata v islámském světě docela pestrá, v převážně 
teokratických režimech pochopitelně obecně převládají Darwi-
novi odpůrci.

Testy, sterilizace a šoa
I nejostřejší hádky mezi darwinisty, kreacionisty a stoupenci in-
teligentního plánu mohou mnoha lidem připadat jako příjemná 
obohacující debata. Stačí si vzpomenout, jak Darwinovu teorii 
pokřivila eugenika a takzvaný sociální darwinismus na počátku 
20. století v Evropě i v USA.

Pokud dobročinnost a sociální péče udržují naživu méně 
schopné, umožňují jim, aby se dále množili. A protože lidské 
schopnosti jsou přísně dědičné, zhoršují tito lidé kvalitu po-
pulace. A s tím je potřeba něco udělat… Přesně takto si někteří 
vědci na konci 19. století vyložili Darwinova slova o přežití zdat-
nějších. Mezi nimi i jeho bratranec Francis Galton. Ten napří-
klad poukazoval na chabou kondici britských armádních rekrutů 
pro búrskou válku, aby na nich názorně předvedl zhoršení bio-
logické zdatnosti národa. Nejen jemu se zdálo, že poslední do-
bou v britské společnosti bují degenerace: nárůst kriminálního 

Staňte se kapitánem plujícího domu, užijte si plavbu na moderních plně vybavených hausbótech
na jezerech v Braniborsku, na kanálech v Holandsku či jezerech v jižním Finsku...

– Nekonečná svoboda a volnost o dovolené
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předchůdci Daršina se snažili 
v přírodě odhalovat boží zákony.  
On je zrušil.
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chování, nárůst prostituce a pohlavních chorob, vykřičeným byl 
skandál vyvolaný soudní pří proti Oscaru Wildeovi kvůli jeho 
homosexualitě.

Nadarmo starý Charles Darwin upozorňoval, že lidská solida-
rita účinky přírodního výběru redukuje, a eugeniku, tedy vědu, 
která má „stvořit“ co nejlepší populaci, výslovně odmítal.

Navzdory jeho varování byla v londýnské University Co-
llege ustavena roku 1904 Národní eugenická laboratoř, která 
zkoumala degradace v rodinných liniích, většinou vybraných 
podle výskytu dědičných duševních poruch. Později vznikla 
dokonce Eugenická vzdělávací společnost, jejímž preziden-
tem byl v letech 1911–1925 Darwinův syn Leonard. Výsled-
kem práce tohoto ústavu byl zákon o duševní nedostatečnosti 
z roku 1913, který umožňoval identifikovat mentálně narušené 
jedince a oddělit je v ústavu nebo útulku, kde jim bude zabrá-
něno v rozmnožování.

Podobně v Americe vznikl eugenický úřad v Cold Spring Har-
bor, pro který psycholog Henry H. Goddard vytvořil testy inteli-
genčního kvocientu IQ a zavedl termíny „slaboduchý, imbecilní 
a debilní“. Zároveň navrhl, aby takoví lidé byli navždy vyloučeni 
ze společnosti. Charles Davenport, ředitel Ústavu pro eugenické 
záznamy, byl z výsledků (v testech propadli Afroameričané, při-
stěhovalci a prostitutky) zděšen a začal volat po segregaci a po-
vinné sterilizaci. A tak bylo během let 1900–1935 dle zákonů 
o sterilizaci, které přijalo 32 amerických států, sterilizováno 
60 tisíc lidí – většina z nich byli pacienti blázinců a vězni.

V Německu propagoval eugeniku slavný zoolog Ernst Haec-
kel. Jeho Monistická liga hlásala nadřazenost Německa deseti-
letí před první světovou válkou a inspirovala fašistickou ideolo-
gii. V rámci zákona o prevenci geneticky nemocného potomstva 
z roku 1933 bylo sterilizováno 400 tisíc lidí. Tento zákon později 
vedl k vyhlazování Židů. Nacistický horor rasistickou vědu de-
finitivně zdiskreditoval.

Na Galapágách si mladý vědec připadal jak v rajské zahradě.

Za Darwina do vězení?  
(První odsouzený za vyučování teorie evoluce, 
učitel John Scopes, 1925)
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Víra ve vylepšování kvality lidské populace se opět dostala 
do středu zájmu v posledních deseti letech v souvislosti se stále 
dokonalejšími metodami studia DNA, jež se v medicíně vyu-
žívají k umělému oplodnění, diagnostice dědičných chorob 
u ještě nenarozených dětí nebo soukromým vyšetřením DNA, 
která na celém světě zažívají rozmach. Umožní každému člo-
věku změnit svůj životní styl nebo preventivně užívat léky, bude-
-li vědět, že je ohrožen významně více než průměrná populace 
nějakou chorobou – například bude mít výraznější genetické pre-
dispozice k srdečním onemocněním.

Loutkové divadlo
Mezitím ale přetrvávají další otázky. Jak se vlastně s Darwino-
vým neodbytným dědictvím vypořádala biologie? „Dnes už 
naprostá většina vědců nepochybuje, že jsme se vyvinuli ze 
společného předka, ani zásadně nezpochybňují jeho další myš-
lenky,“ říká evoluční biolog Přírodovědecké fakulty UK Jaroslav 
Flegr, autor jediné české vysokoškolské učebnice Evoluční bio-
logie a knihy Zamrzlá evoluce. To ale samozřejmě neznamená, 
že se Darwin v ničem nemýlil nebo že popsal evoluci života vy-
čerpávajícím způsobem.

Biologové po Darwinově smrti došli k tomu, že jeho „vyprá-
věcí“ či „historickou“ vědu nelze sevřít do matematických mo-
delů, oněch neměnných zákonů, a začali ho kritizovat a odmí-
tat. Český filozof a biolog Emanuel Rádl na začátku 20. století 
dokonce – podobně jako mnozí jiní – píše, že „Darwin je mrtev“. 
Darwinismus do hlavního proudu vrátila až takzvaná velká syn-
téza, kdy se teorie evoluce propojila s genetikou. Zhruba ve tři-
cátých letech minulého století biologové přestali brát jako hlavní 
kritéria vzhled a funkci organismů, soustředili se na geny – vir-
tuální jednotky dědičnosti – a dynamiku jejich rozložení v popu-
lacích mezi organismy. Tak se biologie opět chopila života ma-
tematicky. Darwin sice neznal Mendelovy genetické zákony, ale 
jevy týkající se dědičnosti popsal překvapivě dobře.

Jedna zajímavá věc tu ovšem nehrála. Stále častěji se ukazo-
valo, že to nemusí být ten nejzdatnější jedinec, který nakonec 
v boji o přežití vyhrává. „V sedmdesátých letech minulého století 
přišli američtí biologové John Maynard Smith a George Pierce 
s teorií stabilních strategií a ukázali, že Darwin se spletl, když 
se domníval, že jedinci v rámci populace soutěží o zdatnost, což 
je v zásadě to, kolik mají potomků,“ říká Jaroslav Flegr. „May-
nard Smith říká, že se nesoutěží o zdatnost, ale o stabilitu ži-
votní strategie.“

Výstižně o tom vypovídá teorie her, třeba model „strategie 
holubice“ a „strategie jestřába“. Ta říká, že pokud se sejdou u po-
travy dvě holubice, rozdělí se, potkají-li se však dva jestřábi, 
o potravu bojují, a když se potká holubice s jestřábem, ten ji 
od potravy zažene. Vědci došli k tomu, že ani jedna strategie 
není výhodnější a v populaci se časem ustanoví rovnovážný stav, 

charakteristický určitým stálým poměrem holubic a jestřábů. 
(Model se samozřejmě týká příslušníků jediného druhu, kde ně-
kteří se chovají jako holubice a někteří jako jestřábi, jinak by se-
tkání těchto dvou druhů ptáků dopadlo celkem jednoznačně.)

Kdyby dnes něco takového Charles Darwin slyšel, byl by 
možná velmi udiven a snad by se mu tato představa líbila – ni-
kdo už by nemohl pokřivovat jeho slova tak, že se obraz idyly 
lesní paseky mění v hororový přízrak plný boje a válek

Podstatné je, že tyto nové pohledy Darwina nepopírají, pouze 
jeho závěry zpřesňují. Nemění se totiž nic na tom, že vlastnosti 
účelné pro přežití se vyvinuly působením přírodního výběru.

Tou pravou revolucí, která Darwinovými myšlenkami otřásla, 
byl až před čtyřiceti lety příchod teorie mezialelické kompetice, 
populárně nazývané teorie sobeckého genu. Její autoři tvrdí, že 
každý gen se vyvíjí tak, že kumuluje různé mutace a tyto vari-
anty mezi sebou soupeří. „Jde o to, která z nich lépe naprogra-
muje organismus, v jehož buňce sedí,“ říká Jaroslav Flegr. To je 
drastický rozdíl oproti Darwinovi. To, co v přírodě pozorujeme, 
je jen loutkové divadlo: ti, kdo mezi sebou soutěží, nejsou je-
dinci, ale varianty genu a to, o co se soutěží není počet potomků, 
ale počet kopií příslušného genu předaný do následující gene-
race. Geny způsobují, že jejich tělo bude mít lepší zdatnost, sex-
-appeal, zkrátka lepší reprodukční schopnost. „Za nitky tahají 
geny,“ říká Jaroslav Flegr.

I tato metafora samozřejmě vyvolává různé výhrady. Kritici 
připomínají, že teorie sobeckého genu je trochu „dřevěná“: re-
dukuje totiž živé bytosti do role jakýchsi automatů, přenášejících 
řetězce genetických programů do další generace. „Co chybí vět-
šině současných teorií evoluce, je připuštění aktivní role živých 
bytostí,“ říká Anton Markoš z katedry filozofie a dějin biologic-
kých věd Přírodovědecké fakulty UK.

Jeho slova potvrzují objevy z posledních let, kdy se ukazuje, 
že buňky organismů dokážou svou genetickou informací do jisté 
míry manipulovat a upravovat ji.

Zapálený amatér
Darwina by spory uvnitř komunity biologů určitě vzrušovaly 
a nenechávaly ho v klidu. Přitom na jeho životě bylo kromě 
mnoha jiných věcí pozoruhodné i to, že byl vlastně v biologii 
laikem. Nebyl ani botanikem, ani zoologem, ani geologem, ani 
morfologem, ani embryologem, nepatřil zkrátka k žádné škole 
a přecházel ve svých úvahách volně od jedné otázky k jiné. Byl 
zvláštním typem vášnivého a tichého přírodovědce, kterých 
v jeho době žilo víc – v Anglii ještě nebyla tak rozvinutá univer-
zitní struktura jako třeba ve Francii. 

Ostatně tam Darwina dlouho nazývali „diletantem“. On 
a další byli amatéři, kteří svou zálibu zčásti hradili z úspor své 
rodiny nebo doživotní renty. Darwin nebyl univerzitním profe-
sorem a netrpěl „deformací specializace“. Možná i proto uměl 
vyprávět příběh života tak přirozeným a strhujícím způsobem, 
že k němu obrátil pozornost ohromného množství lidí. A možná 
právě proto je jeho odkaz stále živý a neodbytný.  

ResPekT 7/2009

Nadarmo Darwin upozorňoval, že 
lidská solidarita účinky přírodního 
výběru redukuje. 
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Jean-paul 
Belmondo
Herec, jehož filmoví hrdinové 
proměnili francouzskou společnost
JArOslAV fOrmáNEk
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Bláznivý Petříček, Belmondo 
a Anna Karina
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působil naprosto přirozeně. Žádný okázalý majestát, ztělesnění 
arogance, ješitnosti. Seděl tam normální člověk, který kdysi chtěl 
být boxerem nebo fotbalistou a v podstatě velkou náhodou se stal 
světově proslulou filmovou hvězdou a idolem ženských srdcí.

Čím častěji však Belmondo ve filmech ztělesňoval sukničkáře, 
tím méně jím byl ve svém soukromí. Ženy ho sice zbožňovaly, on 
ale zůstával věrný momentálním láskám svého srdce. Tou první byla 
Elodie Constantinová, matka jeho tří dětí, prožili spolu dvanáct let. 
S Ursulou Andressovou, hereckou partnerkou z Muže z Hongkongu, 
je bylo možné vídávat v Paříži a v Saint Tropez sedm let, s Laurou 
Antonelliovou žil deset a s Natty Belmondovou pak dvacet roků. 
Ovšem nuda to asi ani po letech nebyla; jak shrnula sexbomba še-
desátých let Ursula Andressová: „Žít s ním je jako žít s uragánem.“

Uragán nebouřil věčně a díky italským kořenům i tradicím 
u Belmonda převládal smysl pro rodinu a péče o děti. „I když už 
s mámou nežili, vídávali jsme ho skoro každý den. Když natáčel 
v zahraničí, bral nás pravidelně s sebou a večery jsme tak trávili 
spolu. I ve špičkových hotelích nám často vaříval sám,“ vzpomínal 
syn Paul na otce, který ve volném čase rád – a bez ochranky – cho-
díval pro rodinu nakupovat na trhy.

Televizní pořad k jeho výročí sledoval rekordní počet diváků 
a s gratulacemi do něj vstupovali obyčejní lidé i herecké a poli-
tické celebrity jako třeba bývalý francouzský prezident Nicolas 
Sarkozy. Sám Jean-Paul však moc nemluvil. V roce 2001 totiž zá-
zrakem přežil těžkou mozkovou mrtvici a dlouho nedokázal ani 
pohnout palcem na ruce, natož vyslovit jediné slovo. Dnes chodí 
o holi, do konce života má znehybnělou pravou paži a jsou dny, kdy 
skoro nemluví nebo se vyjadřuje s velkými obtížemi.

Během vysílání nicméně jeho tvář ožila typickým šibalským 
úsměvem, když poslouchal, jak se osobnosti vyznávají z těch sa-
mých pocitů, jaké tehdy v kině prožívala naše dávná klukovská 
parta. Diváci, přátelé i příbuzní v pařížském studiu se pokoušeli 
přiblížit si jeho přirozený šarm, charisma či schopnost zůstat klu-
kem se srdcem na dlani. A přesně tyto vlastnosti dokázal Bébel – 
jak Francouzi Belmondovi familiárně přezdívají – vtisknout svým 
filmovým i divadelním postavám, ať už byly jakkoli typologicky od-
lišné. Asi nejlépe to vystihl jeho dlouholetý rival Alain Delon. „Po-
kud se bude natáčet film, v jehož úvodní scéně přijíždí k nástupišti 
vlak a z okýnka vyhlédnu já, diváci se zachmuří a zvážní. Jakmile 
se však z téhož okýnka vykloní Jean-Paul se svým věčným pohle-
dem sympatického rošťáka, začnou se diváci okamžitě usmívat.“

Starý císař z červené pohovky naslouchal komplimentům s po-
baveným úsměvem a pozoroval tváře svých filmových hrdinů, va-
gabundů, policejních komisařů, sukničkářů či dobrodruhů, které 
režie pořadu ukázkami hojně připomínala. Co mu zrovna letělo 
hlavou? Těžko říct, možná slova jednoho z profesorů pařížské he-
recké konzervatoře z počátku padesátých let, jenž mu předpovídal 
budoucnost: „S vaším obličejem nebudete budit důvěru ani v roli 
muže, který má sevřít ženu v náručí.“

Stal se přesný opak. Za šedesát let kariéry si Jean-Paul Bel-
mondo svými výkony před kamerou a později i na jevišti získal 
celý svět. Navíc pro Francouze dodnes představuje symbol doby, 
kdy se jejich společnost modernizovala, vymaňovala ze starých 
sociálních modelů a díky poválečné prosperitě vytvořila také pro-
stor pro zábavu jako nikdy v minulosti.

Nedokázal jsem nenávidět
Důležitou roli v Belmondově profesním životě přitom sehrály dva 
osudové večery, o nichž se moc neví. Během jednoho v nouzi za-
čal improvizovat na jevišti a objevil tak v sobě talent, během toho 

NNěkdy koncem šedesátých let naše klukovská parta zažila jeden 
z prvních kulturních šoků. Do československých kin totiž dorazil 
Muž z Ria. Divoká dobrodružství filmového hrdiny, jenž se z Pa-
říže žene do amazonských pralesů za svou unesenou snouben-
kou a pokladem tajemné indiánské civilizace Maltéků, během 
hodiny a půl proměnila náš svět jako žádný jiný z tehdejších čes-
koslovenských či sovětských filmů. Na první pohled odvážný sym-
paťák s kouzelným úsměvem dal okamžitě zapomenout na řady 
nudných dělníků, partyzánů a uvědomělých mládežníků. Svět díky 
němu nabyl nových neznámých emocí, barev, dobrodružství, ote-
vřel se jiným možnostem, o nichž jsme vůbec nevěděli. Oproti ma-
yovkám či verneovkám byly navíc konkrétní, zasazené do našeho 
času. Vzhledem k realitě socialistického Československa ale záro-
veň nedostupné jako balíček Západem vonících amerických žvýka-
ček. Jean-Paul Belmondo, vyslovovali jsme obdivně jméno herce 
a znovu a znovu si prohlíželi jeho fotografie ve vývěsce městského 
kina. Kvůli novému programu sice za pár dnů zmizely, Belmondo 
však v našich hlavách i srdcích zůstal napořád.

Věrný sukničkář
Dnes tenhle rošťák sedí v bezvadném bleděmodrém obleku 
na červené pohovce a budí dojem starého římského císaře. Opá-
lená ostře řezaná a vráskami zbrázděná tvář, výrazný nos, vlasy 
bílé jako smetana, vyrovnaný pohled, který díky životním zkuše-
nostem jen tak něco nevyvede z míry. Chybí pouze symbolická ko-
runa z vavřínových listů. Tu mu však v televizní talk show k jeho 
osmdesátým narozeninám, již stanice France 2 vysílala v dubnu 
2013, nasazovaly komplimenty přicházející ze všech stran. Přesto 
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Muž z Acapulca 
z roku 1973 udělal  
ze spousty lidí 
Bébelovy fanoušky.
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O synovi francouzského sochaře sicilského původu Paula Bel-
monda a malířky Sarah Rainaud-Richardové jeho životopisci ve-
směs tvrdí, že jeho cesta k herectví začala ve vesnici Allanche 
v drsném kraji Auvergne. Bylo mu totiž šestnáct let, když dostal tu-
berkulózu a rodiče ho poslali z Paříže na čerstvý venkovský vzduch. 
Ten příznivě zapůsobil na nemocné plíce a podle všeho i na sportem 
omámený mozek. Každopádně z Auvergne se mladý Belmondo vrá-
til s jinými cíli, než bylo bušení rukavicemi do soupeře. Otec, pohy-
bující se mezi umělci, naléhajícímu synovi domluvil soukromé lekce 
herectví pod podmínkou, že si na ně sám vydělá. Bébel tak expedo-
val balíky v jednom pařížském zásilkovém obchodě a po pracovní 
době se připravoval k přijímacím zkouškám na konzervatoř.

Jenže ho nevzali na první ani na druhý pokus. „Dva roky fuč – 
a já měl za sebou jedinou roli z amatérského představení pro pa-
řížské nemocnice, kde jsem hrál prince v Šípkové Růžence. Navíc 
mě pro neschopnost správně balit balíky vyhodili z obchodu,“ po-
pisuje toto období existenciálních nejistot a pochybností o svém 
talentu v biografii od Philippa Duranta.

druhého si na ulici plácnul s podezřelým chlapíkem kvůli filmu, 
kterým prorazil do světa.

Oběma osudovým momentům ale předcházel ještě defini-
tivní útěk od klasických studií do boxerského ringu. „Táhlo mně 
na patnáct a škola mě vůbec nebavila, když jsem jednou v rádiu 
poslouchal přenos z utkání Marcel Cerdan versus Tony Zale. Byl 
to úžasný zápas, a já se proto rozhodl, že se stanu profesionálním 
boxerem. Jenže při boxu musí člověk svého soupeře svým způso-
bem nenávidět, což jsem nikdy nedokázal,“ přiblížil v rozhovoru 
pro Paris Match svou krátkou boxerskou kariéru – čtyři vítězné 
zápasy, jednu remízu, čtyři prohry a dvakrát přeražený nos. Ak-
tivnímu sportování přesto zůstane věrný až do stáří. Pravidelně 
jezdil na kole, hrával tenis, plaval, ještě s padesátkou na krku se 
postavil do fotbalové brány. V dokumentu Vincenta Perrota Bel-
mondo, itinéraire... okomentoval výkon zaznamenaný amatér-
skou kamerou usmívající se Zinedine Zidane: „Není to špatné. 
Navíc představa, že se řítím na branku a proti mně vyběhne Eso 
es, by mě určitě odzbrojila.“

Z reality do románu a zase zpět. (Muž z Acapulca, Belmondovou partnerkou byla Jacqueline Bissetová)
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protože mně ta svoboda a improvizace vyhovovaly. Abych ji ale 
uklidnil, tak jsem jí říkal: ,Neboj, z toho stejně nic nebude.‘ Když 
natáčení skončilo a na výsledek se ptala moje žena, slyšela něco 
podobného.“ Jenže byla to právě Elodie, která Bébelovi po premi-
éře v roce 1960 přinesla překvapující zprávy: „Diváci vycházeli 
z kina nesmírně vzrušení, zůstávali stát na chodníku a pořád se 
o filmu nadšeně bavili.“ Nadšená byla i filmová kritika a jméno 
Jean-Paul Belmondo od té doby už pravidelně viselo na vývěskách 
kin a zabíraly na něj nejen party mladých puberťáků.

James Bond z Paříže
Jak si takový úspěch vysvětlit? „Diváky jednoduše ohromilo nové, 
civilně pojaté herectví,“ říká specialista na kinematografii Bert-
rand Tessier: „Nikdy to nebyl vyslovený krasavec s postojem an-
tických hrdinů jako jeho generační předchůdci typu Gérarda Phi-
lipa či Jeana Maraise. Na začátku šedesátých let zazářil proto, že 
se na francouzských plátnech náhle objevil mladý bezstarostný 
a současně nevypočitatelný rebel a dobrodruh. Takové filmové 
postavy jsme do té doby neměli. Navíc zahrané způsobem, jenž 
naprosto vybočoval z tehdy vyžadovaného herectví. Belmondův 
hrdina byl zkrátka velice moderní a souzněl s dobou.“

Co toto souznění znamená ve francouzském kontextu, nazna-
čují vzpomínkové eseje na šedesátá léta od novináře a jednoho 
z vůdců pozdější studentské revolty z května 1968 Serge Julyho. 
„V kinech jsme fascinovaně zírali na tu neznámou mladickou tvář 
v černých brýlích na křivém nose, s frajersky usazeným cigárem 
na rtech a americkým kloboukem na hlavě, která svým vzezře-
ním i chováním tak provokativně zpochybňovala náš dosud nezpo-
chybnitelný svět autority přísných a konzervativních otců, učitelů, 
nadřízených. U konce s dechem bylo první vlaštovkou oznamující 
proměnu morálky ve francouzské společnosti.“ Jinými slovy větší 

Jenže v létě roku 1951 nastal onen první osudový večer, který 
změnil Belmondův život. V Paříži mu teklo do bot. Skrovný výdě-
lek i divadelní zkušenosti se proto rozhodl získat v letní herecké 
společnosti, jež s komedií Můj přítel zloděj objížděla prázdninová 
letoviska v Pyrenejích. „Před jedním takovým představením se 
hlavní herec strašlivě opil a začal svou roli blábolit od konce. Aby-
chom to nějak zachránili, s kamarádem Guyem Bedosem jsme 
různě improvizovali. Já například imitoval tehdy populárního ko-
mika Rogera Nicolase. A ono to mělo úspěch, lidi se smáli. Přidá-
val jsem víc a víc. Tenkrát jsem zkrátka vycítil, že jsem skutečně 
herec, a objevil jsem v sobě energii, která mě už nikdy neopustila. 
Když jsme pak s Bedosem jeli stopem zpět do Paříže, seděli jsme 
na korbě náklaďáku mezi pytli s moukou a tam jsme učinili slav-
nou přísahu: buď se příště dostaneme na konzervatoř, anebo s tím 
navždy sekneme,“ popisuje pyrenejský zážitek Belmondo v Paris 
Match. O rok později oba začali studovat herectví. Mimochodem, 
zmíněný Guy Bedos dodnes patří k nejoblíbenějším francouzským 
humoristům a umělcům divadla jednoho herce.

Jakou energii v sobě Belmondo v Pyrenejích objevil, lze pocho-
pit ze slov jeho spolužáka z konzervatoře, herce Clauda Riche, za-
znamenaných v Perrotově dokumentu. „Když se Jean-Paul mezi 
námi ve škole zjevil, okamžitě jsme vedle něj všichni zestárli. Sr-
šely z něj gagy, imitace, sranda a pohoda, byl vždy připraven pro-
vést nějakou rošťárnu, vystřelit si z kohokoli, i sám ze sebe.“ Šlo při-
tom o výjimečně silný divadelní ročník plný budoucích osobností 
francouzského filmu, ke kterým patřil například Jean Rochefort, 
Bruno Cremer, Jean-Pierre Marielle, Michel Beaune nebo Annie 
Girardotová.

Psala se padesátá léta a Latinská čtvrť, kde se tahle parta pohy-
bovala, se ještě neproměnila v kašírovaný a drahý Disneyland pro 
snoby a turisty jako dnes. V levných kavárnách vysedávali přední 
francouzští umělci a intelektuálové, večer co večer ožívala malá 
divadla, music hally a hudební bary, do toho všudypřítomný stu-
dentský živel. Belmondo tu byl jako ryba ve vodě a Paříž pro něj 
a kumpány z jeho okolí ve dne v noci nabývala podoby Heming-
wayova města „pohyblivého svátku“. Právě v jednom music hallu 
při tahu mladých herců Bébel poznává tanečnici Elodie Constan-
tinovou, budoucí matku svých dětí.

A bude to Elodie, kterou o pár let později pošle na premiéru 
Godardova filmu U konce s dechem, aby nervóznímu Jeanu-Paulovi 
přinesla zprávy, jak na film reagovali diváci. Godardův opus, který 
odstartoval francouzskou filmovou Novou vlnu, totiž z dosavad-
ního divadelního herce díky druhému osudovému večeru doslova 
přes noc udělal mezinárodní filmovou hvězdu.

Herec i režisér se sice už letmo znali, přesto bylo jejich večerní 
setkání na ulici překvapením. „Vyhrkl, že pro mě má roli nějakého 
lupiče, který zabije fízla, krade auta a zamiluje se. Prý mně řekne 
zbytek, když s ním půjdu do jeho bytu. Váhal jsem, nevypadal moc 
důvěryhodně: strniště vousů, černé brýle, ztrápený výraz... Ale na-
konec jsem šel. Říkal jsem si, kdyby něco, stejně jsem silnější. Když 
mně pak vyklopil celý scénář, vůbec jsem tomu nerozuměl, ale 
smlouvu jsme nakonec podepsali,“ vzpomíná Belmondo v živo-
topise od Duranta na rok 1959.

Že to bude opravdu osudový moment, však ze začátku vůbec 
nevypadalo. „Natáčeli jsme beze zvuku, všechno jsou to po stsyn-
chrony,“ vypráví Belmondo pro Paris Match. „Godard psal text 
na místě, vždycky nám řekl jen dalších pár vět. Do toho okolo nás 
běhal Raoul Coutard s kamerou na rameni – tak se v té době vů-
bec netočilo. Jean Sebergová přijela z Hollywoodu a nechtěla věřit 
svým očím, mezi jakými cvoky přistála. Já jsem se naopak bavil, 

Moderní hrdina souznící s dobou. (S Alainem Delonem coby 
drobní podvodníčci ve filmu Borsalino, 1973)

Belmondo nikdy nebyl vyslovený 
krasavec s postojem antických 
hrdinů. Diváky ale ohromilo jeho 
nové, civilně pojaté herectví.
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otevřenost, svobodu, liberalizaci poměrů v tradiční patriarchálně 
postavené společnosti, v níž například ještě v šedesátých letech ne-
směly dospělé Francouzky žádat o přijetí do pracovního poměru či 
o otevření bankovního konta bez písemného souhlasu otce nebo 
manžela.

Paradoxní na tom je, že symbolem těchto společenských po-
sunů se stala tvář herce, který se v průběhu své další kariéry ne-
zadržitelně měnil z role rebela do machistických typů komisařů, 
gangsterů, dobrodruhů, s oblibou předvádějících své svaly v kr-
kolomných kaskadérských kouscích. Průlomový je v tomto směru 
Muž z Ria z roku 1964, v němž se snoubí žánr akčního filmu s in-
teligentní komikou. Herecká ikona Nové vlny sice ještě natočí 
Bláznivého Petříčka anebo intelektuálně laděné filmy jako Opice 
v zimě či Kněz Léon Morin. Když ale v roce 1969 přijde do fran-
couzských kin temný snímek Siréna od Mississippi od Françoise 
Truffauta, vzbudí už jen rozčarování. „Diváci mu jasně naznačili, 
co od něj očekávají. Francouzský film měl tehdy své psycholo-
gické herce nebo tvrďáky typu Delona, Montanda, stárnoucího 

Gabina. Měl i jasně vyprofilované komiky jako Louise de Funèse 
či Bourvila, ovšem nikoho věrohodného mezi tím. Lépe řečeno 
hvězdu, která by v akčním žánru mohla konkurovat třeba Jamesi 
Bondovi a zároveň svou živočišností lidi rozesmála,“ vysvětluje 
Bébelův odklon od snímků s vyššími uměleckými ambicemi k ho-
ničkám a k zábavě v dokumentu Belmondo, itinéraire... filmař Phi-
lippe Labro.

„Pařížské intelektuály jsem zradil a v jejich očích se stal kaska-
dérem, který utekl od ušlechtilého umění a propadl bezduché ko-
merci. Ale diváky i mě to bavilo, tak proč bych se měl za ty filmy 
stydět,“ říká Belmondo o titulech jako Velký šéf, Eso es, Profesionál, 
Strach nad městem, Borsalino, které dalších dvacet let vesměs tr-
haly rekordy v návštěvnosti. A to nejen ve Francii. Belmondova 
popularita například zavdala příčinu ke vzniku série komiksů 
o jeho životě, jež v osmdesátých letech vycházela v Japonsku.

Podobně dlouhé fronty jako v zemi vycházejícího slunce 
se na jeho filmy ve stejné době stávaly i v komunistických stá-
tech střední Evropy. „Byla to pro nás neznámá zábava. Napětí 
a komika, dobrodružství ztělesňovaná charismatickou osob-
ností, která oproti tehdejším americkým drsňákům typu Steva 
McQueena nebo Clinta Eastwooda zároveň neztrácela přirozený 
lidský rozměr. Navíc ty filmy byly apolitické, takže se bez větších 
problémů dovážely i za železnou oponu,“ popisuje okouzlení Bel-
mondem z pohledu někdejšího komunistického Československa 
jeden ze zakladatelů filmových klubů a poslední ředitel Ústřední 
půjčovny filmů Jan Jíra. Belmondův nejznámější český dabér Jiří 
Krampol k tomu dodává: „Jeho filmy probouzely dobrou náladu 
a svým způsobem prezentovaly svobodu, svobodný svět. Tenkrát 
skoro každé československé filmové dílo muselo v první řadě vy-
zdvihnout vůdčí úlohu strany.“

Je třeba dodat, že Belmondo se na rozdíl od jiných francouz-
ských umělců nikdy politicky neangažoval, což taky komunistic-
kým cenzorům vyhovovalo. Raději se věnoval rodině a sportu. Po-
litika ho v médiích doběhla pouze jednou, když se před pár lety 
spolu se svým bratrem a sestrou zasadil o vznik muzea jejich otce. 
Deník Le Figaro tehdy na světlo vytáhl údajnou kolaboraci zná-
mého sochaře s nacistickým režimem v době okupace Francie, 
kterou však herec rezolutně popřel. Pravdou je, že Paul Belmondo 
byl po válce odsouzen k ročnímu zákazu vystavování, neboť se 
v listopadu 1941 zúčastnil propagační cesty francouzských umělců 
do Říše, organizované Goebbelsem. „Ano, táta do Německa sku-
tečně jel, to nepopírám, avšak s cílem, aby díky této cestě byli z ně-
meckého zajetí propuštěni mladí francouzští umělci,“ hájí ho Jean-
-Paul.

Voilà!
I to žádané se ale okouká a vyjde z módy, mohl konstatovat pěta-
padesátiletý Bébel, který od roku 1963 nezaznamenal méně než 
milion diváků na každém ze svých filmů. Čtyřiadvacetiletý rekord 
skončil v roce 1987, kdy se snímek Samotář poprvé propadl pod 
tuto francouzskou hranici úspěšnosti. „Byla to již zbytečně nato-
čená kriminálka. Měl jsem už toho žánru až po krk, a jak se uká-
zalo, publikum taky,“ okomentoval Belmondo první fiasko a k pře-
kvapení všech udělal další a v tradicích západní filmové hvězdy 
spíš nečekaný kariérní kotrmelec. Vrátil se tam, kde kdysi dávno 
svou hereckou dráhu odstartoval. Do divadla.

V tom samém roce, kdy filmoví kritici předvídali jeho konec, 
totiž stárnoucího muže oslovil režisér Robert Hossein a na-
bídl mu psychologicky složitou a herecky náročnou roli Keana 
v Sartrově adaptaci textu Victora Huga. Dnes už legendární 

pařížské intelektuály jsem zradil 
a v jejich očích se stal kaskadérem, 
který utekl od ušlechtilého umění 
a propadl bezduché komerci.

V roli seržanta cizinecké legie Pierra Augagneura ve filmu 
Mrchožrouti (1984).
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žena Natty porodila čtvrtého potomka, dceru Stellu. V roce 2008 
pak natočil zatím svůj poslední film Muž a jeho pes.

Dlužno podotknout, že ocenění za bohatou filmovou ka-
riéru se mu nakonec dostalo i od kdysi zhrzených pařížských 
intelektuálů. V roce 1989 obdržel za roli ve filmu Clauda Lel-
ouche Cesta zhýčkaného dítěte prestižní francouzskou filmovou 
cenu Césara. Tu si však Bébel nikdy nepřevzal, protože mediální 
šarvátky s kritikou o hodnotách Belmondových akčních filmů 
měl ještě v živé paměti. Pro čestnou Palmu za celoživotní dílo 
si v roce 2011 v Cannes už ale přišel. Jako vždy opálený, v per-
fektním smokingu, s novou partnerkou po boku – bývalou bel-
gickou modelkou Barbarou. Ve spojení s ní se dostal v posledních 
letech taky do hledáčku médií a policie kvůli údajnému praní 
špinavých peněz. Nicméně nakonec se ukázalo, že šlo o hru 
vypočítavé krásky.

Na oslavy osmdesátin do televizního studia letos dorazil sám. 
„Sluncem mého života je dnes už jen Stella,“ zmínil Bébel svoji 
dceru a pomalu mluvil o tom, jak se těší na natáčení nového filmu 
s režisérem Claudem Lelouchem. Snímek o starém vězni, který se 
pokusí utéct z kriminálu a při tom se těžce zraní, začne vznikat le-
tos na podzim s názvem Les Bandits manchots (Banditi-moulové). 
(Snímek zatím nebyl natočen – pozn. red.)

Když na závěr pořadu moderátor Jeana-Paula Belmonda vyz-
val k poslednímu slovu, Bébel svou životní i hereckou pouť shrnul 
lakonicky: „Voilà!“ Tak to je!  

BeL/moNdo 11/2013

představení z pařížského Théâtre Marigny popsal režisér v mé-
diích následovně: „Tady začínal Jean-Paulův třetí umělecký život, 
který byl zároveň naprostým krokem do neznáma. Ne každá fil-
mová celebrita světového kalibru by takový přechod zvládla 
a dokázala přes tři hodiny hrát jako o život.“

Jak dokazují hercovy vzpomínky v jedné z biografií, o život 
svým způsobem skutečně šlo pár hodin před začátkem premiéry. 
„Když jsem dorazil do divadla, přepadla mě strašná panika. Říkal 
jsem si: Jsi blázen, nemůžeš přece hrát Keana, uteč, zachraň se 
před ostudou! Skočil jsem proto do svého mercedesu a jako 
šílený se řítil dvousetkilometrovou rychlostí po dálnici od Paříže. 
Všechno jsem házel za hlavu, nadával si a pořád mluvil sám 
k sobě. To mě ale uklidnilo. Vrátil jsem se do divadla a v devět 
večer šla opona nahoru. Řekl jsem první repliku a ucítil, že strach 
i nervozitu zvládnu. Znovu jsem se tak stal divadelním hercem 
a za tři a půl hodiny nám publikum deset minut tleskalo vestoje.“

Obdobný úspěch Belmondovi přinesly i další divadelní role. 
Návštěvníci jeho divadelních představení vzpomínají, že když se 
uprostřed inscenace na jevišti objevil, publikum ho spontánně 
přivítalo několikaminutovými ovacemi. A to opakovaně i během 
jednoho představení. To vše až do srpna 2001, kdy jej na Korsice 
u kamaráda Guye Bedose srazila do kolen mozková mrtvice.

„Jean-Paul je bojovník, bývalý boxer, který se dokáže porvat, 
on se z toho určitě dostane,“ prorokoval těsně po události Bedos 
ve francouzské televizi. Po třináctiměsíčním tichu a nehybnosti se 
Jean-Paul poprvé pohnul, poté se začal znovu učit mateřštinu, číst 
i psát. Skoro na den přesně dva roky po mrtvici mu jeho tehdejší 

V celovečerním dokumentu Belmondo, který právě běží i v českých kinech, se papá Bébel se synem (v brýlích) vrací na místa, kde 
vznikaly jeho nejslavnější filmy.
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JJaro se v březnu 1861 ve Washingtonu teprve pomalu probouzelo 
a v prezidentské pracovně ve druhém patře Bílého domu raději 
zatopili v krbu. Nad mahagonovým psacím stolem zavaleným 
novinami, knihami a mapami se hrbí vytáhlá, hubená postava 
a zamyšleně zírá z okna do tmy, v níž kdesi v dáli tuší řeku Poto-
mac. Abraham Lincoln teprve před pár dny nastoupil do prezi-
dentské role a už má před sebou těžší rozhodnutí než kterýkoli 
z jeho předchůdců. Rozhodnutí, které si většina moderních po-
litiků neumí představit ani v nejhorších snech.

Na Lincolnově stole leží žádost majora Roberta Andersona, 
velitele pevnosti Sumter vzdálené 900 kilometrů na jih od Wa-
shingtonu, v níž prezidenta informuje, že jeho posádce vydrží zá-
soby už jen šest týdnů, a naléhavě žádá o nové dodávky. Co z celé 
záležitosti dělá prvotřídní drama, je fakt, že Sumter sedí na os-
trůvku v charlestonském zálivu v Jižní Karolíně, která se něko-
lik měsíců předtím spolu s dalšími šesti jižanskými státy odtrhla 

od Unie a zformovala Konfederaci. Konfederační ozbrojené síly 
nyní na Andersona loajálního k Severu nahlížejí jako na zrádce. 
Pokud se Lincoln rozhodne do Sumteru vyslat zásoby a posily, 
reálně hrozí, že tím rozpoutá válku a že se mu vzdálí hlavní cíl, 
jejž si dal při vstupu do Bílého domu: zachovat zemi sjednoce-
nou bez použití zbraní.

„Žádný jiný prezident nečelil tak brzy po nástupu do úřadu tak 
obrovské výzvě,“ shrnuje Lincolnovu situaci Ronald C. White, 
historik z Princetonské univerzity v obsáhlé biografii A. Lincoln. 
White suchým jazykem popisuje, jak nepředstavitelně obtížná 
musela Lincolnova situace být. Nic mu ji neulehčovalo – ani 
vnější okolnosti, ani jeho vlastní komplikovaná povaha.

Na podzim předchozího roku illinoiského právníka a kan-
didáta právě vzniklé Republikánské strany do prezidentského 
úřadu zvolilo jen něco málo přes 40 procent voličů, přestože vo-
lební účast byla vysoká. Lidi provokoval jeho původ i neobvyklý 
zjev. Na východním pobřeží ohrnovali nos nad jeho západním 
„balíkovským“ přízvukem a podivně vysokým hlasem. Pozornost 
a nekonečnou inspiraci pro karikaturisty představovala jeho bez-
mála dva metry vysoká postava, kterou ještě opticky protahoval 
tehdy módní vysoký klobouk, kostnaté pavoučí údy neohrabaně 
se klátící kolem těla, tenký krk, na němž seděla disproporčně 
velká hlava. Bezmála každý, kdo se s Lincolnem kdy setkal, měl 
potřebu zanechat zprávu o jeho zvláštním vzhledu.

Od počátku v úřadě čelil velké nedůvěře i otevřenému ne-
přátelství. Do Bílého domu nastupoval politik, který nikdy nic 
neřídil, na federální úrovni měl za sebou jen jedno volební ob-
dobí ve Sněmovně reprezentantů a na prahu občanské války měl 

Abraham lincoln
Podivuhodná životní pouť  
prezidenta-sjednotitele
silViE lAUDEr
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Neustále o sobě pochyboval. 
(Lincoln)
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pouze minimální vojenské zkušenosti. Ani noviny, které jej pod-
porovaly jako kandidáta, si neodpustily komentáře plné zklamání 
z toho, jak „slabý vůdce“ se ujal vlády v zemi.

V klíčové otázce té doby, otroctví, zněly jeho názory pro za-
stánce okamžitého zrušení této z dnešního pohledu nepředstavi-
telné praktiky příliš umírněně, a pro ty, kdo obhajovali zachování 
statu quo, příliš radikálně. Daný stav byl velmi zvláštní: zatímco 
severní státy (a na západě nově připojená Kalifornie) už otroc-
tví „nepraktikovaly“, na Jihu bylo stále povoleno a tamní zhruba 
čtyři miliony černých otroků zadarmo a bez jakýchkoli práv pra-
covaly zejména na produkci cenné bavlny. Lincoln pár dní před 
tím, než jako zvolená hlava státu dorazil do Washingtonu, čelil 
prvnímu – tehdy ještě úspěšně odhalenému – plánu spiklenců, 
kteří se jej chystali zavraždit.

Abraham Lincoln ovšem nesváděl boj jen s vnějšími okol-
nostmi, ale i sám se sebou. Jeho neobvyklý vzhled totiž dopro-
vázela podobně zvláštní povaha, v níž se mísil bodrý vypravěč 
příběhů a vtipů s těžkým melancholikem, který o sobě pořád po-
chyboval, i v okamžicích triumfu věšel hlavu a ve chvílích obtíž-
ných děsil přátele poznámkami o sebevraždě. Deprese se může 
objevit bez zjevné příčiny, v Lincolnově případě ji ovšem psy-
chologové přičítají sérii osobních ztrát, jež ho během života po-
tkala a těžce zasáhla: jako dítě přišel o matku a dva sourozence, 
jako mladý muž o dívku, kterou miloval a chtěl si ji vzít, jako do-
spělý muž pak o dva syny a řadu blízkých přátel. A jeho manžel-
ství s Mary Toddovou mu neposkytovalo klidný přístav, přesně 

naopak – máme sice doklady o jejich vzájemné lásce, psychická 
labilita a výbuchy jeho ženy (jednou jej honila s nožem) ovšem 
Lincolnovi přinášely spoustu utrpení. Když se ho jednou kdosi 
ptal, proč i za beznadějných situací vtipkuje, Lincoln prý odvětil: 
„Kdybych se nesmál, musel bych neustále plakat.“

Důvod, proč šestnáctý prezident Američany (a nejen je) 
dodnes tak fascinuje, je ten, že všechny tyto politické i osobní 
těžkosti dokázal obrátit v triumf. Podle Lincolnova velkého fa-
nouška Baracka Obamy je to proto, že v něm vidí „základní 
element amerického charakteru, nejhlubší americký mýtus“ – 
a to ten, který říká, že vytrvalostí a tvrdou prací lze dosáhnout 
změny a je třeba nevzdávat se ani tváří v tvář téměř jisté po-
rážce.

Válka bude
Jaro naplno propuklo a washingtonské broskvoně už kvetly, když 
Abraham Lincoln rozhodl, co s rébusem týkajícím se pevnosti 
Sumter. Po dlouhých týdnech zvažování nařídil vyslat Ander-
sonovým mužům zásoby a udělal to navzdory tomu, že mu jak 
ostřílené armádní špičky, tak většina jeho ministrů radily to ne-
dělat. „Při jednom ze svých vůbec prvních prezidentských roz-
hodnutí a úplně prvním verdiktu v roli vrchního velitele vojska 
nedal na doporučení lidí, jichž si vážil,“ píše Ronald C. White 
a popisuje, jakými obavami a pochybami Lincoln trpěl. Noc před 
konečným slovem prezident vůbec nespal a k jednomu spolupra-
covníkovi poznamenal: „Pokud je úděl vést Peklo stejně těžký 
jako to, čím tady teď procházím, tak musím říci, že cítím k Sa-
tanovi jistý soucit.“ Ráno podepsal a stalo se to, čeho se všichni 
obávali: v dubnu 1861 na Sumter zaútočilo konfederační vojsko 
a začala ničivá občanská válka.

K rozřešení otázky pevnosti Sumter Lincoln přistoupil za po-
užití metody, kterou si osvojil během advokátní praxe i v politice 
a jež pak byla typická i pro jeho další rozhodování. Lincoln věřil 
v pečlivé shromáždění a studium co nejširšího množství infor-
mací a zvážení všech, jakkoli protichůdných, názorů. Věřil v to, 
protože právě tak nabyl veškeré svoje vědomosti a znalosti: sy-
novi negramotných farmářů z amerického Středozápadu se do-
stalo jen minimum formálního vzdělání a v právu i politice uspěl 
jen díky vytrvalému samostudiu. Měl rovněž ve zvyku nespolé-
hat se na informace, jež mu byly předloženy – do Jižní Karolíny 
vyslal celkem tři vlastní „výzvědné“ výpravy, které mu potvrdily, 
že argumenty, na jejichž základě mu spolupracovníci radili nic 
nedělat, nebyly úplně přesné. Lincoln díky zvědům viděl dál: vě-
děl, že nálada na Jihu je tak vyhrocená a odpor vůči Unii tak roz-
šířený, že válce se tak jako tak nevyhne. A rovněž věděl, že po-
kud jižané pevnost napadnou, což udělali, první výstřel připadne 
na jejich triko.

Byl to typický přístup muže, který přesně věděl, co chce a ja-
kým krokům se na cestě k jasnému cíli nevyhne. Hodně s tím sou-
visí způsob, jakým Abraham Lincoln jako prezident přistupoval 
k ideologickým protivníkům i stranickým oponentům. Jeho „per-
sonální politika“ představuje další zdroj obdivu a zkoumání, jenž 
vydržel dodnes. V debatách ostrý a nelítostný Lincoln (jednoho 
oponenta ponížil tak, že se rozplakal) coby prezident odložil stra-
nou osobní rozpory. „V době krize takto hluboké nemám právo 
zemi připravit o skvělé muže jen proto, že se s nimi v něčem ne-
shodnu,“ vysvětloval Lincoln později novinářům. Do kabinetu 
tedy povolal tři muže, kteří s ním soupeřili o republikánskou pre-
zidentskou nominaci a kteří se v době své prohry i později neta-
jili skepsí ohledně Lincolnových schopností: Williama Sewarda, 

Sharpsburg – nejkrvavější bitva občanské války. 

Ministr války Stanton.                  První dáma Mary Lincolnová.
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Prezident na bojišti občanské 
války, vlevo od něj slavný detektiv 
Allan Pinkerton.
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Salmona Chase a Edwarda Batese. Jejich skepsi se nakonec ne-
lze divit – všichni měli náskok ve vzdělání i politických zkušenos-
tech. Seward měl za sebou období v guvernérském křesle a 12 let 
v Senátu, Chase byl vůdčí osobou jedné z nových stran, senátor 
a rovněž bývalý guvernér.

Později šel ještě dál a – ke všeobecnému údivu – povolal 
do týmu na post ministra války člena demokratů Edwina Stan-
tona, který nejenže patřil do konkurenčního politického tábora 
a mezi přísné Lincolnovy kritiky, ale navíc je pojila stará boles-
tivá historie. Ještě jako illinoiský právník měl Lincoln se Stan-
tonem spolupracovat na zastupování společného klienta. Jenže 
vzdělaný a uhlazený elitní kolega se neprojevil příliš kolegiálně: 
Lincolna okázale přehlížel jako „neotesaného balíka z kdovíja-
kého zapadákova“ a ignoroval výsledky pečlivé přípravy, již mu 
předložil. Víme, že Lincolna tento přístup zranil a ponížil, přesto 
si Stantona pozval do vlády.

Provozně si tím prezident značně zkomplikoval situaci, pro-
tože tenhle spolek se často navzájem dost špatně snášel: mini-
str pošt Montgomery Blair vmetl Sewardovi do tváře, že je „bez-
charakterní lhář“, a Stantona měl za „všiváka“, což mu „všivák“ 
oplácel tím, že s ním po nějaký čas odmítal sedět u jednoho stolu. 
„Jen díky jeho politické genialitě se Lincolnovi podařilo udržet 
tyhle kocoury pohromadě a nasměrovat je k vítězství,“ píše his-
torička Doris Kearns Goodwinová v knize Team of Rivals: The Po-
litical Genius of Abraham Lincoln (volně přeloženo jako Soupeři 
v jednom týmu: politická genialita Abrahama Lincolna). Právě 
tato kniha mimochodem uhranula režiséra Stevena Spielberga 
natolik, že k ní ještě před vydáním získal od autorky filmová 
práva a v roce 2012 natočil snímek Lincoln.

Jak už bylo řečeno, Lincolnova genialita spočívala zejména 
ve schopnosti povznést se v zájmu vyššího cíle nad běžné roz-
pory. A občas jí někoho i nakazil, a proto to fungovalo. Zejména 
povolání Stantona se ukázalo jako mimořádně šťastné – historici 
přičítají obrat, který nakonec vedl k vítězství Severu, právě jeho 
píli a strategickému talentu.

svoboda svobodných
Jestliže na jaře 1861 cítil Lincoln „jistý soucit k Satanovi“, o rok 
a čtvrt později si to s ním bezpochyby toužil rovnou vyměnit. 
Válka se pro Sever vyvíjela katastrofálně, série prohraných bitev 
a chybných rozhodnutí jako by neměla konce.

Prezident podle záznamů pamětníků těžce nesl všechny ztráty 
(proto nakonec strávil dlouhé hodiny tím, že osobně psal rodi-
nám padlých vojáků), nicméně konflikt pro něj začal obzvlášť bo-
lestivě a osobně. Mladý právník Elmer E. Ellsworth se otrkával 
v Lincolnově illinoiské právní kanceláři a pomáhal pak i v pre-
zidentské kampani a k Lincolnově rodině měl velmi blízko. Ell-
sworth se zkraje války přidal k unionistické armádě, při akci 
v odtržené Virginii byl v květnu 1861 zastřelen a je považován 
za první oběť americké občanské války. A počty mrtvých hro-
zivě rostly: například bitvu u městečka Sharpsburg v Marylandu 
v září 1862 zaplatilo životem dohromady šest a půl tisíce vojáků 
obou stran. To je téměř čtyřnásobně více mrtvých Američanů, 
než zůstalo ležet na normanských plážích v první, nejkrvavější 
den spojeneckého vylodění v červnu 1944. A ani všechny války, 
jichž se Spojené státy účastnily během 19. století, si nevyžádaly 
tolik obětí jako tento jediný zářijový den.

Právě za této beznadějné situace začal prezident pracovat 
na jednom z nejdůležitějších dokumentů své vlády: tzv. Eman-

Jako prezidentský kandidát republikánů...

...terč karikaturistů.

...a taky jako vděčný a častý...
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projevu v Kongresu vůbec nezmínil o otroctví a soustředil se vý-
hradně na zachování celistvých Spojených států, prožíval jako 
trpké zklamání. Jenže před vypuknutím občanské války Lincoln 
věděl, že málokterý voják ze Severu půjde do války kvůli čer-
ným otrokům.

Pro moderní uši to zní zvláštně, ale ani odpůrci otroctví ne-
měli vždy na mysli blaho Afroameričanů. Hrálo se také o bí-
lou pracovní sílu a zájmy severských podnikatelů. V otrokář-
ských státech prostě bílí pracovníci, kteří vyžadovali alespoň 
minimální mzdu a odpočinek, nebyli příliš žádaní, když bylo 
možné stejný výsledek pořídit levněji. Na počátku své kariéry 
právě tento argument jako hlavní používal i Lincoln. U prů-
myslníků šlo o podobnou nelibost nad nefér výhodou, kterou 
měli jejich jižní konkurenti. A ještě – ani zastánci úplného zru-

cipačním prohlášení, které od ledna 1863 zaručovalo všem otro-
kům nacházejícím se na území Konfederace svobodu – klíčové 
a v tehdejším kontextu nesmírně delikátním: prezident totiž ne-
měl za cíl pouze porazit Konfederaci, musel zároveň na své straně 
udržet tzv. hraniční státy, jež se sice k Jihu nepřidaly, ale současně 
na svém území nezrušily otroctví (Kentucky či Missouri). Nehledě 
na tu část politické scény i veřejnosti v Unii, která dále bránila sta-
tus quo.

 V obratnosti, místy až prohnanosti, s jakou se mu podařilo 
dosáhnout cíle, se skrývá další díl Lincolnovy politické genia-
lity. Někteří jeho současníci, kteří nevěděli, co víme dnes, to ov-
šem nepovažovali za obratnost, ale zradu ideálů, s nimiž byl Lin-
coln zvolen do úřadu. Kupříkladu černošský aktivista Frederick 
Douglass fakt, že se Lincoln ani v inaugurační řeči, ani prvním 

Ani všechny války v USA 19. století si nevyžádaly dohromady tolik obětí jako jedna bitva v Marylandu. (Sharpsburg)
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První výstřel padl zde: pevnost Sumter.
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břemena otroctví. I když to, co následovalo po Lincolnově od-
chodu ze scény, nebylo ani omylem tak jednoduché, jak to zní 
v předchozí větě. Země po válce sklouzla do dlouhé a hluboké 
krize a v některých směrech se neusmířila dodnes. Pro ilustraci, 
americký týdeník Time loni cítil potřebu vysvětlit, „proč jsme 
pořád rozděleni v pohledu na občanskou válku“. Abraham Lin-
coln nicméně zůstává prezidentem sjednotitelem, osvobodite-
lem a zachráncem.

otcové, promiňte
Po půldruhém století patří Abraham Lincoln k těm nejblyštivěj-
ším americkým ikonám. Jeho tvář s výraznými lícními kostmi, 
kterou básník Walt Witman popsal jako „tak strašně oškli-
vou, že je vlastně krásná“, hledí z pětidolarových bankovek. 
Jako jediného z amerických prezidentů ho uznala společnost 
Disney za natolik atraktivního, že mu ve svých parcích věnovala 
atrakci. Sousedství s Mickym Mousem ovšem nijak nesnižuje 
fakt, že žádný jiný americký prezident není tak uctíván jako 
ten v pořadí šestnáctý. Nemají na něj ani otcové zakladatelé. 
„Promiň, Georgi,“ utrousil na adresu prvního prezidenta Wa-
shingtona nedávno deník The Washington Post, když Lincol-
novo prvenství znovu stvrdil. Úcta je to téměř nábožná. Když 
se výše zmíněného režiséra Stevena Spielberga ptali, zda si 
na hlavu nasadil zachovaný originál Lincolnova klobouku zva-
ného „stovepipe“ (připomíná rouru od kamen), zděsil se. „To 
bych si nedovolil,“ kroutil hlavou fi lmař. „To by bylo jako kou-
řit v Sixtinské kapli.“ Stejně jako ostatní Američané i Spielberg 
si pamatuje, jak ho jako devítiletého poprvé ve škole ohromily 
příběhy o hrdinném prezidentovi, jenž zachránil jeho zemi. De-
ník The New York Times odhaduje, že celkem o Lincolnovi vy-
šlo 16 tisíc knih a v počtu stránek jej poráží jen Ježíš, který má 
ovšem plných 1850 let náskok.

K Lincolnovi se Američané obracejí i proto, že u něj hledají 
recept na své současné problémy. Zmiňovaná kniha historičky 
Doris Kearns Goodwinové o týmu namíchaném z politických 
oponentů vyvolala v roce 2005 velkou pozornost – rezonovala 
totiž s náladou ve společnosti i politice hluboce rozdělené válkou 
v Iráku. A rezonuje doteď. „Lincolnova strategie nás možná při-
tahuje více než kdy v minulosti a také ji mnohem více než dříve 
potřebujeme. Dnes ale bude jen velmi obtížné ji zavést,“ zhod-
notila před časem Doris Kearns Goodwinová v The New York 
Times naděje, že Abeho medicína něco vyléčí. „Lze si nyní před-
stavit podobný tým? Jak by to vypadalo ve chvíli, kdy na sebe po-
litičtí oponenti i jejich spolupracovníci navzájem pohlížejí jako 
na nepřátele?“  

ResPekT 3/2013

šení otroctví to nemínili přehánět se zrovnoprávněním černo-
chů s bílými a udělovat jim například volební právo. Naopak 
si představovali, že osvobození černoši by měli hledat štěstí 
mimo území Spojených států, ve „vlastní zemi“ zpátky v Af-
rice či Střední Americe.

Rébus nakonec prezident vyřešil pomocí osvědčených 
prostředků – hraničním státům nabídl za svobodu jejich ot-
roků fi nanční kompenzaci a oponenty v Unii přesvědčoval, 
že Emancipační prohlášení především pomůže ve válce proti 
Jihu. Použil k tomu trik, který navíc jeho krok učinil bezvadně 
legálním a ústavně konformním. Jako velitel ozbrojených sil 
pozastavil v „rebelujících“ (jižanských) státech výkon civil-
ního práva a podle práva vojenského měl nárok na zabavení 
a udržení protivníkova majetku, kam se tehdy počítali i ot-
roci. Očekával, že to bude mít několik důsledků: oslabí to Jih 
ekonomicky a unionistickou armádu posílí tisíce černochů 
z Jihu s chutí bojovat. A přesně to se také stalo. Jen za první 
rok po jeho vyhlášení unionistická armáda nabrala a vycvi-
čila 50 tisíc černých vojáků. Celkem jich v občanské válce 
na straně Severu bojovalo asi 200 tisíc, z nichž drtivá většina 
takto unikla porobě na Jihu.

Právě při promýšlení a formulaci Emancipačního prohlášení 
Abraham Lincoln ušel nejdelší cestu od illinoiského právníka, 
který má za to, že otroctví je „nemorální“, ale jinak ho příliš ne-
zajímala politická ani sociální práva Afroameričanů, až k politi-
kovi, jenž nově defi noval svobodu jako nejzákladnější americ-
kou hodnotu a přinesl vizi moderního státu, kde spolu v rovnosti 
žijí různé rasy. „Tím, že dáme svobodu otrokům, zaručíme a po-
sílíme svobodu svobodných,“ prohlásil při podpisu dokumentu 
a dodal, že „nikdy předtím nebyl tak pevně přesvědčen o správ-
nosti svého rozhodnutí“.

spolu a bez břemene
Jak známo, obraz vydá za tisíc slov. I kdybychom z podrobných 
záznamů pamětníků nevěděli, jak těžce na prezidenta doléhala 
občanská válka, fotografi cké portréty mluví přesvědčivě. Z čer-
nobílé fotografi e z února 1865 na nás hledí ztrhaná vrásčitá tvář, 
s očima hluboko zapadlýma, starší než na Lincolnových 56 let. 
I přes obrovskou únavu měl důvod k radosti – právě podruhé zví-
tězil v prezidentských volbách, a tentokrát drtivě, a válka spěla 
k vítěznému konci. Prezident však měl před sebou další čtyři roky 
v úřadě, a i když už čekal usmíření, správně se obával sociálních 
i politických následků krvavého konfl iktu. A měl před sebou ještě 
úkol, na němž mu kromobyčejně záleželo: dotáhnout do úplného 
konce zrušení otroctví a přesvědčit Kongres, aby na tento třináctý 
dodatek americké ústavy kývl.

O co se naopak neobával vůbec, byl jeho vlastní život. Vytr-
vale odmítal posílení bezpečnostních opatření, jež mu navrhovali 
lidé z jeho týmu, která bychom dnes zřejmě nazývali ochrankou. 
Bez zvláštního doprovodu se Abraham Lincoln vydal v polovině 
dubna 1865 také do Fordova divadla. Tam už jej – jak známo – 
očekával John Wilkes Booth, slavný shakespearovský herec a též 
fanatický zastánce a špion Konfederace. Původní plán unést 
prezidenta na Jih opustil v okamžiku, kdy slyšel Lincolna mlu-
vit o plánu udělit části černých Američanů volební právo. Booth 
Lincolna sedícího v divadelní lóži střelil zezadu do hlavy a těž-
kým zraněním politik za několik hodin podlehl.

Prezident, kterého na počátku všichni podceňovali a málo-
kdo mu věřil, opouštěl své Američany opět sjednocené a bez 

O lincolnovi vyšlo 16 tisíc knih 
a v počtu stránek ho poráží pouze 
Ježíš, který má ale více než 1850 let 
náskok.
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pPan Cornelius Gurlitt se s nikým nestýká a vlastně ani příliš často 
neopouští svůj byt. Když už to ale udělá, odchází vždy perfektně 
upraven, v obleku s kravatou, šálou kolem krku, v pečlivě vykar-
táčovaném kabátě a se sněhobílými vlasy sčesanými z čela. Tak 
ho alespoň známe z pěti existujících fotografií, které jsou k dis-
pozici.

Osmdesátiletého muže s nemocným srdcem, který již pade-
sát let bydlí v mnichovské čtvrti Schwabing, vlastně nikdo nezná. 
Z bytu odjíždí pouze taxíkem na nákup nebo k lékaři a sousedé 
ho občas potkávají na chodbě, kde je vždy uctivě pozdraví. Za fa-
sádou, díky níž by kdokoli ještě před pár měsíci přísahal, že má 
před sebou trochu plachého, ale dokonale ctihodného obyvatele 
Mnichova, se ovšem zjevně ukrývá někdo úplně jiný.

Před bytem Cornelia Gurlitta totiž už měsíce marně stepují 
novináři z celého světa. Důvodem je oslnivá kolekce umění ulou-
peného nacisty před a během druhé světové války, kterou tento 

nenápadný penzista skrýval desítky let ve svém bytě o výměře sto 
metrů čtverečných. Sbírka je tak rozsáhlá a složená z děl takových 
mistrů jako Dürer či Picasso, že byla experty unisono prohlášena 
za největší a nejcennější sbírku svého druhu.

Cornelius Gurlitt mnoho odpovědí nenabízí. Po odhalení po-
skytl jediný rozhovor německému týdeníku Der Spiegel, v němž 
se vylíčil jako člověk chatrného zdraví, který uvízl v osidlech mi-
nulosti. Stařík prý televizi naposledy viděl v polovině šedesátých 
let, nikdy nepoužil počítač a svou korespondenci dodnes vyťukává 
na psacím stroji a pečlivě ji vlastnoručně podepisuje plnicím perem.

Přijmout takový obraz ale není právě snadné. Rodina Gurlitto-
vých chránila „svou“ sbírku uměleckých předmětů sedm desítek 
let až do okamžiku, kdy Cornelius udělal chybu: vzbudil pozor-
nost celníků v nočním rychlovlaku z Curychu do Mnichova svým 
rakouským pasem, německou adresou, taškou plnou pětiseteuro-
vých bankovek, a především zjevnou nervozitou. Když pak Gur-
litta proklepla policie a zjistila, že v Německu nikdy neplatil daně 
a i v jiných směrech „úředně neexistoval“, rozhodla se podívat 
k němu domů.

Obraz zmateného staříka odtrženého od reality dostane při 
podrobnějším zkoumání další trhliny. Dnes pomalu vyplouvá 
na povrch, že muž obrazy rozprodával, střídal aukční síně, vy-
hýbal se těm nejznámějším a také německým. Znal přesně délku 
zákonné promlčecí lhůty u odcizených uměleckých děl, po níž 
již díla nelze vrátit původním majitelům. Při prodejích exper-
tům aukčních síní obvykle tvrdil, že vlastní právě jen ten jeden 
obraz, který zrovna prodává. A především na aukcích vydělával 
statisíce eur, z nichž celý svůj život spokojeně žil.

Hildebrand 
a Cornelius gurlittovi
Hitlerův zloděj umění a jeho syn
silViE lAUDEr
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Pan „sběratel“.  
(Hildebrand Gurlitt) 
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Pokud však Cornelius Gurlitt představuje záhadu, je postava 
jeho otce skutečným tajemstvím. Objevené obrazy shromáždil 
a skryl Hildebrand Gurlitt, který se stal navzdory všem předpo-
kladům jedním z vrchních nacistických zlodějů umění.

když Goebbels zavolá
Hildebrandu Gurlittovi kolovala v žilách po babičce z otcovy 
strany židovská krev. Jako „míšenec“ z rodiny umělců, práv-
níků a architektů to měl mít rodák z Drážďan za Hitlerovy éry 
těžké a těžké to na jejím počátku skutečně měl. Kvůli své krvi 
přišel o ředitelské křeslo postupně ve dvou galeriích, ve hře ale 
byly i jiné přitěžující okolnosti. Hildebrand Gurlitt totiž miloval 
moderní umění, podporoval progresivní umělce a ve svých ga-
leriích je také vystavoval, uspořádal například jedinou výstavu 
německého expresionisty Maxe Beckmanna. Takové výstřelky 
ovšem byly s oficiálním vkusem nacistického Německa v přík-
rém rozporu.

Karta se pro čtvrtinového Žida a obdivovatele „zdegenero-
vaného“ umění obrátila těsně před válkou díky pokrytectví sa-
motných nacistů. Ti totiž na konci třicátých let díla kubistů, ex-
presionistů či dadaistů sice zabavili z muzeí i galerií, a přestože 
je veřejně ostouzeli, zároveň je ve velkém prodávali do ciziny. 
K tomu potřebovali někoho, kdo cenným dílům rozumí, a pro-
deje proto exkluzivně svěřili čtveřici vybraných obchodníků. Jed-

ním z oslovených byl právě Hildebrand Gurlitt. Jak se stalo, že 
jej nacisté vzali na milost, a proč pro ně byl muž, který později 
tvrdil, že v něm vzbuzovali odpor, ochoten pracovat, se už dnes 
můžeme jen dohadovat.

Sám Gurlitt po válce vyšetřovatelům říkal, že na nacistickou 
nabídku kývl ze strachu, lze si však představit, že ho vedly i jiné 
motivy: dostal se tak k obrovskému množství uměleckých děl, 
v nichž se vyznal a která miloval, a začal také mnohonásobně 
více vydělávat. Čtveřice vybraných obchodníků totiž zabavené 
umění prodávala za slušné provize. Jeden příklad pro ilustraci: 
z jednoho prodeje uskutečněného v květnu 1939 v Basileji za šest 
tisíc švýcarských franků zůstala Gurlittovi rovná tisícovka. Jeho 
příjem tak během let prudce rostl: zatímco ještě v polovině třicá-
tých let vydělával kolem deseti tisíc říšských marek ročně, těsně 
před válkou už kolem šedesáti tisíc a během válečných let pak 
dokonce stovky tisíc marek.

Pokud se nacistická politika Hildebrandu Gurlittovi skutečně 
hnusila, tak každopádně neměl problém na jejích praktických 
dopadech vydělávat i jinak než v rámci „obchodu“ zadaného 
přímo ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. Opako-
vaně využíval zoufalé situace, v níž se ocitli židovští sběratelé 
a majitelé umění, a nakupoval od nich výrazně pod cenou. Opět 
pár příkladů pro ilustraci. Jistý Julius Wolf patřil před nástupem 
nacistů k elitě německé žurnalistky, Hitler u moci ho ale při-

Nikdo netušil, že za fasádou plachého, ale úctyhodné obyvatele Mnichova se skrývá někdo úplně jiný. (Cornelius Gurlitt)
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nevíme, zda některé obrazy zatajil záměrně, nebo mu na konci 
války jaksi „zbyly“.

Rozsah zabavených děl není dosud kompletně zmapován, 
nicméně ta dosud identifikovaná naznačují, že Gurlitt ve Fran-
cii posbíral skutečně cenné kusy. Jako třeba Sedící ženu z dílny 
Henriho Matisse, původně ze sbírky proslulého židovského sbě-
ratele a mecenáše Paula Rosenberga, který sice včas stihl z Ev-
ropy s rodinou a částí své kolekce uprchnout, řadu obrazů však 
přece jenom zanechal v trezoru jedné z pařížských bank. Tam je 
také v roce 1941 našlo gestapo, z jehož rukou obrazy doputovaly 
až ke Gurlittovi.

Tajemství hradu v Bavorsku
Štěstí Hildebranda Gurlitta se samozřejmě spolu s vojenskou po-

rážkou Německa zhroutilo. Záhada ob-
razy napěchovaného mnichovského bytu 
získává svou tajemnou příchuť v dubnu 
1945 v bavorském městečku Aschbach, 
kam se Hitlerův osobní „sběratel“ uchýlil 
i s rodinou po útěku z vybombardovaných 
Drážďan. S sebou si přivezl v několika 
bednách i část své sbírky, a když do měs-
tečka dorazili američtí vojáci, našli bedny 
plné obrazů a kreseb na tamním zámku.

Za frontou v té době operovala speci-
ální jednotka americké armády, kterou 
sestavili Spojenci a pověřili ji jediným 
obrovským úkolem: najít umělecké před-
měty zabavené během okupace němec-
kými nacisty a vrátit je jejich původním 
majitelům. Tito tzv. Monuments Men 
(film o této jednotce běžel i v českých ki-
nech pod názvem Památkáři), tak začali 
v létě 1945 Gurlitta i jeho obrazy zkoumat 
a prověřovat. A vyšetřovali opravdu dů-
kladně, protože padesátiletý obchodník 
v nich vzbudil podezření svou nervozitou, 
neustálými změnami své výpovědi, celko-
vou atmosférou utajování a vyhýbání se 
odpovědím. Když třeba Američané Gur-
littovi ukázali jedno Picassovo dílo nale-
zené na zámku, tvářil se sběratel nejdříve, 
že obraz v životě neviděl. Pak ale náhle 
prohlásil, že obraz skutečně patří jemu, 
odmítl o něm však Američanům cokoli 
bližšího sdělit. Nakonec začal vyprávět 
dlouhý a zamotaný příběh, který nebyl 

zrovna dvakrát srozumitelný.
Dnes víme, že Hildebrand Gurlitt Američanům v řadě věcí 

lhal. Zejména z jedenáctistránkového výslechu uchovaného v ar-
chivu americké armády trčí jeho podivuhodně „špatná paměť“ 
a „nedostatek informací“ především v okamžicích, kdy se otázky 
stočily k pronásledování Židů a styků sběratele s předními na-
cisty. „Slyšel jsem o tom, že cenná umělecká díla byla Židům 
ve Francii zabavena, ale nikdy jsem žádné z těchto děl neviděl,“ 
říká podle záznamů Gurlitt svým vyšetřovatelům s tím, že o po-
zadí obchodu s uměním v okupované Francii „neměl bližší in-
formace“. „Památkáři“ ovšem měli v poválečném zmatku jen 
omezené možnosti a čas k tomu, aby mohli pravdivost tvrzení 
zadržovaného muže nějak blíže zkoumat.

pravil jak o místo v čele drážďanských novin, tak o většinu ma-
jetku. Gurlitt od Wolfa v roce 1935 koupil malbu původem bul-
harského malíře Pascina za 600 říšských marek, tedy za zlomek 
její skutečné ceny. A zatímco Wolf spáchal společně s manžel-
kou a bratrem sebevraždu těsně před deportací do koncentrač-
ního tábora, Gurlitt malbu později prodal se ziskem francouz-
ským sběratelům.

Nejvíce znepokojivou zprávu o tom, jak Gurlitt dokázal využívat 
situace, přinesl Der Spiegel, který se ponořil hluboko do němec-
kých archivů. Gurlittova sekretářka po válce vypověděla, že řada 
německých Židů před svou deportací do lodžského ghetta svěřo-
vala obchodníkovi své obrazy s tím, že je Gurlitt prodá a utržené 
peníze jim do ghetta pošle. „Prodával je za astronomické ceny, 
a když Židé psali, že umírají hlady, řekl mi, ať jim pošlu deset ma-
rek,“ vypověděla německé policii Ingeborg 
Hertmannová.

Vůdci k službám
Druhá, ještě významnější kapitola Gur-
littovy práce pro nacisty začala těsně 
po propuknutí války. Adolf Hitler měl 
mezi jinými megalomanskými vizemi 
také plán shromáždit v rodném Linci ob-
rovskou sbírku evropského umění. „Vůd-
covo muzeum“ měla naplnit díla z muzeí, 
galerií i soukromých sbírek ze všech zemí 
okupované Evropy a k jejich „zajištění“ 
nechal Hitler sestavit speciální komisi. 
V ní měli různí nákupčí na starosti různé 
regiony a Hildebrandu Gurlittovi připadla 
Francie, byť máme zprávy o jeho cestách 
a nákupech v dalších okupovaných ze-
mích – Nizozemsku či Belgii.

Opět přesně nevíme, čím si zasloužil 
další díl důvěry, nicméně lze předpoklá-
dat, že se jednak osvědčil při rozprodeji 
„degenerovaného“ umění a že byl také 
nejspíš doporučen ostatními členy ko-
mise, s nimiž se znal z dřívějška. Hilde-
brand Gurlitt si nicméně uprostřed niči-
vého konfliktu druhé světové války užíval 
privilegia, o kterých se drtivé většině Ev-
ropanů tehdy ani nesnilo. Při návštěvách 
Paříže bydlíval v Ritzu. Vydělával obrov-
ské peníze – po válce přiznal americkým 
vojákům, kteří ho vyslýchali (k této epi-
zodě se dostaneme podrobně později), že 
jen v roce 1943 činil jeho příjem kolem 200 tisíc marek, nejspíš to 
bylo ještě více. Týdeník Der Spiegel zjistil z dochovaných archiv-
ních dokumentů, že Gurlitt během toho roku přispěl do Hitlerovy 
sbírky více než stovkou maleb, kreseb, soch a jiných předmětů 
v celkové hodnotě přesahující devět milionů říšských marek. 
A za tento svůj výkon dostal pětiprocentní provizi – čili téměř 
půl milionu marek.

K tomu mohl volně cestovat po okupovaných územích vy-
baven dopisem, v němž jeho nadřízení z komise pro Hitlerovo 
muzeum sdělovali, že Gurlitt pracuje „přímo pro Vůdce“. Dopis 
nařizoval všem, s nimiž přijde do styku, aby mu umožnili „urych-
leně misi dokončit“. A byť oficiálně rozšiřoval Hitlerovu sbírku, 
tu svoji si na těchto cestách obohatil rovněž, byť samozřejmě 

Sedící žena od Matisse 
(nahoře) a Dva jezdci na pláži 
od Liebermanna. 
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Především nebylo v žádném případě možné ověřit Gurlittovo 
stěžejní tvrzení, podle nějž většina jeho rozsáhlé kolekce shořela 
při spojeneckém útoku na Drážďany. Jak zjistit, zda se na nezná-
mém místě ve zničené zemi skrývá něco, o čem nervózní chlapík 
kdesi v Bavorsku tvrdí, že to již neexistuje? Kde přesně vlastně 
Gurlitt své obrazy skryl, ostatně nevíme dodnes, němečtí no-
vináři zmiňují dva možné sklady, jeden kdesi v Sasku, druhým 
mohl být opuštěný „mlýn“ v Bavorsku.

Nakonec ani u Gurlittových obrazů, které „památkáři“ za-
bavovali, nebylo snadné zjistit, odkud jsou a zda vůbec existuje 
někdo, kdo bude požadovat jejich vrácení. Případní původní ma-
jitelé buď zmizeli v pekle holokaustu, nebo mu unikli, ale nej-
spíše je těsně po válce zaměstnávalo něco jiného než hledání 
ztracených uměleckých děl. Přesně to ilustruje třeba osud malby 
Marca Chagalla, kterou si Gurlitt přivezl s sebou do Bavorska. 
Jak nedávno zjistil německý deník Bild, původní majitel, jistý Sa-
vely Blumstein, uprchl z rodného Lotyšska do Spojených států, 
ale pátrání po ztraceném majetku, kam zahrnul i zmíněnou 
Chagallovu malbu, zahájil až dvanáct let po konci války – tedy 

v době, kdy už byl Hildebrand Gurlitt rok po smrti. A ještě je-
den detail osvětluje, jak se Gurlittovi podařilo dílo skrýt: kromě 
původního majitele vlastně nikdo přesně nevěděl, jak Alegorie 
se třemi měsíci vlastně vypadá. Odborníci ji po odhalení Gur-
littovy sbírky nejdříve zařadili mezi díla, o jejichž existenci do-
sud neměli tušení.

Jako u předchozích životních zlomů, ani u tohoto netušíme, co 
přesně běželo Hildebrandu Gurlittovi hlavou. Nicméně změny 
v jeho chování během výslechů naznačují, že nejspíš zkoušel, 
jaká taktika bude v poválečném chaosu nejvýhodnější. A zřejmě 
se rychle poučil při pohledu na osud jiného obchodníka s umě-
ním Karla Haberstocka, který nehrál za války fér a nakupoval pro 
prominentní nacisty, zejména pro Hermanna Göringa. Habers-
tock se na konci války stejně jako Gurlitt uchýlil do Aschbachu. 
Tam ho také Američané okamžitě zatkli a odvezli ho pryč, pro-
tože jeho jméno našli na seznamu hledaných osob. Američané 
Haberstocka nakonec propustili a sběratel dožil v relativním po-
hodlí, to ale Gurlitt nemohl tušit a z jeho perspektivy tehdy osud 
„kolegy“ nevypadal příliš růžově.

Uloupené a ukryté. (Jedno ze skladišť umění nakradeného nacisty v okupované Evropě)
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Kauza má rovněž silný mezinárodní rozměr. Potomci původ-
ních majitelů se rozprchli po celém světě a do debaty vstupují 
státy i mezinárodní instituce. Německá vláda musí mezitím od-
vracet podezření, že s celou věcí příliš nespěchá a že se její insti-
tuce nepřetrhnou, aby informovaly zvědavou veřejnost, odbor-
níky i zástupce subjektů, které vznesly majetkové nároky.

Některé z nich totiž tlačí čas – jako třeba osmaosmdesátile-
tého právníka na penzi Davida Torena z New Yorku, který si spolu 
s o čtyři roky starším bratrem nárokuje jednu z maleb z Gurlittovy 
kolekce. Patřila totiž jejich prastrýci, zámožnému židovskému 
majiteli cukrovarů a sběrateli umění z kdysi německého města 
Breslau, dnešní polské Vratislavi. Právní zástupce pana Torena, 
berlínský advokát specializující se na restituční kauzy Lothar 
Fremy, upozorňuje, že čas utíká právě lidem, jako je pan Toren, 
a že by se taky nemuseli dočkat desítky let zdržené spravedlnosti.

 „Náš případ je velmi jasný – máme nezpochybnitelné dědice, 
máme celou řadu archivních dokumentů, které jasně ukazují, 
že jim plátno patřilo a že jim bylo uloupeno,“ telefonuje z Ber-
lína Lothar Fremy. „Přesto s námi nikdo nekomunikuje a není 
vůbec jasné, kdy a zda bude obraz někdy vrácen. A to je pro nás 
nepřijatelné.“

Tak jako se počátky tajemného příběhu ztrácejí v okolnostech, 
jež po sedmdesáti letech již nelze objasnit, stejně nejasná je i bu-
doucnost nalezených obrazů. Advokáta Fremyho ani všechny 
ostatní ovšem nečeká snadné a rychlé uklidnění celé situace – 
drama ztracených a znovu nalezených uměleckých děl se bez-
pochyby potáhne ještě mnoho let.  

ResPekT 8/2014

O pár měsíců později od vydání tohoto článku, 7. května 2014, ve věku 
81 let Cornelius gurlitt zemřel. stalo se tak necelý měsíc poté, co státní 
zastupitelství v Augsburgu rozhodlo o navrácení jeho zabavené sporné 
sbírky, jejíž objevení je označováno za možná největší senzaci ve světě 
umění za uplynulé desítky let. gurlitt v závěti sbírku odkázal muzeu ve švý-
carském Bernu. Výstavu obrazů, kterou Švýcaři naplánovali s kolegy z mu-
zea v německém Bonnu a jež měla následně objet Evropu, ovšem soudní 
cestou blokuje vzdálená gurlittova příbuzná; ta tvrdí, že sbírka měla při-
padnout jí. paralelně s tím pak řadu obrazů nárokují potomci původních 
majitelů. 

Každopádně právě během výslechů v Aschbachu dokázal 
Hildebrand Gurlitt zručně přizpůsobit svůj osobní příběh no-
vým poměrům. Vyzdvihl svůj židovský původ a pronásledování 
před válkou, osobní prosperitu v jejím průběhu naopak popsal 
jako nebezpečný tanec na ostří nože, při němž nacisty de facto 
obelhával, aby ochránil milované umění. V letech po válce také 
napřel značné množství energie, aby shromáždil výpovědi přá-
tel a spolupracovníků, kteří ochotně poskytovali takové detaily 
o Gurlittově „vnitřním odboji“, jako že prý třeba nikdy nekončil 
dopisy zvoláním „Heil Hitler!“. (V archivech však leží hromada 
dopisů, které naopak obchodník provoláním „Heil Hitler!“ za-
končoval s železnou pravidelností.)

a opět ctihodný
Přechod do nového světa se Gurlittovi v každém případě po-
vedl. Už v roce 1948 řídil galerii v Düsseldorfu a byl považován 
za váženého odborníka na umění ve zdánlivě denacifikovaném 
Německu. Svou situací si byl zřejmě natolik jistý, že se dokonce 
nerozpakoval posílat ukázky ze své utajené sbírky na výstavy 
po celém světě, třeba v roce 1956 do New Yorku.

Alternativní výklad nacistické kariéry se natolik osvědčil, že 
jej přijala i jeho manželka a později děti. Jedna epizoda obzvláště 
dráždí fantazii: v roce 1966 se na Helenu Gurlittovou obrátila ně-
mecká vláda, které se začaly scházet žádosti o navrácení ukrade-
ného umění, s dotazem na sbírku jejího manžela. Paní Gurlittová 
úřadům zopakovala historku o spojeneckých bombách nad Dráž-
ďany, které všechny obrazy proměnily v popel. V té době už ovšem 
Gurlittovi dávno bydleli v mnichovském bytě, v němž byla v roce 
2010 kolekce objevena, takže si při troše fantazie můžeme před-
stavit, jak paní Gurlittová ťuká na psacím stroji odpověď úřední-
kům, obklopena díly Picassa, Chagalla a dalších umělců.

Také syn Cornelius Gurlitt opakuje v rozhovoru pro Der Spi-
gel příběh o hrdinovi, který umění vlastně zachraňoval: nejprve 
před nacisty („otec obrazy zachránil před spálením“), později před 
komunisty, a nakonec před Američany. Ale už nevysvětlí, proč 
ve hře na schovávanou pokračoval, když první dvě skupiny zmi-
zely na smetiště dějin a Američané se po válce zrovna neproslavili 
tím, že by z Evropy odváželi, co jim nepatřilo. Je dost dobře možné, 
že syn sběratele ve hře pokračoval jednoduše proto, že si neuměl 
představit jinou alternativu: plachý chlapec ovládaný dominant-
ním otcem, který ho pověří nejdůležitějším úkolem jeho života. 
A pan Gurlitt se zcela ve stylu svého otce zjevně rozhodl, že tajem-
ství sbírky udrží do posledního plátna. Teprve minulý týden vyšlo 
najevo, že v domku v Salcburku ukrýval dalších asi šedesát děl, 
mezi nimi práce Renoira, Moneta či Picassa, a jeho právník tvrdí, 
že díla mají dokonce ještě vyšší hodnotu než ta nalezená v Mni-
chově. Jejich hodnota se přitom odhaduje na více než miliardu eur.

Co bude teď – roky zmatků
Co bude s panem Gurlittem mladším dále, není v tuto chvíli 
úplně jasné. Mnichovská prokuratura ho zatím vyšetřuje pouze 
v souvislosti s daňovými úniky, a teoreticky je dokonce možné, 
že část sbírky může zůstat v jeho držení.

Kolem zabavených obrazů mezitím propukl dokonalý právní 
a politický zmatek. O díla se hlásí stovky soukromých osob i řada 
institucí, které si jednotlivá díla z Gurlittovy sbírky nárokují. 
Právníci se přou o nekonečný výčet právních aspektů celé kauzy. 
Ve hře jsou promlčecí lhůty i otázka, zda se případné spory bu-
dou řídit právním řádem Německa nebo států, v nichž potomci 
původních majitelů dnes sídlí.

Zachránili Evropanům jejich poklady. (Památkáři neboli  
Monuments Men)
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Michelle  
Obamová
Druhá tvář první dámy
JIŘÍ SOBOTA
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VV jihozápadní části Bílého domu je místnost, kterou si pro sebe 
zabraly manželky amerických prezidentů. Okna salonku oficiálně 
užívaného jako „šatna“ vedou na zelený trávník Růžové zahrady, 
za níž se rýsují vnější obrysy nejslavnější kanceláře světa. Tam ně-
kde, za zdí Oválné pracovny, sedí v houfu poradců prezident Spoje-
ných států amerických a činí obtížná rozhodnutí. V salonku u okna 
naopak vládne klid a dámy si sem mohou zajít, kdykoli chtějí mít 
pocit, že jsou svým manželům v nelehkých chvílích nablízku.

Zůstat v Chicagu
Místnost se předává z generace na generaci. Traduje se, že její 
kouzlo objevila Barbara Bushová a ukázala ji Hillary Clintonové. 
Ta se zase o vyhlídku podělila s Laurou Bushovou, jež ji ale dost 
možná znala také od své tchyně. V listopadu 2008, týden po zvo-
lení Baracka Obamy prvním americkým prezidentem černé pleti, 
zavedla do onoho odlehlého kouta Bílého domu bývalá knihovnice 
Laura Bushová bývalou náměstkyni ředitele Univerzitní nemoc-
nice v Chicagu Michelle Obamovou. Paní Bushová ve své vzpo-
mínkové knize píše, že jednoduše cítila potřebu ukázat své nástup-
kyni místo, kde bude moci alespoň pomyslně prolomit samotu, až 
její muž zmizí ve víru politického dění.

Nic nemohlo potvrdit nejhorší předtuchy Michelle Obamové 
více než ztichlá místnost s exkluzivní vyhlídkou do samého středu 
amerického dění. Do Bílého domu ani do hlavního města se jí vů-
bec nechtělo. Ještě před několika měsíci, na jaře 2008, byla podle 
průzkumů pro prezidentskou kampaň svého oslnivého manžela 
spíše přítěží. Raketová kariéra nastávajícího prezidenta ji připra-
vila o dobře placené zaměstnání ve vedení nemocnice a s ním 

i o podstatnou část náplně života a finanční nezávislost – před 
dobrovolnou rezignací a nástupem do služeb kampaně se její plat 
pohyboval mezi velmi příjemnými dvěma a třemi sty tisíci dolary 
ročně (zhruba čtyřmi až šesti miliony korun).

Budoucí první dáma Spojených států amerických byla značně 
skeptická k možnostem politiky měnit svět. U svého manžela by 
dala přednost jistější kariéře a v rodném Chicagu jí v okruhu ro-
diny a známých nebylo vůbec špatně. Zatímco Amerika triumfálně 
slavila zvolení prvního černocha v historii šéfem Bílého domu, 
v hlavě paní Michelle se rodil svérázný plán: ona sama se hned tak 
nikam stěhovat nebude. Zůstane i s dcerami Sashou (11) a Maliou 
(14) minimálně do konce školního roku v Chicagu a pak se uvidí. 
Za manželem a reprezentačními povinnostmi jeho úřadu může 
do Washingtonu zatím dojíždět, jako to ostatně dělala, když byl 
senátorem v illinoiském Springfieldu a později i ve Washingtonu.

Když se v angličtině mluví o přitažlivých ženách, nabízejí se dvě 
základní přídavná jména. Pohledná žena je buď pretty, což odka-
zuje ke křehké kráse drobné dívky s pobledlými tvářemi probouze-
jící ve svém okolí ochranitelské pudy. Pak je tu ale slovo handsome, 
používané pro silná energická stvoření ukotvená v ženských tě-
lech, která vzbuzují respekt, obdiv, či dokonce trochu hrůzu a při-
tahují zcela jiný typ mužů či žen.

Michelle Obamová je rozhodně handsome. Atraktivní černoška, 
jejíž tvář se bez problémů vyjímá na obálkách módních časopisů, 
bývá dost často nejvyšší osobou v místnosti. Barack Obama kdysi 
prohlásil, že kdyby se jeho manželka někdy rozhodla kandidovat 
v jakýchkoli volbách proti němu, porazila by ho bez větší námahy. 
Na první pohled fyzicky silná žena sice nikdy závodně nesporto-
vala, ale to prý jen ze vzdoru vůči tomu, že ji k tomu její tělesná 
schránka téměř předurčuje. Její legendární objetí (objímá často 
a s gustem) některým svědkům připomínají nebezpečná sevření 
medvědice, v jejímž náručí předmět zájmu ztrácí kontakt s okol-
ním vesmírem.

Mnozí jsou oslněni, jako třeba jednoho dopoledne náhodní tu-
risté během prohlídky Bílého domu. Těm se první dáma nečekaně 
a bez ohlášení zjevila v jedné z reprezentačních místností, vyložila 
jim původ obrazů na zdech, zapózovala pro několik společných fo-
tografií (a medvědích objetí) a s ironickou poznámkou, že „zby-
tek prohlídky je úplně stejně zajímavý“, zase zmizela v útrobách 
prezidentského sídla.

Jiné její přítomnost dokáže upřímně vyděsit. Michelle má po-
věst náročné a často nespokojené ženy a manželovi poradci, sužo-
vaní její sžíravou kritikou, se jí během minulé prezidentské kam-
paně vyhýbali tak systematicky, až zůstala nezkušená manželka 
demokratického kandidáta zcela osamocena. Její agresivní pro-
jevy nevzbuzovaly valné nadšení a o konflikty nikdy neměla nouzi. 
První šéf Obamova Bílého domu Rahm Emanuel si stěžoval na její 
neochotu ke spolupráci. Prezidentův dlouholetý spolupracovník 
a tiskový mluvčí Robert Gibbs neustál příval stížností vládkyně Bí-
lého domu a rudý vzteky jednou vyběhl ze schůzky poradců s vý-
křikem: „První dáma, ta ať jde taky do pr….!“

K prezidentům i kandidátům neodmyslitelně patří proklamo-
vaná láska k Americe, Michelle Obamová však dlouho dávala na-
jevo, že si o zemi, jejímž prezidentem se její manžel tolik touží 
stát, myslí své. Amerika byla v jejích projevech „rozdělenou zemí“, 
která je „přímo zákeřná“, její obyvatelé „hnaní strachem jako ná-
rod lidí, kteří jen tak tak přežívají ze dne na den“ a jejichž životní si-
tuace se zhoršuje. Když pak Michelle Obamová neprozřetelně pro-
hlásila, že byla na Spojené státy poprvé v životě hrdá teprve tehdy, 
když Barack získal prezidentskou nominaci, dala si ji pravicová 
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mezi americkou střední třídu zvládla ale právě teprve generace 
Michelle a jejího staršího bratra Craiga, dnes basketbalového tre-
néra na Princetonské univerzitě.

Jejich vzestup však stál mnoho sil. Otec dnešní první dámy 
Fraser Robinson byl v Chicagu zaměstnancem městské vodárny, 
maminka Marian pracovala původně jako sekretářka, pak zůstala 
v duchu dobových zvyklostí s dětmi doma. Rodina netrpěla bí-
dou, ale ani si nemohla zvlášť vyskakovat. Když se rozbil televizor 
tak, že nešel opravit, mohli si Robinsonovi dovolit koupi nového 
na splátky, život se ale odehrával bez výstřelků, doma u kuchyň-
ského stolu či v lavicích metodistického kostela. Tatínek Fraser tr-
pěl několik desítek let roztroušenou sklerózou, která ho postupně 
upoutala na invalidní vozík. Statečný muž ale nepřestal chodit 
do práce a byl hrdý na to, že svou rodinu dokáže uživit. Zemřel 
krátce poté, co Michelle vystudovala práva na Harvardu.

Kdo trousí ponožky
Děti se Robinsonovým povedly. Oba sourozenci byli talentovaní 
do té míry, že směli na základní škole přeskočit ročník. Oba byli 
pilní, Michelle (podle Craiga) o poznání více a třeba na střední 
školu, jež by jí dávala šanci k dalšímu postupu, byla ochotna 
dojíždět denně tři hodiny autobusem. Na studia v Princetonu 
a Harvardu však již příjmy rodičů nedosáhly a Robinsonovi je pla-
tili z vysoce úročených půjček na kreditní karty, které potom skon-

média k obědu. I liberální týdeník The New Yorker ji na obálce 
vyobrazil v maskáčích a se samopalem.

Z rodiny otroků
Ovšem, není se moc čemu divit. Nikdo, kdo pochází z Chicaga, 
nemůže mít jednoduchý vztah k politice. Téměř třímilionové vel-
koměsto má v USA podobnou pověst jako třeba u nás Praha či se-
verní Čechy se všemi politickými kšefty, černými dušemi, vel-
rybáři a klanovou politikou. Chicago proslulo největším počtem 
odsouzených korupčníků v přepočtu na počet obyvatel, za mřížemi 
tady kromě řady radních a podnikatelů skončili také dva poslední 
guvernéři státu Illinois.

Michelle kromě toho nevyrůstala v prostředí, odkud se obvykle 
rekrutují politické špičky. Barack Obama, jenž se zapsal do dějin 
coby první americký prezident tmavé pleti, je synem bílé Ame-
ričanky a univerzitního stipendisty z Keni. Dědictví jeho ženy je 
ale dramatičtější: Michelle Obamová se stala prvním nájemníkem 
Bílého domu, jehož kořeny sahají do rodin otroků. Prapraprapra-
babička americké první dámy je vedena v archivech v majetko-
vém soupisu muže jménem David Peterson jako „negerská dívka 
Melvinia“.

Cesta ze dna trvala pět generací. Rodina se poměrně rychle 
propracovala z pachtění na farmách k relativně pohodlnějším 
dělnickým profesím ve městech na severu země, kvantový skok 

Návštěva na Haiti po zemětřesení v roce 2010.
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Angličtina má dvě slova pro 
krásné ženy. Michelle Obamová  
je rozhodně „handsome“.
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čily na účtech vzdělané Michelle a Craiga. Vzhledem k tomu, že 
Barack na tom nebyl jinak, popisuje dnes Michelle na mítincích, 
že nasekané dluhy dokázala mladá rodina splatit teprve v době, 
kdy už byl manžel politickou hvězdou první velikosti.

Michelle Obamová stála o dobrou kariéru a příjemný život, ni-
kdy ale netoužila stát se nejdůležitější ženou Ameriky. Jenže co si 
počít s partnerem, který chce vyhrávat a zdá se k tomu být napro-
gramován? Obamová dnes nebydlí v Chicagu, jak si plánovala, 
ale ve Washingtonu, nestraní se veřejného života, ale bojuje proti 
obezitě a propaguje zdravou výživu z biozahrady, kterou založila 
na trávnících Bílého domu. A současná první dáma zjistila, že jí 
Laura Bushová neukazovala tichý salonek s výhledem do oken 
Oválné pracovny zbytečně. Michelle podlehla tlaku okolí a násle-
dovala svého manžela. Svědectví z prvních let strávených v Bílém 
domě naznačují, že to nebylo lehké.

Michelle je podle všech popisů systematická, pragmatická a sží-
ravě realistická perfekcionistka. Z líčení novinářů a citací přátel 
a známých je cítit těžko pojmenovatelná nasupenost tvrdé ženy, 
která se musela příliš ohánět a bojovat a vždy stát oběma nohama 
pevně na zemi. Barack Obama míval zpočátku tendenci přesvěd-
čovat Michelle, že jejich milenecký vztah je dobrovolným souzně-
ním dvou spřízněných duší, k němuž není zapotřebí manželského 
svazku. Skeptická odpověď Michelle prý zněla: „Jo, to určitě.“

Manželé Obamovi se vůbec v některých rysech dosti liší. 
V manželství se od počátku vede spor o to, co má a nemá smysl 
v životě podnikat. Barack je sebevědomý optimista, který se vrhá 
do hry, ať jde o basketbal nebo politiku. Michelle sice věří ve schop-
nosti svého manžela (podle některých svědectví bezmezně), jinak 

má ale tendenci držet se stranou. Soutěživost je jakýmsi prokle-
tím první generace úspěšných černochů, plyne z nutnosti neustále 
svému okolí dokazovat, že za vzestupem nestojí pozitivní diskri-
minace, vlastně státem garantované nadržování znevýhodněné 
menšině. V Bílém domě, kde se Obamovi obklopili okruhem po-
dobně naladěných přátel z Chicaga, prý vládne nesnesitelně soutě-
živá atmosféra – Barack musí neustále vyhrávat, ať jde o basketbal 
nebo kulečník, a má nepříjemnou tendenci si poražené kamarády 
nemilosrdně dobírat.

První americký pár se dal dohromady v trochu neobvyklém roz-
ložení sil, Michelle po Harvardu nastoupila do soukromé právnické 
firmy a Barack k ní byl o něco později přidělen jako stážista. Okouz-
lující muž Michelle bezpochyby upřímně zaujal, sebevědomí šéfky, 
kterou zve na rande její podřízený, je však cítit i dnes v chodbách 
Bílého domu. Poradci senátora Obamy bývali dosti zděšeni, když 
šéfovi cestou z mítinku v nějakém odlehlém okrsku zazvonil tele-
fon a manželka na druhém konci žádala, aby nezapomněl cestou 
nakoupit mléko a vejce, jak slíbil. Paní Michelle Američanům stihla 
během různých kampaní prozradit, že manžel trousí po bytě po-
nožky, malinko chrápe, po ránu příliš nevoní a musí ho nutit, aby 
četl dcerám před spaním. Michellina prostořeká otevřenost zpo-
čátku odpuzovala a poradci si trhali vlasy. To ovšem Obamovi ne-
tušili, že se časem stane jednou z jejich nejsilnějších zbraní.

Budeme se objímat
V listopadu 2008 mohla budoucí první dáma Ameriky jenom tušit, 
že ji to v Bílém domě příliš bavit nebude. O rok později už bylo jisté, 
že stěhování byla katastrofa. Když zmíněný mluvčí Robert Gibbs 

První nájemnice Bílého domu, jejíž předci byli otroci.
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locvičně londýnské školy jednoduše rozbrečela. „OK. A teď se bu-
deme objímat,“ vyřešila první dáma situaci vzápětí a rozjela rituál 
medvědích stisků, který se brzy poté stal folklorním prvkem spo-
jeným s jejím vystupováním na veřejnosti. V Londýně roku 2009 
čekaly na objetí nejmocnější černé ženy světa spořádaně jedna 
žákyně základní školy po druhé. O tři roky později se na olympi-
ádě v témže městě budou ochotně stavět do řady dvoumetroví 
američtí basketbalisté.

Večeře o půl sedmé
Kritická, náročná a svého času neoblíbená Michelle Obamová na-
šla svoji roli ve schopnosti inspirovat svým příběhem. Nejdříve se 
věnovala dětem s nesnadnou startovní pozicí do života. Časem 
přišel na řadu boj s americkou obezitou, inspirovaný problémy její 
vlastní dcery. Dnes poselství Michelle Obamové fascinuje právě 
onou otevřeností, která působila zpočátku tak nezvykle.

První dáma se svým životem netají a nemaluje ho na růžovo. 
Její přístup k životu po boku ambiciózního politika byl vždycky své-
rázný. Sama pracovala, starala se o dvě dcery a od svého manžela 
očekávala totéž, ať bylo jeho postavení a pracovní vytížení jakékoli. 
Večeře je u Obamových i dnes téměř vždy o půl sedmé večer 
u rodinného stolu, ačkoli v Oválné pracovně čekají týmy expertů. 
Prezident za to platí vyloučením z nočního života Washingtonu, 
což mu neulehčuje například nutné lobbování mezi mocnými kon-
gresmany a senátory. Manželka a nejspíš i on sám však na rituálu 
trvají.

Michelle se v Bílém domě proměnila v symbol moderní ženy, 
která to nemá lehké. Laura Bushová byla tichá, nenápadná a pop-
ulární. Hillary Clintonová zase ambiciózní, dravá a dosti ne-
oblíbená – její vměšování se do každodenní politiky Billa Clin-
tona považovala veřejnost za překračování vytyčeného prostoru.

Michelle není klidná voda, stačí se podívat na křiklavé barvy 
a odvážné křivky jejích pečlivě vybíraných šatů. Řeší ale stejné 
problémy jako zástupy jiných ambiciózních amerických žen. Snaží 
se vybalancovat dvě kariéry s péčí o děti. Bojuje s manželem o roli, 
kterou bude každý z nich hrát v domácnosti. 

Není vůbec dokonalá, občas se zlobí a ani v roli první dámy 
nejbohatší a nejvyspělejší země světa se nesnaží předstírat, že 
reprezentuje ideální svět. Američané jsou tímto dramatem fas-
cinováni. S prosíkem přišel nakonec i štáb manželových poradců: 
paní Michelle byla během prezidentské kampaně v roce 2012 
zbraní nejtěžšího kalibru. Stratégové Demokratické strany ji poti-
chu a hojně vysílali kamkoli, kde bylo potřeba vadnoucí sympatie 
k prezidentovi pokropit živou vodou.

Michelle Obamová má vlastně již nový titul. Bývaly doby, 
kdy v Bílém domě sídlil commander-in-chief, tedy vrchní velitel 
armády – prezident, spolu s první dámou. Michelle Obamovou ale 
kdosi přejmenoval a ona sama se k roli veřejně hlásí. Stala se z ní 
mother-in-chief, tedy něco jako vrchní matka.  

Bel/mondo 1/2012

rozzuřeně vybíhal z kanceláře s nevybíravými výrazy na adresu 
prezidentovy manželky, reagoval na napětí, jež provázelo vydání 
jisté francouzské knihy. V té byla citována manželka tehdejšího 
francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho Carla Bruniová, jíž 
se prý Michelle Obamová svěřila, že „život v Bílém domě je peklo“. 
Bílý dům všechno popřel, jisté však je, že si dotyčný výrok Fran-
couzi nevycucali z prstu. Reportérka Jody Kantorová, která napsala 
knihu o rodinném životě Obamových během prvního období, po-
pisuje velmi podobné pocity.

Michelle odcházela do Bílého domu s přesvědčením, že bude 
fungovat jako opora a strážkyně hodnot, které se svým manže-
lem sdílí. Následovalo předvídatelné zděšení z naprosté ztráty 
soukromí, osekání společenského života a téměř absolutní ztráty 
svobody. První dáma se ocitla v soukromých místnostech sídla 
americké vlády, obklopena služebnictvem, ochrankou a poradci. 
Velmi rychle zjistila, že vyrazit na jednoduchý nákup znamená za-
blokovanou dopravu, manévry a rozbor obsahu nákupního košíku 
ve večerním zpravodajství. Osobní doprovod dcer do školy zna-
menal totéž, navrch pak rozladění Sashy a Malii, které se jedno-
duše cítily trapně. Na místo jejich průvodkyně musela nastoupit 
babička, jejíž tvář není příliš známá, a může se tudíž po Washing-
tonu svobodně pohybovat.

Sama Michelle se uchýlila k nákupům po internetu vybavena 
kreditní kartou vydanou na jiné jméno. Když chtěla v prvních měsí-
cích rodina o víkendu podniknout výlet do Chicaga, skončila akce 
naprostým fiaskem – svůj dům našla obsazený ochrankou, kuchaři 
a dalším služebnictvem, celou jednu stěnu pak zahalenou černým 
plátnem jako obranu proti nepřátelským ostřelovačům.

Horší ale bylo pro Michelle zjištění, že její vliv na manželovo 
prezidentování je v praxi mizivý. Barack Obama zmizel ihned 
po nástupu do úřadu v houfu zkušených politických profesionálů, 
kteří pro první dámu až na jednorázové podpůrné akce neviděli 
žádné uplatnění. Michelle bezmocně sledovala, jak se manželovy 
vzletné plány proměňují v každodenní obyčejné půtky. Počáteční 
úspěchy začaly překrývat prohry a Michelle po večerech doma sop-
tila, že Barackova administrativa postrádá vizi.

Tu ovšem neměla ani první dáma – do centra americké moci 
nepřišla s žádnou konkrétní náplní pro svůj čas. Po neslavném pů-
sobení během první části prezidentské kampaně si sice nechala po-
radit a stočila původní kritiku Spojených států raději k líčení mož-
ností, jež by manželovo prezidentování mohlo Americe přinést, 
v Bílém domě si ale prezidentův tým vystačil bez ní. Zlom nastal 
během zasedání zemí G20 v Londýně, kdy si paní Obamová od-
skočila z oficiálního programu manželek na návštěvu tamní dívčí 
školy plné většinou barevných dívek z chudých čtvrtí a dcer při-
stěhovalců.

Studentky tehdy v tělocvičně školy čekaly přes dvě hodiny, 
aniž by jim řekli, kdo se vlastně zjeví. Když na pódium vstoupila 
první dáma Ameriky, propukly v ohlušující ovace. Michelle hleděla 
do povědomých tváří dívek všech barev pleti a spustila: „Ačkoli se 
okolnosti našich životů mohou zdát velmi vzdálené, chci vám říct, 
že máme mnoho společného. Nic na mé životní dráze nenaznačo-
valo, že tady jednou budu stát jako první afroamerická první dáma 
Spojených států amerických. V mém příběhu nebylo nic, co by mě 
do takového postavení mohlo přivést. Nevyrůstala jsem s penězi 
ani možnostmi, moje sociální postavení nestálo za řeč.“

V tu chvíli asistentky Michelle Obamové uviděly něco, na co  
nebyly zvyklé. Jejich šéfová byla známá tím, že nikdy neztrácela 
tvář a vždy peskovala ženy, které se nechaly rozhodit. Teď se v tě-

dojížděla denně tři hodiny 
autobusem, aby získala dobré 
vzdělání.
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géniové polit ic i vr a z i  l idé , k teř í změnil i  dě j in yOskar 
gröning
Proč stanul před spravedlností 
bezvýznamný „účetní 
z Osvětimi“

JIŘÍ SOBOTA

Poslední soud.  
(Gröning)



91

f
O

TO
 p

r
O

f
IM

e
d

IA
.c

z



92

JJednoho odpoledne na jaře 2015 přistoupila jistá bělovlasá 
dáma k bělovlasému muži, pronesla své jméno a natáhla ruku 
k seznámení. Muž rovněž natáhl ruku, dotkl se té její a omdlel. 
„Chtěl něco říct, ale nedostal ze sebe ani slovo. Sesunul se do-
zadu na židli, zbledl a nespadl na zem jenom proto, že se mě dr-
žel,“ popsala žena scénu později v rozhovoru s novináři. „Takhle 
jsem si to opravdu nepředstavovala,“ dodala s jistým pobavením, 
„odrovnala jsem nácka. Jenže v tu chvíli to žádný nacista nebyl, 
jenom starý muž, který omdlel, a já jsem se ho pokoušela za-
chytit.“

„Odrovnat nácka“ nebyl záměr, se kterým Eva Korová 
k Oskaru Gröningovi přistoupila. Scéna se odehrála v soudní síni 
v malebném německém městečku Lüneburg a paní Eva přišla 
panu Oskarovi nabídnout smíření. Napoprvé to nevyšlo, bývalý 
nacista Gröning setkání neustál. Teprve když za ním jednaosm-
desátiletá dáma zašla na konci procesu podruhé, vznikla téměř 
neuvěřitelná fotografie. Ona v modrém kostýmku, on v pečlivě 
vyžehlené bílé košili a vestě. Ona bývalá vězeňkyně koncent-
račního tábora v Osvětimi, on čtyřiadevadesátiletý bývalý ese-
sák s působností tamtéž. Na zmíněném obrázku se k sobě sklá-
nějí, drží se za ruce a Gröning paní Korovou dokonce jemně líbá 
na tvář. „Vím, že mě za tuhle fotku budou mnozí kritizovat,“ ko-
mentovala setkání paní Korová, „ale aťsi.“

Soud s Oskarem Gröningem v červenci 2015 byl dost možná 
poslední proces s nacistickým zločincem vůbec. Není už v pod-
statě koho soudit, i Gröning se blíží konci života, a když byl od-
souzen ke čtyřem letům vězení, znamená to v jeho případě do-
životní trest. Bývalý příslušník SS se podle německého soudu 

podílel na vraždě 300 tisíc Židů. Jeho příběh je přitom neče-
kaně typický.

naštvaný filatelista
Oskar Gröning vyrůstal v rodině zapáleného německého vlas-
tence poníženého přístupem, jakým mocnosti potrestaly Ně-
mecko po první světové válce. Otec se stal členem radikální 
organizace Stahlhelm a malý Oskar ve třicátých letech jaksi při-
rozeně vstoupil do její mládežnické odnože. Když přišli k moci 
nacisté, přestoupil do Hitlerjugend, později si podal žádost 
o vstup do SS, což mu k překvapení otce navzdory jeho chabé 
tělesné konstituci vyšlo. Protože pracoval v bance, skončil na-
konec v roce 1942 jako účetní právě ve vyhlazovacím táboře 
Osvětim – měl tam za úkol přepočítávat hotovost zabavenou 
na rampě Židům vyselektovaným do plynových komor a vést 
účetní záznamy.

Gröningovi se v Osvětimi celkem líbilo, žil tam relativně po-
hodlný život se zvláštními příděly, spoustou zabaveného alko-
holu, kinem a dalším nočním životem, a přitom současně stranou 
od vraždění a plynových komor. Hned zpočátku byl na rampě 
svědkem toho, jak se brutální dozorci vyrovnali s pláčem opuš-
těného dítěte tak, že jím mrštili na korbu, a když plakat nepře-
stalo, rozmlátili mu hlavu o postranici. Gröning si šel stěžovat 
nadřízeným, řekl jim, že „pokud mají být Židé vyhlazeni, je to 
potřeba dělat v jistém rámci“, byl ale ujištěn, že se jednalo o výji-
mečný exces. Kromě toho složil přísahu, takže jeho žádosti o pře-
ložení, vznesené ve zděšení z toho, čeho byl svědkem, nemůže 
být vyhověno.

Gröning tedy zůstal a podle vlastních vzpomínek si nedělal 
a nemohl dělat iluze o tom, co se v lágru děje. Jednou byl vy-
rušen z alkoholického večírku poplachem způsobeným útěkem 
skupiny vězňů. Vězni byli pochytáni, účetní se ale místo do po-
stele vydal směrem k plynovým komorám a byl svědkem, když 
dozorci do plynové komory vpustili otravné látky. Z domku se prý 
ozýval hluk, který z tlumeného nářku přešel v zoufalý řev a pak 
zase přestal. Netrvalo to příliš dlouho.

Důležité je, že tohle všechno víme od samotného Gröninga. 
Na konci války z lágru na vlastní žádost odešel na frontu, byl zajat 
a ocitl se v zajateckém táboře v Británii. V roce 1946 jako napra-
vený nepřítel putoval po Skotsku s pěveckým sborem a udivoval 
Skoty citlivým přednesem německých i anglických písní. O rok 
později se vrátil do Německa k rodině, a protože nemohl jako 
bývalý člen SS pracovat v bance, nastoupil do skláren, kde se na-
konec, krok za krokem, propracoval do funkce vedoucího perso-
nálního oddělení. Opět si připomeňme, že nikde nevidíme žádný 
pokus vytvořit si falešnou identitu nebo se skrývat. Je pravda, 
že Gröning o své minulosti nemluvil rád ani v rodinném kruhu, 
a když jednou při jídle padla zmínka o Osvětimi, ztropil prý znač-
nou scénu. Tchán ani manželka tedy o jeho minulosti dál nemlu-
vili a tím všechno skončilo.

Zvrat nastal ve filatelistickém kroužku zhruba 40 let 
po válce. Gröning se dal na jedné schůzi náhodou do řeči s po-
píračem holokaustu, který mu později poslal svůj pamflet. Grö-
ning si jej přečetl, něco se v něm hnulo a poslal ho opoznám-
kovaný zpátky – jeho vzkaz by se dal shrnout do věty: Všechno 
o holokaustu je pravda, viděl jsem to na vlastní oči. Nedlouho 
nato mu začaly do schránky chodit nenávistné dopisy, jeho po-
známky byly totiž otištěny v neonacistickém plátku. Gröning 
reagoval sepsáním pamětí pro svou rodinu a časem i rozhovory 
pro BBC a Der Spiegel. Zjevně ho nikdy ani nenapadlo, že by 
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Když se například roznesly zprávy o hromadách mrtvol, které 
britští vojáci našli v Bergen-Belsenu, jeli se tam američtí generá-
lové raději osobně podívat, protože hlášením svých podřízených 
prostě odmítali uvěřit. Když pak soud začal, pochybovali o mož-
nostech lidské spravedlnosti i jeho nejvyšší představitelé. Ame-
rický hlavní žalobce norimberského procesu Robert H. Jackson 
například prohlásil, že „tribunál (…) si je vědom své neschopnosti 
pokrýt běžným dokazováním miliony činů, jež se odehrály bě-
hem desetiletí a na rozloze kontinentu a dokončit tento proces 
v průběhu lidského života“.

Spravedlnost tak musela mít od počátku selektivní rozměr. 
Samotný Norimberk měl ostatně kromě vynesení trestu nad úz-
kou skupinou nacistických pohlavárů především pedagogické 
ambice, které dobře ukazuje ve své knize The Memory of Judg-
ment (Vzpomínky na spravedlnost) americký historik Lawrence 
Douglas. Proces měl díky stohům zabavených dokumentů uká-
zat celému světu, co se ve třetí říši vlastně dělo. Měl s hrůzami 
seznámit i samotné poražené Němce a měl zároveň vymezit jas-
nou dělicí čáru mezi barbarstvím třetí říše a civilizovaností vítězů 
války. Bezprostředně po válce totiž ještě převládal názor, že na-
cismus není strašlivým výhonkem moderní civilizace (za což je 
všeobecně považován dnes), nýbrž že stojí výrazně proti ní. Civi-
lizovanost vítězů se tak měla projevit nezúčastněným, chladným 
a puntičkářsky vedeným procesem, který všem názorně ukáže 
rozdíl mezi oběma světy.

Postupovat šlo samozřejmě i jinak. Historik Tomaz Jardim 
v knize Mauthausenský proces upozorňuje, že v době konání No-
rimberku paralelně Američané v Německu konali vlastní vo-
jenské soudy a v nich během dvou let odsoudili 1676 osob. Ne-
jednalo se přitom jen o pohlaváry, Američané zavedli institut 
„společného úmyslu“, který umožňoval soudit kohokoli na ja-
kémkoli stupni hierarchie pouze na základě toho, že se účastnil 
chodu vražedné instituce a věděl o tom.

Krvežíznivost
Jak se ovšem koalice vítězných mocností po skončení války 
rychle propadala do vlastního nepřátelství a studené války, zá-
jem o spravedlnost vůči nacistům se kvůli politice ocitl na ved-
lejší koleji. Sověty ovládaná Německá demokratická republika se 
prohlásila rovnou za antifašistický stát, který netíží žádná konti-
nuita s hitlerovskou říší, zatímco západní Německo sice dál vedlo 
nějaké vyšetřování a procesy, nicméně jen velmi neochotně a lik-
navě, protože lidé zapletení v nacistických zločinech dál tvořili 
významnou část jeho politických, bezpečnostních a justičních 
elit.

Trvalo celou jednu generaci, než se v šedesátých letech – skoro 
čtvrtstoletí po válce – mladí Němci vzbouřili proti svým rodičům 
namočeným v nacistické minulosti a rozjeli druhé kolo hledání 
spravedlnosti, jehož nejkřiklavějším příkladem jsou soudy s do-
zorci z Osvětimi. I tak je ale německé vyrovnávání se s minulostí 
často popisováno jako fiasko – například 85 procent příslušníků 
SS sloužících v Osvětimi nebylo nikdy potrestáno.

Příčiny neschopnosti zjednat spravedlnost jsou přitom vedle 
obyčejné neochoty někdy paradoxní. V Německu například není 
možné bývalé nacisty soudit za genocidu a další zločiny, jejichž 
definice byla „vynalezena“ teprve soudem v Norimberku, a mu-
sela by tedy být k jejich činům vztažena se zpětnou platností. 
To Němci v rámci legalistické čistoty odmítli, a soudí tudíž zlo-
čince podle běžných zákonů, ušitých ovšem na míru „normál-
ním“ zločinům, a nikoli masové likvidaci celých skupin obyvatel. 

mohl ještě stanout před soudem. Bylo dávno po válce, nebyl 
už nejmladší a hlavně, nikdy nikoho nezabil ani nikomu nijak 
osobně fyzicky neublížil.

Pomalá civilizace
Proč se tedy vlastně čtyřiadevadesátiletý Oskar Gröning v roce 
2015 ocitl před německým soudem? Historie hledání spraved-
livého trestu za nacistická zvěrstva je o to spletitější, oč je jeho 
osobní příběh jednodušší a průzračnější.

S vyřizováním účtů s nacisty se začalo doslova v prvních ho-
dinách po osvobození a často to byla celkem pochopitelná di-
vočina. Právě nedávno přišla například americká média se zve-
řejněnými dopisy jednoho z amerických lékařů, který se ocitl 
v německých koncentračních táborech krátce po jejich osvo-
bození. Kapitán David Wilsey v nich své manželce v Americe 
popisuje americké vojáky, kteří při pohledu na hromady mrt-
vol a zástupy živoucích koster ztratili nervy a „utrhli se ze ře-
tězu“. Přítomné dozorce exemplárně popravovali před zraky 
vězňů, mučili je a nechávali jejich mrtvá těla trhat psy. Kdyby 
se Gröning ocitl v téhle várce potrestaných, vzal by jeho osud 
rychlý konec.

Spojenci se ovšem přesně tomu snažili zabránit a již něko-
lik let před skončením války se dohodli na postupu, jak válečné 
zločince soudit. Výsledkem byl především známý norimberský 
proces, který přitáhl nejvíce pozornosti, byl ale jenom špičkou 
ledovce. Souzení zločinců od počátku provázely spory a tápání. 
Nacistické zločiny, především pokus o plošné vyhlazení Židů 
a dalších skupin obyvatel, přesahovaly jakoukoli zkušenost 
a představivost, o znění paragrafů nemluvě.

Obyčejný mladík v Osvětimi.
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Esesák z vyhlazovacího tábora tak musí být odsouzen za vraždu 
a tu je potřeba patřičně dokázat. Jenže vrah je v německém trest-
ním zákoníku definován jako „osoba, jež zákeřným a brutálním 
způsobem zabije jinou osobu z krvežíznivosti (Mordlust), aby 
uspokojila své sexuální touhy, z lakoty nebo jiných nízkých mo-
tivů“ (definice pochází z 19. století). Naroubovat na takto defi-
novaný zločin „průmyslové“ vyvražďování v plynových komo-
rách není úplně jednoduché, a to navzdory tomu, že německý 
parlament v roce 1971 těsnou většinou zabránil hrozícímu skan-
dálu a usnesl se, že se na vraždy nebude vztahovat promlčecí 
lhůta. Nebýt toho, mohli dnes zbylí pachatelé nacistických zlo-
činů v klidu spát.

Zavinil to Ivan Hrozný
I tak ovšem Německo prokázalo při souzení nacistických zlo-
činců velkou benevolenci – i když během poválečných dekád vy-
šetřovalo zhruba 120 tisíc nacistů, odsoudilo jich celkem 560. 
Oskar Gröning přitom teď před dvěma týdny dostal své čtyři roky 
za napomáhání vraždě, což je paragraf, který proti němu mohl 
být použit i kdykoli předtím. Také tady je vidět, jak je hledání 
spravedlnosti obtížné a jak se mění v kontextu doby.

Zmíněný paragraf využil teprve v roce 2008 německý práv-
ník Thomas Walther, který, jak vysvětlil v rozhovoru pro britský 

The Independent, „chtěl ještě před důchodem udělat něco uži-
tečného“. Přestože sám sebe označuje za dítě vzpurné generace 
roku 1968, dodává, že i jemu bylo zametání holokaustu pod ko-
berec dlouho celkem lhostejné: zuřila studená válka, jako soci-
ální demokrat měl jiné priority a ještě v roce 2006, když mohl 
žalovat nechvalně proslulou sadistickou dozorkyni Elfriede Linu 
Rinkelovou z Ravensbrücku, se smířil s tím, že nemá dostatek 
důkazů – oběti roztrhali psi a svědků se nedostávalo.

Průlom přišel teprve v okamžiku, kdy byl do Německa vydán 
z USA americký občan ukrajinského původu John Demjanjuk. 
Jeho případ měl dlouho rozměry politováníhodné frašky. Dem-
janjuk byl totiž považován za obávaného dozorce „Ivana Hroz-
ného“ z vyhlazovacího tábora Treblinka a Američané ho ze stra-
chu před německou shovívavostí nejdříve raději vydali do Izraele. 
Židovský stát ho postavil před soud, nicméně během procesu 
vyšlo díky přístupu do sovětských archivů najevo, že Demjanjuk 
treblinským zločincem není, že došlo k záměně identity.

Američané však později stejně Demjanjuka zbavili občanství, 
protože ani jeho pravá identita nebyla záviděníhodná: ukázalo 
se, že je právoplatným majitelem průkazky dozorce v jiném vy-
hlazovacím táboře, Sobibóru.

Když tedy Spojené státy Demjanjuka vydaly napodruhé Něm-
cům, argumentoval Walther, že je ho možné soudit právě na zá-

Oskar to pak sečte. (Maďarští Židé na osvětimské rampě)
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Zároveň ale Gröning naprosto chápe, co udělal. „Není vů-
bec žádných pochyb o tom, že za zločiny nesu morální odpo-
vědnost,“ prohlásil u soudu a požádal o odpuštění. To je také 
jedním z důvodů, proč za ním paní Eva Korová vůbec přišla 
a nabídla mu ho. „Oceňuji vaši ochotu sem přijít a postavit se 
nám tváří v tvář,“ řekla mu prý, když se setkání napodruhé usku-
tečnilo.

A jak tedy Gröning své jednání vysvětluje? Neschovává se 
za klasický slogan „plnil jsem rozkazy“, nepředstírá, že konal 
pouze pod hrozbami vlastní likvidace. Spíše své chování popi-
suje v kontextu toho, jak tehdy, před 70 lety, rozuměl světu – 
jak byl vychován, jak svět vnímal. Tvrdí například, že by ne-
byl ochoten pracovat v jakémkoli vyhlazovacím táboře, že ale 
Židy chápal jako vnitřního nepřítele, se kterým je potřeba bo-
jovat – od dětství prý nikdy nic jiného neslyšel. Teprve později, 
když bylo po válce, poznal Gröning jiné názory a nahlédl na svět 
z druhé strany.

Příběh nemá jednoduchý závěr a katarzi. Pokud má spra-
vedlnost platit pro všechny stejně, může Oskar Gröning přes 
všechno, na čem se podílel, cítit jistý paradoxní pocit křivdy. 
Ze 6500 esesáků v Osvětimi, kteří přežili válku, bylo nějakým 
způsobem potrestáno necelých osm stovek. Jestliže se Gröning 
dožije výsledku přezkoumání a rozsudek bude potvrzen, bude 
to právě on, kdo nakonec dost možná zemře ve vězení, na roz-
díl od svých kolegů z Osvětimi i jiných táborů, kteří stačili ze-
mřít včas a na svobodě.

Rozhřešení, které dostal od paní Korové, má jistě svou váhu, 
je ale rozhřešením pouze jedné osoby. Některé zločiny nelze 
srozumitelně uchopit a potrestat prostě proto, že jsou příliš 
velké. Soud s Oskarem Gröningem tak má svůj smysl, i když 
jím možná není čistá spravedlnost: připomíná, že nic nesmí být 
zapomenuto, že temné síly mají různé podoby a nejsou zdaleka 
výsadou několika zrůdných osobností. Jak poznamenal Lau-
rence Rees, který s osvětimským účetním vedl rozsáhlé rozho-
vory pro BBC: „Na Gröningovi je nejstrašnější, že je to úplně 
obyčejný člověk.“  

ResPeKt 32/2015

kladě této jedné průkazky – a ovšem v kombinaci s faktem, že So-
bibór byl výslovně vyhlazovacím táborem, v němž byl každý vězeň 
automaticky předurčen k zavraždění a každý  dozorce se tak au-
tomaticky na jeho likvidaci musel podílet. Soud argument uznal 
a Demjanjuk byl průlomově odsouzen za napomáhání vraždě. 
Soud nemusel řešit jeho motivy ani provedení, a i když jmenovaný 
čin není tak závažným zločinem jako vražda, je to alespoň nějaký 
rozsudek a odsouzení (Demjanjuk se odvolal a zemřel dříve, než 
řízení proběhlo – technicky vzato tedy zůstal nevinen).

„Podobných soudů mělo proběhnout mnohem více. Německá 
justice desítky let nebyla schopná aplikovat zákon, který měla 
celou dobu k dispozici,“ říká dnes Thomas Walther, jemuž se 
tedy efektní odchod do důchodu nakonec vydařil. Cesta k Oskaru 
Gröningovi byla otevřená.

Jeden z nás
Jak se vlastně bývalý osvětimský účetní na své odsouzení dívá? 
Nesouhlasí s ním a podobně jako Demjanjuk se proti němu od-
volal. „Když mám jít za mříže já, proč ne strojvůdce, který řídil 
vlak do Osvětimi? Nebo výhybkář, který vlak do stanice navedl?“ 
ptal se před zahájením procesu. Jak jsme viděli, tahle otázka je 
složitá a zůstane do značné míry nerozřešená.

Záměr nebyl „odrovnat nácka“, ale naopak – nabídnout 
smíření. (Oskar Göring s Evou Korovou u soudu, 2015)
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JČasopis Life jej svého času zařadil hned vedle Einsteina mezi dva-
cet nejvýznamnějších Američanů 20. století a univerzitní profe-
soři ho už léta navrhují na Nobelovu cenu za literaturu. Nemálo 
proslulých kritiků jej považuje za vůbec největší osobnost popu-
lární hudby. Uzavřený šedivějící muž sbírá Oscary a Grammy 
a jeho alba vynášejí recenzenti do nebes. Bob Dylan, který jako 
hvězda první velikosti harcuje po světových pódiích už desítky let 
a stále se zdá být v životní formě.

V bouři za elvisem
Zvědavec, kterému by se podařilo proniknout dovnitř zpěvákova 
pečlivě střeženého domu v kalifornském Malibu, by zde určitě 
nenašel rozesmátého a vstřícného umělce, který rozdává rozho-
vory na všechny strany. Zatím poslední životopis novináře Ho-
warda Sounese představuje Boba Dylana na prahu třetího tisíci-
letí jako smutného, izolovaného člověka, který už není schopen 

nikomu věřit ani se nikomu otevřít. „Je to velmi osamělý muž. 
Myslím, že na světě zůstalo už opravdu málo lidí, s kterými by 
se mu chtělo mluvit,“ říká v knize muzikantův starý známý, ir-
ský písničkář Liam Clancy. Od někdejšího krále protestsongu by-
chom dnes marně čekali, že bude svět bombardovat svými sta-
novisky k válce v Iráku nebo jiným žhavě aktuálním problémům. 
Z vily v Malibu přicházejí do agentur především dojímavá vyznání 
starým přátelům, kteří se odebrali na věčnost – Georgi Harriso-
novi nebo Johnnymu Cashovi. Ostatně ono zmíněné album Time 
Out of Mind z roku 1997 svědčí o tom, že Bob Dylan se připravuje 
na cestu za nimi. „Vypadá to, že se pohybuji, ale stojím na místě. 
Všechny mé nervy jsou obnažené a necitlivé. Už ani nevím, před 
čím jsem se sem přišel schovat. Vždyť ani neslyším šeptání mod-
litby. Ještě není tma, ale už se stmívá,“ zpívá tam sípavým stařec-
kým hlasem v písni Not Dark Yet.

Řízením osudu se záhy poté, co album vyšlo, při vyjížďce 
na motocyklu nadýchal jakési plísně z ptačího trusu, a málem 
zemřel na následné srdeční onemocnění. „Myslíte, že už vás El-
vis zapsal do svého nebeského chóru?“ zeptal se ho po uzdravení 
reportér německého týdeníku Der Spiegel a Dylan při vzpomínce 
na svůj odvěký idol ožil: „Rozhodně!“ Kromě procházek v bouři, 
které prý miluje, a malování obrazů se Dylan v posledních de-
seti letech ponořil do poslechu staré hudby, především blues, li-
dovek z dvacátých a třicátých let a rockabilly z let padesátých. 
Po dvou zkrachovalých manželstvích a bezpočtu vztahů ohlásil 
Dylan na přelomu osmdesátých a devadesátých let, že se vydává 
na „nekonečné turné“, a s trochou nadsázky se dá říct, že od té 
doby prakticky neslezl z pódia. Muzikant, který za svůj život pro-

Bob dylan
Nekonečné turné hudební ikony 
peTr TŘeŠŇÁK
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Učenlivý chlapec ze 
Středozápadu.  
(New York, 1963)
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dal desítky  milionů desek, se někdy trmácí i po sálech pro pár ti-
síc lidí, kam by většina hvězd nestrčila nos, a je se svou kapelou 
schopen odehrát i 150 koncertů za rok. „Někdy to nenávidím, 
jindy miluji, ale nakonec je scéna jediné místo, kde jsem šťastný,“ 
řekl před pár lety Spiegelu. „Jediné místo, kde můžu být tím, čím 
chci.“ A tohle pro něj platilo od začátku.

Jsem tady, pánové války
Bylo 24. ledna 1961, nad New Yorkem zuřila sněhová bouře 
a meteorologové měřili další rekordně studený den nejchlad-
nější zimy posledních osmadvaceti let. Na Manhattanu vy-
stoupil z auta drobný černovlasý stopař s kytarou, a pěšky se 
vydal padesát bloků dolů do čtvrti Greenviche Village – teh-
dejší meky amerických folkových zpěváků. Dorazil do ošun-
tělého Café Wha, kam mohl kdokoli přijít a zahrát. Před-
stavil se jako Bob Dylan, naladil kytaru a už stál na pódiu. 
Nebylo to samozřejmě poprvé – už coby teenager povykoval 
v městečku Hibbing na Středozápadě se školní kapelou a spolu-
žačky nemohly pochopit, jak se plachý student Robert Zimmer-
man mění na pódiu v rokenrolového showmana. Syn židovského 
obchodníka s elektrospotřebiči hudební sebevědomí projevoval 
od dětství – už ve čtyřech letech si na oslavě Dne matek zjednal 
dupnutím ticho, aby mohl babičce zazpívat píseň Some Sunday 
Morning. Tehdy to bylo roztomilé, později však Abraham Zim-
merman se znepokojením sledoval, jak jeho vzpurný syn dává 
přednost rokenrolu a biografu před školou, a po sérii hádek poslal 
Roberta do polepšovny. Po návratu si osmnáctiletý mladík sbalil 
kufr, odešel z Hibbingu do Minneapolis a pak si i změnil jméno 
na Dylan – podle převažující interpretace prý právě proto, že tím 
chtěl demonstrovat rozchod s židovskými kořeny.

Také metropole státu Minnesota začala být ale Bobovi brzy 
těsná: naučil se tu flámovat, okouzlovat děvčata a především si 
zamiloval folkovou hudbu a jejího legendárního interpreta Woo-
dyho Guthrieho, za kterým se pak vydal na zkušenou do New 
Yorku.

Těžce nemocného Guthrieho opravdu navštívil v newyorské 
nemocnici, důležitější ale bylo, že se mu brzy podařilo proniknout 
do komunity folkových hráčů, kteří hráli v barech v Greenwich 
Village a po univerzitách. „Na jevišti byl hlavně zábavný,“ vzpo-
mínal později na nového kolegu muzikant Arthur Kretschmer, 

„byl přirozený a nespoutaný, skutečně venkovský charakter a to 
na něm každý miloval.“ Dylanův krákavý hlas a nezvyklé frázo-
vání sice mnoho lidí také odrazovalo, ale newyorský nováček si 
z příležitostného pískání publika nic nedělal: hrál, kde mohl, ne-
ustále okukoval cizí styly, aby se něco přiučil, poslouchal stohy 
desek s tradicionály, country a blues a později začal se stejnou 
vervou hltat i literaturu a poezii. A New York kouzlo učenlivého 
chlapce ze Středozápadu patřičně ocenil: už v září 1961 vychází 
o novém objevu folkové scény nadšená kritika v The New York 
Times, v listopadu si Dylan plácl se společností CBS a šel do stu-
dia nahrávat své první album.

Tradičním motivem lidových písní vždy byly tragédie obyčej-
ných lidí nebo osudy těch, kteří se ocitli sami proti systému a Bob 
Dylan si uvědomil, že není třeba zpívat staré texty, když je sou-
časná Amerika takových příběhů plná. Z amerického Jihu se v té 
době už nepřeslechnutelně ozývá volání po rovnoprávnosti a libe-
rální New York si konečně pomalu uvědomuje, jaké peklo po sta-
letí prožívají černí občané federace. Dylan chce ukázat, na jaké 
straně stojí, a rozhodne se napsat svůj první protestsong: zhu-
dební ani ne pět let starý příběh černého chlapce Emmetta Tilla 
(15), kterého dva běloši v Mississippi umučili za to, že zahvízdal 
na bílou ženu, ale jižanská porota (složená samozřejmě ze samých 
bílých) je osvobodila. „Jestli neumíte promluvit proti takové věci, 
tak nespravedlivému zločinu, vaše oči jsou plné bláta mrtvých, 
vaše duše je plná prachu, vaše ruce a nohy musí být v poutech 
a řetězech, za to, že jste dovolili, aby tahle lidská rasa padla tak 
hrozivě hluboko,“ zpíval Dylan z pódia svou novinku a okamžitě 
měl posluchače. „Nemusím být jako ti hoši z Broadwaye, co pořád 
píšou věci jako ,toužím po tobě a ty toužíš po mně – pampa dampa 
lala la‘,“ nechal se zpěvák slyšet v roce 1962, „na světě jsou i další 
věci vedle lásky a sexu, které jsou důležité. Lidé by se k nim ne-
měli otočit zády jen proto, že není příjemné se na ně dívat.“ S až 
novinářskou důsledností pak zhudebňuje další příběhy – vraždu 
černošské kuchařky Hetthie Carrollové spáchanou jejím zaměst-
navatelem – majitelem tabákové farmy Williamem Zanzingerem, 
osud Donalda Whitea, který strávil celý život nevinně ve vězení. 

Ale vzrušuje ho i velká politika: v době, kdy odhalená snaha 
Sovětského svazu vybudovat si raketové základny na Kubě žene 
svět do třetí světové války, píše temně apokalyptickou píseň Hard 
Rain’s A-Gonna Fall, kterou mnozí chápou jako předzvěst jaderné 
katastrofy, v Masters of War spílá pánům války, kteří si hrají se 
světem jako s hračkou, a v proslulé Times They Are A-Changin’ 
věští příchod nových časů: „Senátoři a kongresmani, věnujte po-
zornost tomu volání. Nestůjte ve dveřích, neblokujte chodbu. (…) 
Venku zuří bitva a brzy vám zatřese okny a zachrastí zdmi, protože 
časy se mění.“ Na univerzitách právě vyrůstá generace dětí květin, 
která pohrdá světem svých otců, a malý černovlasý buřič jí mluví 
z duše. Bob Dylan se stává králem protestsongu.

Jidášův konec
Na příběhu Boba Dylana zřejmě nejvíce fascinuje to, kolikrát se 
dokázal během své kariéry změnit a ustát přitom obrovskou vlnu 
nevole ze strany fanoušků a kritiky. Už po dvou veleúspěšných 
albech pověsil angažované psaní na hřebík. Nebylo úplně zjevné 
proč, ale zdá se, že ho unavovalo dál splňovat, co od něj mladá 
Amerika očekává. Koncem devadesátých let přidal zpěvák ještě 
jedno vysvětlení: důležitá společenská témata zvedli novináři 
a nebylo třeba dělat písněmi politiku.

V roce 1963 mu to však neprošlo snadno: kritik Paul Wolfe do-
konce jeden jeho koncert zhodnotil jako „popření angažované 

Co takhle hrát jako rocker a zpívat něco zajímavějšího než 
„toužím po tobě a ty toužíš po mně“! (1967)
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Pískání a výkřiky „Zavři hubu, Jidáši!“ pak jeho vystoupení pro-
vázely po celý další rok i během evropského turné. „Pískání nám 
tolik nevadilo. Koneckonců, hrávali jsme i v putykách, kde po nás 
házeli láhve od piva,“ vzpomínal na polovinu šedesátých let kyta-
rista Dylanova Bandu Robbie Robertson, „už jsme si na ten po-
divný způsob života zvykli. Nasedli jste do toho soukromého le-
tadla, letěli do nějakého města, přišli jste na scénu a lidi pískali. 
A tak pořád dokola.“ Situace se zdála být až nebezpečná. Dylan si 
už před rokem v Londýně ozkoušel, že být celebritou není v šede-
sátých letech jen tak – když vyšel z hotelu, strhl ho dav fanoušků 
a málem jej umačkal. Teď ho část publika navíc nenáviděla, ale 
on se rozhodl od elektřiny neustoupit. „Kolem té věci je teď cosi 
velice děsivého,“ obával se v tu dobu kolega-písničkář Phil Ochs, 
„Dylan zpívá pro každého, tedy i spodinu, neurotiky, šílence, kteří 
se nedovedou ovládat. A v Americe je dnes smrt součástí scény.“ 
Od normálního světa izolovaný a neustálým koncertováním vyčer-
paný zpěvák, který navíc polykal ve velkém amfetaminy a zřejmě 
experimentoval i s LSD a kokainem, se prý v tu dobu proměnil 
v nesnesitelně arogantního nafoukance, urážel přátele a dalo se 
s ním jen těžko vyjít. Zdálo se, že takový kolotoč vyčerpání, drog, 
nároků fanoušků a producentů a nenávisti nemůže dopadnout ji-
nak než u ostatních idolů šedesátých let, jako byli Janis Joplin, Jim 
Morrison nebo Jimmi Hendrix. Osud ale zasáhl jinak.

nechte mě být
29. července 1966 ráno na kopci u Woodstocku oslnilo Boba Dy-
lana jedoucího po probdělé noci na svém motocyklu Triumph 
500 vycházející slunce, zpěvák přeletěl přes řídítka a skončil 

hudby jejím největším prorokem“ a dodal, že Dylanovy „nové 
písně zdegenerovaly do zmatku a neškodnosti“. Brzy to ale bu-
dou právě tyhle jeho surrealistické a psychedelické texty, které 
podle názorů literárních vědců poprvé v dějinách populární hudby 
prolomí hranici mezi písňovým textem a poezií. A taky mu na-
jdou nové fanoušky. „Pamatuji si, jak mi jeden spolužák půjčil 
Dylanovu desku. Udělalo to na mě větší dojem než Beatles nebo 
Rolling Stones,“ vzpomíná například na svou mladickou inspiraci 
spisovatel Salman Rushdie, „ta nosová intonace, zvláštní frázo-
vání a především výjimečný surrealismus jeho textů – nikdy jsem 
nepřestal být jeho fanouškem.“ Dylan míchal biblické a literární 
odkazy s popkulturními reáliemi a mladá generace si ho přiřadila 
k novým prorokům Ameriky, jako byli Kerouac nebo Ginsberg. 
Nicméně tento hrdina záhy poté, co opustil protestsong, opovrž-
livě zahodil ještě další legitimaci svého dosavadního úspěchu – 
a současně zboural pevné dobové tabu.

Byl červenec roku 1965 a právě vrcholila hlavní událost folkové 
sezóny – festival v městě Newport. Všichni čekali na svého mla-
díka v modrých džínech a pracovní košili, který hraje na španělku 
a zpívá Blowin’ in the Wind, ale přišel někdo jiný: muž s černými 
brýlemi a elvisovskou košilí s nabíranými rukávy a za jeho zády 
se na pódium vyškrábala rocková kapela. Dnes to může vypadat 
směšně, ale folkové publikum bylo v šedesátých letech velmi ri-
gidní. Mělo punc intelektuálního hnutí a s hlučnými rockery ne-
chtělo mít nic společného. Proto když Dylanův ne zcela střízlivý 
band spustil, ozvaly se z publika nadávky a pískot a hlavní orga-
nizátor festivalu dokonce chtěl vypnout přívod proudu, což se mu 
včas nepodařilo. Bob Dylan zradil folk.

Čas na změnu. (S přítelkyní v Greenwich Village, 1962)
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Interview v londýnském 
Savoy Hotel. (1965)
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v nemocnici. Zranění nebyla těžká, ale pád pro něj znamenal 
zásadní změnu – od té chvíle přestává být spolutvůrcem doby 
a žije výhradně svůj vlastní příběh. „Probral jsem se a zachytil 
hlas zdravého rozumu,“ popsal zpěvák své pocity v rozhovoru 
o patnáct let později, „uvědomil jsem si, že jsem jen pracoval 
pro všechny ty pijavice. A už jsem nechtěl. Taky jsem měl rodinu 
a prostě jsem se chtěl vidět se svými dětmi.“ Na sedm let se poté 
Dylan stáhl do ústraní, vydával sice desky, ale koncertoval mini-
málně a na veřejnosti se téměř neobjevoval. Přátelé si všimli, že 
je mnohem příjemnější, ale uzavřený. Odmítal dávat rozhovory, 
novináři z něj dokonce nevytáhli ani stanovisko k válce ve Vi-
etnamu, což bylo od autora písně Masters of War opravdu ne-
zvyklé. Z duše se mu teď protivila masovost květinového hnutí, 
raději si doma četl.

Introvertní celebrita ale dál poutala až patologickou pozor-
nost fanoušků. V jednom kuse zvonili u dveří jeho domu, lezli 
na stromy v jeho zahradě, aby mu viděli do oken, a Dylan se mu-
sel několikrát stěhovat. Jednou dokonce zbil před svým domem 
muže, který se mu vytrvale hrabal v popelnicích, aby zjistil, zda 
jeho idol nebere drogy. Do pop music se Dylan naplno vrátil až 
v roce 1974, kdy zahájil velké turné po Americe, a začal chystat 
jednu ze svých nejlepších desek Blood on the Tracks. Na rozdíl 
od šedesátých let, kdy své surrealistické texty chrlil spíše auto-
maticky a bezmyšlenkovitě, se tentokrát pustil do důkladnější pří-
pravy. Přátelé mu poradili navštívit kurzy psaní malíře Normana 
Raebena, charismatického syna židovského spisovatele Šoloma 
Alejchema, a zpěvák pak na dva měsíce usedl do lavice jeho školy 

tvůrčího psaní. Spolu s ním tam docházeli vysloužilý policista, ři-
dič autobusu a několik studentů vyhozených z akademie. Učitel 
nikoho nešetřil – nechápavému Dylanovi podle svědectví spolu-
žáků s oblibou nadával do idiotů. Písničkář ale na svého učitele 
vzpomínal v dobrém a v rozhovorech pak vynášel do nebes, jak 
se u něj naučil pracovat s podvědomými fantaziemi, ovládat čas 
ve svých textech a tvořit píseň stejným způsobem, „jako se ma-
luje obraz“.

Zatímco před pár lety si hudebník utahoval z písniček o lásce, 
teď se vztah muže a ženy stal jeho ústředním tématem. Své ženě 
Saře Lowndsové, kvůli které se v polovině šedesátých let roze-
šel s folkovou hvězdou Joan Baezovou, věnoval na začátku jejich 
vztahu milostnou surrealistickou baladu Sad Eyed Lady of the 
Lowlands, nová alba ale vyvolala otevřené spekulace o stavu Dy-
lanova manželství. V textech totiž na první poslech zaujme sarkas-
tická melancholie nad rozbitým, ztraceným vztahem. Dylanovou 
silnou stránkou vždy bylo, že při všech zastíracích metaforách do-
kázal být v pocitech zcela upřímný; teď to může až šokovat: na jed-
nom albu věnuje své ženě smířlivý valčík Sara, na druhém ji pak 
se stejnou krutostí a imaginací, s jakou psával v šedesátých letech 
protestsongy, nechá v písni Idiot Wind mrtvou v příkopě obleto-
vat mouchami. 

Písničkář se k bývalé modelce Saře, s níž měl čtyři děti, začal 
chovat značně bezohledně i ve skutečnosti – pil jak duha, zahý-
bal jí, kde mohl, a ostentativně dával najevo, že mu přestala ro-
zumět. Podle životopisců šlo o další projev rozpolcenosti, který 
je pro jeho povahu typický: Dylan Saru miloval, ale poté co znovu 

Jeden z návratů k protestsongu. (1975)
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vuzrození, který ten den prožil. Syn Abrahama Zimmermana se 
nechal pokřtít a začal čtyřikrát týdně navštěvovat biblický kurz 
ve Vineyardské škole v Kalifornii.

Fanoušci byli na biblické odkazy v Dylanově díle zvyklí od še-
desátých let, ale to, co je čekalo nyní, jen tak snadno nevstřebali. 
Zajímavě to popisuje novinář a dylanolog Paul Williams, který 
v roce 1979 navštívil sérii koncertů v San Franciscu. „Opona jde 
nahoru asi v 8.20, k mikrofonu přistupuje Regina Havisová, ne-
vysoká plná žena s černou pletí, a začíná vyprávět příběh o staré 
ženě, která chce navštívit umírajícího syna, ale nemá peníze 
na lístek. Průvodčí ji nejdříve nechce pustit, ale pak říká: Stará 
ženo, Ježíš má tvůj lístek, nastup si.“ Trojice černošek po tomto 
entrée zahajuje koncert náboženským tradicionálem a po chvíli 
přichází sám Dylan – aby zahrál šestnáct nových skladeb o Bohu, 
Ježíšovi a svém znovuzrození. „Bylo pro mě těžké přijmout, když 
Mick Jagger zpíval ,Vraž si můj nůž rovnou do krku, baby‘, i když 
to bylo na mém nejoblíbenějším albu od Rolling Stones. Stejně 
těžké pro mě je smířit se a identifikovat s Bobem Dylanem, který 

přičichl k rockerskému životu, se už nedovedl vzdát jeho rado-
vánek. Malíř David Oppenheim, kterého Dylan navštívil v roce 
1975 v Paříži, vzpomíná, že písničkář rozpad manželství in-
tenzivně prožíval: „Když jsem toho chlapa viděl, jak je totálně 
zoufalý, osamělý, ztracený – nechtěl bych být v jeho kůži. Měl 
problémy s manželkou, denně jí telefonoval. Tenhle chlap, co 
nemluvil o ničem jiném než o lásce, byl strašně moc sám.“ Na ná-
sledujícím americkém turné problémy vyvrcholily: věčně opilý 
Dylan si dopřával hned tři milenky najednou (podle svědků šlo 
o vskutku surrealistickou kombinaci provazochodkyně – kouzel-
nice – astroložka), a když se za ním přijela žena podívat, nahra-
dil demonstrativně v programu píseň Sara skladbou Idiot Wind. 
„Měla jsem z něj pak už takový strach, že jsem zamykala dveře, 
abych se ochránila před jeho záchvaty vzteku. Jednou mě uho-
dil do obličeje a poranil mi čelist,“ vzpomíná na konec soužití 
Sara Dylanová. V březnu 1977 jí došla trpělivost a s manželem 
se rozvedla.

Ježíš hraje s tebou
Za Dylanův další přerod, ke kterému došlo po krachu manželství, 
mohl údajně zážitek z koncertu v San Diegu 17. listopadu 1978: 
někdo z davu tehdy duševně značně zbídačenému muzikantovi 
hodil na pódium stříbrný křížek. Dylan jej strčil do kapsy, a když 
koncert skončil, odešel strávit noc v hotelu. „Tam v pokoji byl pří-
tomen kdosi, kdo nemohl být nikdo jiný než Ježíš. Vložil na mne 
svou ruku, cítil jsem, že se mi chvěje tělo. Sláva Pána mne sra-
zila dolů a vyzdvihla mne,“ popsal později svůj mystický stav zno-

Sláva Pána mě srazila dolů a pak vyzdvihla. (1978)

problém pro všechny dylanology 
je, že dylan se nikdy nepřestal 
maskovat a demaskovat.
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oči: „To je naprostý rasismus. Dylan sám má na vnitřním obalu 
desky na sobě šperky. Celý ten verš je ostudný.“ Stejně tak když 
Dylan v písni When You Gonna Wake Up? zpíval o „cizoložnících 
v kněžském hávu a pornografii na školách,“ zůstával nad pře-
rodem svobodomyslného idolu šedesátých let rozum stát. „Má 
snad také v plánu obcházet a ukazovat na nenapravitelné prstem 
a posílat je ajatolláhovi Chomejnímu na popravu?“ ptal se zne-
chuceně Williams. O svých pocitech z Dylanovy misie pak na-
psal knihu Dylan – Co se stalo?, v které přerod interpretuje jako 
potřebu nahradit milostný cit k Saře emocí stejné síly, a ostře 
poukazuje na silné i slabé stránky Dylanových novinek. O tom, 
že písničkář neztratil soudnost, svědčí to, že se mu Williamsova 
kniha líbila – s autorem se osobně setkal a na svých dalších dvou 
křesťanských deskách dal před káráním hříšníků přednost pro-
sté radosti z vlastního prožitku víry. Časem pak také vrátil do re-
pertoáru staré písně.

nesmí mě to nudit
Vylíčením nejdramatičtějších peripetií Dylanovy dráhy sice zís-
káme portrét neustále se vyvíjejícího a rozporuplného umělce, 
zůstává ale otázka, co je na něm tak převratného.

Zřejmě nejdůležitější věc, která Dylana povyšuje v očích od-
borníků nad ostatní popové muzikanty, jsou jeho texty, které 
fascinovaly například už v šedesátých letech Allena Ginsberga, 
ovlivnily Beatles i Patti Smith a od sedmdesátých let vyvolávají 
zájem literárních vědců. Řadu „dylanologických“ textů odstar-
tovalo dílo Angličana Michaela Graye na počátku sedmdesá-
tých let a od těch dob se objevilo mnoho studií zabývajících se 
různými aspekty Dylanovy tvorby. Profesor humanitních věd 
z Bostonu Christopher Ricks, který už vydal knihy o Miltonovi, 
Keatsovi, T. S. Eliotovi a Shakespearovi, například nedávno pu-
blikoval novou studii nazvanou Dylanovy vize hříchu, v níž au-
tora přiřadil kupodivu ne k americké, ale k anglické křesťanské 
básnické škole.

Objevují se samozřejmě i hlasy, že onen vážně se tvářící 
humbuk kolem chlapíka s kytarou je trochu přehnaný. „Pro-
blém pro všechny dylanology, ať už poetické nebo politické, je, 
že Dylan se nikdy nepřestal maskovat a demaskovat. Možná 
je tedy znamením jeho velikosti, že teď si každý autor může 
Dylana stvořit k obrazu svému,“ říká například profesor Bryan 
Cheyette ze Southampton University. Nicméně profesor Gor-
don Ball z Virginie v roce 1999 usoudil, že Dylanovo dílo natolik 
přispělo k „obnovení živé vazby mezi poezií a hudbou, obraně 
lidských práv, životního prostředí a míru,“ že by mělo dostat 
Nobelovu cenu za literaturu. „Pro mě je Dylan jediný člověk 
v celém folku a rocku, který ve svých písních a především při 
jejich interpretaci dosáhl kvalit lidové hudby,“ shrnuje hudební 
publicista Jan Sobotka. „Kdysi říkal, že by si jednou chtěl po-
čínat jako staří bluesmani. Dneska by se vedle nich mohl bez 
obav posadit s kytarou.“

Dylan si po celou svoji čtyřicetiletou kariéru pěstoval uni-
kátní způsob nahrávání a koncertování, který mu spolehlivě brání 
v tom, aby se z hudby stala rutina. Řada slavných písní vznikla při 
prvním nahrávání – nikdo kromě autora je dopředu neznal a hu-
debníci museli okamžitě reagovat. Při pečlivém poslechu se dá 
vnímat, jak se muzikanti opatrně přidávají. Moment překvapení 
a snaha, aby hudba zůstala čerstvá a neunavovala, vytváří někdy 
až neuvěřitelné situace. Při nahrávání alba Desire například Dy-
lan cestou do studia zastavil neznámou ženu, která šla po ulici 
s futrálem s houslemi, a přemluvil ji, aby s ním šla nahrávat. Ne-

Jeho chraplák obdivuje i Obama.

zpívá ,byl jsem vykoupen krví beránka‘,“ shrnul své pocity Willi-
ams.

Přitom Dylan napsal skutečně silné, gospelem ovlivněné me-
lodie a nové písně překypovaly jednoduchou a procítěnou obra-
zotvorností. Problém byl však jinde: Bob Dylan, který vždy pohr-
dal autoritami a vůdcovstvím všeho druhu, začal náhle dělit lidi 
na „my“ a „oni“ a své misionářství v písních doprovázel notnou 
dávkou intolerance. „Já následuji Boha, takže pokud moji násle-
dovníci následují mne, budou také nepřímo následovat Boha, 
protože nezpívám žádnou písničku, která mi ke zpívání nebyla 
dána od Pána,“ vysvětlil hudebník a na textech byl znát i rub jeho 
kazatelství. „Cizí ropa ovládá americkou půdu, šejkové si chodí 
jako králové, na sobě přepychové šperky, v nose kruh,“ zpíval 
věrozvěst v písni Slow Train Coming, nad čímž ani tak zamilo-
vaný fanoušek jako zmíněný Paul Williams nemohl přimhouřit 
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sluchátek předním světovým výrobcem. Sluchátka pro klidný poslech, volný čas , sport
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Objevují se samozřejmě čas od 
času hlasy, že onen vážně tvářící se 
humbuk kolem chlapíka s kytarou je 
trochu přehnaný.
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HD 630VB jsou vysoce kvalitní sluchátka
s mikrofonem a možností připojení ke

všem typům mobilů a přehrávačů, poslou-
ží také pro náročný hudební poslech.

MoMentuM 2 - nejlepší sluchátka roku eISA
2015-2016 představují designovou špičku.

S kabelemnebowireless, v barevných varian-
tách a polstrováním pravou anglickou kůží.

DW office je designový a pracovní headset
k telefonu,mobilu a k PC.Má intuitivní obslu-

hu a dokonalou srozumitelnost díky techno-
logiím Noise Cancelling a ActiveGardTM.

The Pursuit of Perfect Sound

Společnost Sennheiser založená v roce 1945 přináší inovativní řešení v širokém oboru profesionální i spotřební
zvukové techniky. V roce 1972 vyrobila první otevřená HI-FI sluchátka na světě a dnes je s více než 200 modely

sluchátek předním světovým výrobcem. Sluchátka pro klidný poslech, volný čas , sport
i pracovní den jsou určena všem, kdo preferují kvalitní zvuk a komfort.
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jistota a křehkost, s jakou pak vyjukaná Scarlet Riverová nahrála 
houslové party, zní ve výsledku ne snad profesionálně, ale kaž-
dopádně nezapomenutelně.

Podobným způsobem Dylan zachází se svými starými pís-
němi – neustále je předělává, mění melodii, frázování i slova 
a není výjimečné, že třetina publika v sále svůj oblíbený hit vů-
bec nepozná. A právě tahle vlastnost k němu přivedla i zcela spe-
cifický druh publika. Tzv. bobcats jsou zámožnější fanoušci, kteří 
objíždějí Dylanovy koncerty, pořizují pirátské nahrávky a na in-
ternetu pak probíhá živá výměna a debaty o nejnovějších posu-
nech.

Jezdit a hrát
Od osmdesátých let si zpěvák střeží soukromí tak důkladně, že 
novinářům a životopiscům dělá problém cokoli o něm vyšťourat. 
Dylan navíc vždycky mlžil a vymýšlel si – známé jsou jeho smyš-
lené historky o tom, jak v dětství utekl z domova k cirkusu, nebo 
že si vydělával v začátcích na živobytí jako prostitut. Až v roce 
2001 novinář Howard Sounes zjistil, že Dylan se počátkem osm-
desátých let znovu oženil – vzal si jednu z černých sboristek Caro-
lyn Dennisovou a má s ní dceru. „Hodně se v osmdesátých letech 
držel ve společnosti černých zpěvaček, s kterými začal spolupra-
covat v křesťanském období. Byly to takové mámy, které vyrostly 
v Harlemu na úplně jiné hudbě, a Dylanovo jméno pro ně nebylo 
nic extra, což mu vyhovovalo, protože měl klid,“ vysvětluje Jan So-
botka. Nejen manželství, ale také jeho návrat k judaismu v roce 
1982 prosákl na veřejnost v podstatě náhodou, když byl Dylan 
vyfotografován s jarmulkou.

I druhé manželství mu v roce 1992 zkrachovalo a Dylan vy-
razil na své „turné“. „Musíte se dostat přes takové to ,držet krok 
s dobou‘. Nejde o to být básníkem osmdesátých let, rockerem 
devadesátých let. Staré prostředky jsou nejužitečnější, mohou 
vás vždycky vysekat z problémů,“ vysvětlil v jednom z mála do-
bových rozhovorů svou vášeň pro starou hudbu. Jinak jeho ob-
časné výroky působily spíš pochmurně a náladu potvrdilo zmí-
něné album z roku 1997, i když muzikant tvrdil, že nic není tak 
horké, jak se uvaří. Na otázku novinářů, proč je Time Out of Mind 
tak hořké, temné a osamělé, odpověděl zavrtěním hlavy. „S tím 
vůbec nesouhlasím. Hořké je to, co se děje v Bosně nebo Jižní 
Americe. Člověk se mění každou minutu a album jen zachytí at-
mosféru té chvíle. O hodinu později je všechno jinak.“ Od Boba 
Dylana to zní víc než pravdivě.  

ResPeKt 43/2003

Od doby vydání tohoto textu, napsaného při příležitosti dylanova 
koncertu v praze v roce 2003 v rámci jeho Never ending Tour – 
nekonečného turné, se zas tak mnoho nezměnilo. přibyly jen další 
nové písně, prodaly se další miliony kopií alb a v rámci turné, jež ni-
kdy neskončilo, byly odehrány další stovky koncertů. zpěvák, který 
letos 24. května oslavil pětasedmdesátiny, má za sebou 55 let hu-
dební kariéry a na jaře vydal nové album Fallen Angels. Jako první 
rockový hudebník v historii získal také v roce 2008 pullitzerovu 
cenu, hrál v několika filmech, maluje. Několikrát vystoupil i v Česku. 



106

KKdyž se v roce 1911 narodil v americkém Tampicu podomnímu 
prodavači bot další chlapec a dostal jméno Ronald, byla to pro 
tento zapadákov bezvýznamná událost. Nikdo nemohl tušit, že 
právě tenhle venkovan jednou pohne světem a vrátí Americe 
ztracené sebevědomí.

Psům a Irům vstup zakázán
Ronaldův otec John Edward Reagan byl irský katolík, jehož ro-
dina utekla do Ameriky před bramborovým morem z irského 
hrabství Tipperary. Když bylo Johnovi šest let, zemřeli oba ro-
diče na tuberkulózu a sirotka vychovávala stará teta. Stal se z něj 
prodavač bot, náladový, pesimistický cynik a alkoholik. Zároveň 
byl skvělým vypravěčem a v záchvatech dobrého rozmaru ko-
lem sebe metal vtipné bonmoty. Jeho snem byl vlastní obchod 
s obuví. Ronald se za svého otce, ztraceného celé dny na opi-
lecké štafetě po místních lokálech, styděl. „Děti ve škole umějí 
být kruté,“ vzpomínal později na posměšky vyslechnuté ve tří-
dách škol stále stejných illinoiských městeček, kterých rodina 
harcující za otcovým nikdy nenaplněným snem vystřídala pěk-
nou řádku.

Reaganovy držela pohromadě a nad vodou matka Nelle. Po-
cházela ze skotsko-anglické protestantské rodiny, byla to drobná, 
energická a optimisticky naladěná dobrá duše. Nezdolně šířila 
poselství své neotřesitelné víry a konala dobré skutky. „Matka 
vždy nacházela lidi, kteří na tom byli ještě hůře než my a kte-
rým mohla pomoci,“ svěřil se prezident. Otcovo pití před svými 
dvěma syny omlouvala – tvrdila, že jde o nemoc. Zároveň se sna-
žila, aby to kluci v životě dotáhli dál. Dohlédla na to, aby Ronald 

vychodil střední školu, prokousal se vysokou a hlavně neztrácel 
stejně jako otec hlavu, když se mu nic nedařilo a život nestál ani 
za zlámanou grešli.

Otec i matka nenáviděli předsudky. John proto, že se cítil utla-
čovaný – z dětství si pamatoval nápisy „Psům a Irům vstup zaká-
zán“. Ve světě Nelliny víry byl zase každý člověk božím dítkem 
a nemohl být horší než jiný. „Když jsme s bratrem začali někoho 
shazovat kvůli náboženství nebo rase, byl to pro naše rodiče nej-
větší hřích. Dali nám facku,“ vzpomínal Ronald Reagan.

Jinak však v rodině vládlo dusno: chudoba, stěhování, hádky, 
tichá domácnost a věčná nejistota bezvýznamnosti. Mladý Ro-
nald začal postupně unikat do vlastního světa. Miloval dobro-
družné romány a snil nesplnitelné sny – studovat na prestižní 
univerzitě, jezdit ve fordce, nosit kožich z mývala a potkávat se 
s boháči, kteří něco znamenají. Toužil po obyčejném, šosáckém 
úspěchu synka z lepší rodiny, kterým bolestně nebyl. Začal si při-
vydělávat jako plavčík. Když přijel na Eureka College – malou 
průměrnou vysokou školu na severu Illinois ohromily jej budovy 
obrostlé břečťanem a rozlehlé trávníky. Ačkoli si náklady spojené 
se studiem nemohl dovolit ani omylem, svou výmluvností pře-
svědčil univerzitní činovníky, že je skvělým fotbalistou, plavčí-
kem i plavcem, a byl se stipendiem pro chudé přijat.

Volá Hollywood
Mladý Ronald v té době už věděl, že umí zacházet se slovy. 
Na střední škole začal psát své vlastní anekdoty, pak povídky. 
Budoucí prezident nepsal o životě, který znal. Místo toho se nořil 
do svých představ a rozehrával dílka o smutném osudu drsných 

ronald reagan
Americký sen muže, který neměl mít úspěch
erIK TABery, JIŘÍ SOBOTA
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Třiatřicátým 
guvernérem Kalifornie. 
(1966)
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géniové polit ic i vr a z i  l idé , k teř í změnil i  dě j in y

a cynických chlápků vracejících se ze zákopů první světové války, 
o poctivých studentech Yaleovy univerzity, kteří zachránili mini-
sterstvo financí před smrtonosným útokem lupičů, o sportovní 
hvězdě, „ladné postavě“, která se vytrhuje ze skrumáže ostat-
ních spoluhráčů, „uskakuje a kličkuje, běží si pro bod“. Když chce 
jeho hrdina – válečný veterán – překvapit po návratu z války svou 
dívku, představí se jí do telefonu: „Tady prezident.“

Ronald Reagan dokončil studia v roce 1932. V Americe byl 
tehdy každý čtvrtý člověk nezaměstnaný. Ronald, který se po-
važoval za lokální sportovní hvězdu, zatoužil po místě vedou-
cího oddělení sportovních potřeb obchodního domu Montgo-
mery Ward v městečku Dixon. Místo získala jiná místní sportovní 
hvězda, ale matka Ronalda přesvědčila, že neúspěchy nejsou ni-
čím jiným než epizodami v dokonalém božím plánu. Nebylo se 
tedy čeho bát – a štěstí se na něj opravdu usmálo.

Amerika se topila v kalných vodách hospodářské krize a Ro-
nald obdivoval prezidenta Roosevelta, který na rozhlasových vl-
nách dokázal ulevit těžce zkoušené zemi slovy naděje. Zcela no-
vým výstřelkem té doby byla profese sportovního komentátora. 
Ronald, který již na studiích hrával amatérsky divadlo a stydlivě 
pošilhával po hereckých hvězdách, tušil, že cesta by mohla vést 
právě tudy. Na radu místního obchodníka se vydal leštit kliky 
rozhlasových studií s naučeným proslovem: „Věřím, že rozhlas 
má budoucnost. Přijmu jakoukoli práci.“ A nakonec ji opravdu 
dostal. Barvitě líčil rozhlasovým divákům fotbalové zápasy, které 
nikdy neviděl – zprávy o jejich průběhu dostával na telegrafních 
páscích z Chicaga. Představivost mladého reportéra pracovala 
i tehdy, když se telegraf porouchal: „Hra byla rozehrána a nešlo 
ji vrátit zpět. Při deváté výměně nebyla ta správná chvíle říkat 
posluchačům, že jsme ztratili kontakt,“ popisuje ve svých pamě-
tech. Reportér Reagan neztrácel duchapřítomnost. Nezapomněl 
popsat ani rezavého klučinu, který si běží pro míček, aby si mohl 
domů odnést suvenýr.

Ronald začal poprvé v životě vydělávat skutečné peníze. I to-
hle byl jeden z důvodů, proč tolik miloval svou Ameriku – před-
stavovala pro něj svobodu, díky které dostala i neznámá nula 
příležitost vstoupit do studia a stát se místní rozhlasovou hvěz-
dou. Beznadějně neperspektivní venkovan se mohl ve dvaadva-
ceti letech postavit na vlastní nohy a ještě vytáhnout z nejhor-
šího rodinu právě ve chvíli, kdy otec onemocněl a nemohl již 
dál pracovat. Ronald uvěřil v americký sen – byl přesvědčen, že 
je plný možností čekajících na své naplnění. A že on sám je jeho 
ztělesněním.

V roce 1937 využil výletu do Kalifornie k návštěvě své kama-
rádky, která se již dříve objevila v několika filmech. Známá do-
mluvila schůzku s agentem a ten zase kamerovou zkoušku. Zane-
dlouho přišel Ronaldovi telegram s nabídkou smlouvy. „Honem 
podepište, než si to rozmyslí,“ telegrafovala obratem agentovi 
nervózní, právě zrozená hvězda filmů druhé kategorie.

Z kovboje elektrikářem
Ronald Reagan patřil k předválečné generaci herců. Hvězdami 
byli tehdy krásní, šťastní a hodní lidé, kteří se na své fanoušky 
křenili z plakátů nemožnými širokými úsměvy. Ronald Reagan 
byl mezi nimi vždy ten druhý, ten, který ztrácí hlavní hrdinku 
ve prospěch nejlepšího přítele. Jeho kariéra hlavních rolí v bra-
kových filmech a vedlejších v těch skutečných perlách kinema-
tografie se pomalu šinula vzhůru a vrcholila v postavě fotbalové 
hvězdy George Gippa zvaného Gipper, který umírá mladý se slav-
ným bonmotem na rtech: „Vyhrajte ještě jednou, pro Gippera.“ 
Přezdívka už Ronaldovi zůstala. Pak přišla válka.

„Právě mi oznámili, které dvě důležité role jsem měl do-
stat. Ale já v těch filmech hrát nebudu. Strýček Sam mě povo-
lal coby záložního důstojníka motorizovaného vojska, a tak jedu 
do války,“ psal Ronald Reagan v článku pro časopis Photoplay 
v roce 1942. Žádné boje se ale nekonaly. Známý herec byl silně 
krátkozraký a válku strávil v Los Angeles tvorbou propagačních 
filmů pro ministerstvo obrany.

Po válce se situace změnila. Zlaté časy Hollywoodu se pro-
padly do bahna půtek mezi příznivci a odpůrci komunismu 
a v padesátých letech nastoupila rozervaná generace Marlona 
Branda a Jamese Deana s nevrlými obličeji a shrbenými rameny. 
S Reaganem se rozvedla jeho první žena, herečka a pozdější dr-
žitelka Oscara Jane Wymanová, se kterou měl dceru a adoptoval 
syna. Ronald málem zemřel na zápal plic. Jeho filmová kariéra 
byla v troskách. Zato začínala jiná kapitola jeho života: herec na-
šel zálibu ve veřejných projevech. Stal se totiž mluvčím firmy Ge-
neral Electrics, pro kterou uváděl televizní pořad General Elect-
ric Theatre a navštěvoval jejích sto třicet devět továren po celých 
Spojených státech.

Známá tvář z plátna obcházela výrobní haly, potřásala si ru-
kou s dělníky, rozdávala úsměvy a pronášela vlastenecké projevy. 
Doma čekala druhá žena Nancy, jejich dvě děti a dům, který Ge-
neral Electrics vybavila posledními vymoženostmi svého výrob-
ního programu.

V projevech vyslance elektrárenského gigantu se objevil nový 
prvek – hluboká nedůvěra k vládě. Reagan později říkával, že mu 
lidé vyprávěli, jak se federální vláda rozrůstá a omezuje svobody, 
které oni, Američané, považovali za nedotknutelné. On si jednot-
livé případy vždy ověřoval, a když se ukázaly být pravdivé, zařa-
dil je do svého dalšího projevu. Zároveň se změnil jeho postoj 
k velkým společnostem. Problémem není velký byznys, ale velká 
vláda, znělo teď nové Reaganovo poselství. V roce 1962 odešel 
nejen od General Electrics, ale i z Demokratické strany a zare-
gistroval se u republikánů.

ty nejlepší možné
V roce 1964 jej strana požádala, aby se podílel na předvolební 
prezidentské kampani jejího kandidáta Barryho Goldwatera. 
A na podzim téhož roku vstoupil Reagan na kolbiště politiky: 
v televizi přednesl projev na Goldwaterovu podporu. „Vět-
šinu života jsem byl u demokratů, teprve nedávno jsem se vy-
dal jinou cestou,“ pronesl neznámý politik Reagan k národu. 
Ve své řeči odsoudil rozbujelou vládu a brojil proti komunismu. 
I když Goldwater nakonec prohrál, byl projev jeho kaliforn-
ského fanouška tím nejvýraznějším, co se v kampani událo. 
Během několika měsíců zformovala skupina zámožných pod-
nikatelů výbor Přátelé Ronalda Reagana a začala jej povzbu-
zovat ke kandidatuře v nadcházejícím souboji o křeslo guver-
néra Kalifornie.

Barvitě líčil rozhlasovým divákům 
fotbalové zápasy, které nikdy 
neviděl – zprávy o jejich průběhu 
dostával na telegrafních páscích.
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Po příchodu do funkce v lednu 1967 zůstal věrný své averzi 
k „velké vládě“ a slíbil především škrtání v rozpočtu a zmen-
šování úřadu. Jenže i tak byl první rok pro nezkušeného muže 
krušný. „Udělal jsem spoustu chyb,“ vzpomínal později. „Když 
jsem nastoupil do úřadu, cítil jsem se jako egyptský tankista, 
který si čte rusky psaný návod k obsluze tanku.“ Naštěstí se ale 
dokázal obklopit schopnými mladými lidmi, kteří mu pomohli. 
Právě tady se zrodil systém řízení, který později Reagan přenesl 
i do Bílého domu. Vtip je prostě v tom, vybrat si do týmu ty nej-
lepší možné lidi, svěřit jim nejdůležitější úkoly a nechat je, aby 
to zvládli sami.

nemám vás rád, guvernére
Na guvernérském postu si Reagan získal pověst uvážlivého 
a rozhodného vůdce. Když zjistil, že státní kasa nestačí utáh-
nout rozbujelý rozpočet a Kalifornie se řítí do krize, prosadil 
zásadní zvýšení daní. Na radikálního kritika daňové zátěže to 
byl nečekaný krok, ale Reagan ho dokázal veřejnosti vysvětlit 
a získat ji na svou stranu. A když se pak ukázalo, že se díky jeho 
léčbě podařilo dostat státní rozpočet do stamilionového pře-

Reagan nabídce dlouho odolával. Raději chtěl žít jako spo-
kojený rančer a užívat klidu života. Nakonec se ale nechal pře-
mluvit a v lednu roku 1966 oznámil kandidaturu. Jeho demokra-
tický protivník Pat Brown si z toho nedělal těžkou hlavu. „Mým 
soupeřem v těchto volbách je herec a vy asi dobře víte, kdo zabil 
Abrahama Lincolna,“ oznámil publiku zkušený politik, který gu-
vernérské křeslo obhajoval už potřetí a navíc se za jeho vedení 
stala Kalifornie šestou nejsilnější ekonomikou světa. Velké šance 
Reaganovi nedával vlastně nikdo. Jenže brzy měli demokraté po-
znat svůj omyl. Jejich protivník totiž vytáhl svou nejsilnější zbraň, 
která je na dalších více než dvacet let bude porážet – šarm a vý-
řečnost. Při debatě s lidmi pohotově žertoval a zároveň doká-
zal i vážně naslouchat, a když rozebíral chyby svých oponentů, 
nedělal to s plamenným výrazem fanatika, jak bylo zvykem, ale 
s milým úsměvem.

Kalifornie se v té době stala centrem hippies a budoucí pre-
zident vycítil, že střední třídě se nelíbí ani protiválečné demon-
strace, ani bouře za rasovou rovnoprávnost, ani celkové uvolnění 
mravů v režii „dětí květin“. Na tohle všechno ve své kampani za-
útočil – a s drtivým rozdílem milionu hlasů vyhrál.

Když zavelí strýček Sam. (Reagan – vlevo – narukoval, válku ale kvůli slabozrakosti strávil coby propagační herec v Los Angeles)
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Měl svůj sen. Chtěl 
žít jako rančer.
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bytku, rozhodl se vrátit každému poplatníkovi deset procent 
z vybraných peněz.

Stejnou rozhodnost projevoval i ve společenské oblasti. 
V době jeho guvernérství se na kalifornských univerzitách den co 
den odehrávaly protiválečné demonstrace a protesty proti „ame-
rickému imperialismu“. Pro Reagana byly naprosto nepochopi-
telné a několikrát veřejně varoval bouřící se mládež, že k ochraně 
pořádku a zákona použije „klidně i bajonety“. Na druhé straně 
měl odvahu často mezi studenty přijít a vyslechnout si jejich při-
pomínky. Zde také došlo k proslulému „střetu“ Reagana s jedním 
mládencem, který mu vyčítal: „Vy nám nikdy nemůžete rozu-
mět, protože vy jste nevyrůstali v éře dobývání vesmíru, trysko-
vých letadel a počítačů.“ Reagan s klidem opáčil: „Máte úplnou 
pravdu. Tyhle věci jsme my ve vašem věku neměli. My jsme je 
ovšem vynalezli.“

První guvernérské období zakončil Reagan s rekordní oblibou: 
78 procent Kaliforňanů mu v průzkumu vzkázalo, že svou práci 
dělá dobře. V roce 1970 pak dosáhl triumfálního znovuzvolení. 
Ve druhém termínu se věnoval hlavně boji proti hrozivému zne-
užívání sociálních dávek. Zde se ale stalo něco, co si lze v čes-
kých podmínkách jen těžko představit. Za Reaganem totiž přišel 
šéf demokratických poslanců v kalifornském parlamentu Robert 
Moretti a prohlásil: „Guvernére, nemám vás rád a vím, že vy ne-
máte rád mě, ale nemusíme se milovat, abychom mohli na ně-
kterých věcech spolupracovat. A jestli skutečně něco chcete udě-
lat, tak si sedněme a udělejme to.“ Tak se za Reagana v Kalifornii 
podařilo změnit sociální systém, který zneužívali i ti nejbohatší. 
Rozpočet ušetřil miliardu dolarů a opravdu potřebným se přitom 
zvýšily příjmy o třiačtyřicet procent.

Proč pokoušet osud
V té době už Reagan – coby úspěšný šéf jednoho z nejdůležitěj-
ších amerických států – začal přemýšlet o kandidatuře na post 
prezidenta. Volby se měly konat v roce 1976. Jenže plány mu zkří-
žila aféra Watergate: Nixon rezignoval o dva roky dříve a Gerald 
Ford, který jej jako viceprezident nahradil, dostal pak od strany 
nabídku automatické kandidatury. Reaganovi v té době bylo 
65 let a zdálo se, že je to jeho poslední šance. Proto se rozhodl 
s Fordem utkat. Boj to byl skutečně dramatický, nakonec ovšem 
primárky těsným rozdílem 1187 : 1070 hlasům vyhrál Ford – aby 
nakonec v prezidentských volbách neuspěl proti Jimmymu Car-
terovi.

Nominaci v roce 1980 už Reagan získal. Talentovaných po-
litiků ochotných nést kůži na trh bylo v té době skutečně po-
skrovnu, takže vedení republikánské strany překouslo svou 
přezíravou nechuť k „outsiderovi ze západu“ a poslalo ho do vr-
cholného zápasu. Svou kampaň postavil na stejných hodnotách, 
jaké za oceánem vynesly k moci jeho velkou současnici Marga-
ret Thatcherovou: na zmenšení rozbujelého státu doma a roz-
hodné obraně principů svobodného světa navenek. Rozpočtový 
plán na rok 1980 mu sestavil špičkový ekonom a později na léta 
šéf Federálního rezervního úřadu Alan Greenspan, ale běžného 
voliče dokázal Reagan zaujmout spíš svým mimořádným smys-
lem pro humor, s jakým geniálně zjednodušoval ty nejpalčivější 
a složité otázky.

„Recese je, když přijde o práci váš soused. Krize je, když ztra-
títe práci vy. A oživení nastane, až přijde o práci Jimmy Car-
ter,“ prohlásil v televizní debatě se svým protivníkem, která 
mu vyhrála zásadní demokratickou baštu – New York. A stejně 
jako předtím v Kalifornii se i teď na celonárodní úrovni nako-

nec stala nečekaná věc: elitami podceňovaný „herec“ porazil 
Cartera drtivým rozdílem osmi milionů hlasů. Cesta do Bílého 
domu byla volná a vítěz po ní přešel opravdu nezapomenutel-
ným způsobem.

„Reaganovi se v úřadu podařilo něco, co nedokázal nikdo 
z jeho sedmi poválečných předchůdců – vrátil prezidentství pres-
tiž jako z dob Roosvelta,“ napsal historik Paul Kengor. „Bylo to 
znovu místo popularity, vlivu, iniciativy, zdroje programu a sym-
bolického vedení, určující tempo a tón debaty.“ Reagan zazname-
nal šokující úspěch, když po většinu jeho úřadování neklesla jeho 
popularita pod 60 procent a na začátku druhého prezidentského 
období dokonce dosáhl rekordních 66 procent, což se do té doby 
žádné hlavě státu nepodařilo.

Reagan si tuto popularitu zasloužil mimo jiné proto, že s ve-
řejností komunikoval a snažil se jí vysvětlit, o co mu jde. Rád 
a co nejhojněji odpovídal na dopisy běžných Američanů. Často 
telefonoval příbuzným obětí, zraněným policistům nebo vojá-
kům. Jinak pojal organizaci své práce podobně jako svého času 
v Kalifornii. Vybral si schopné spolupracovníky, kterým vytyčil 
úkoly, a zbytek nechal na nich. Reaganovi kritici se mu posmí-
vali, že se spíše věnuje filmům a koním než úřadu, a on sám si ze 
své údajné lenosti často dělal legraci: „Usilovná práce sice ještě 
nikoho nezabila, ale já si říkám, proč pokoušet osud?“ Nicméně 
víc než o lenost šlo o to, že si uměl rozdělit pracovní čas a úsporně 
nakládat s energií.

Pro současníky se zdá neuvěřitelné, že proslulý šéf supervel-
moci zvládl svou denní práci v době mezi sedmou a sedmnáctou 
hodinou. Pracovní den začínal četbou hlavních novin na komik-
sových stránkách a končil večeří se svou ženou Nancy. Pak samo-

do historie chci vstoupit jako 
prezident, který vrátil Američanům 
víru v sebe samé.

Vzhůru do bitvy 
o prezidentské 
křeslo.
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zřejmě ještě přemýšlel a studoval různé materiály, ale většinou 
už v pohodlí domova.

strom je strom
Ekonomická situace nevypadala na začátku Reaganova prezi-
dentství vůbec růžově. Státní dluh se blížil k jednomu bilionu 
dolarů, osm milionů lidí bylo bez práce a daně pro průměrnou 
rodinu činily 67 procent. Nový prezident začal od toho posled-
ního: postupným snížením o 25 procent dostal daňovou zátěž 
na nejnižší úroveň od roku 1941 a různými škrty uspořil desítky 
miliard dolarů.

Jenže co to bylo platné, když projekt na modernizaci armády, 
nutný k životně důležitému souboji se Sovětským svazem, stál 
140 miliard dolarů. Země se přes všechny úspory a ekonomické 
úspěchy zadlužovala čím dál víc. Prezident tvrdil, že za to může 
Kongres, oponenti ale namítali, že pokud on zapomíná na pro-

blémy chudiny, menšin či životního prostředí, musejí tyto oblasti 
podpořit alespoň oni. Pravda je, že pokud šlo o podporu ekono-
miky, prezidentův úřad se neohlížel napravo ani nalevo. Reagan 
přitom jako obvykle vycházel z několika jednoduchých pouček: 
přírodní zdroje jsou tu pro člověka a ekologická regulace dusí 
ekonomiku. O životní prostředí se ostatně prezident nezajímal 
nikdy.

„Strom je jenom strom. Kdo viděl jeden, viděl je všechny,“ 
prohlásil ještě jako guvernér v roce 1966, když se stavěl proti roz-
šíření Redwood National Park. Takže po nástupu do prezident-
ského úřadu se choval, jak se dalo předvídat. Do čela Agentury 
pro ochranu životního prostředí jmenoval Anne Burfordovou, 
která se již dříve stavěla proti regulačním opatřením zajišťujícím 
lepší kvalitu ovzduší a upravujícím skladování toxických odpadů. 
Rozpočet agentury klesl na historicky nejnižší úroveň a totéž pla-
tilo samozřejmě i o počtu jeho zaměstnanců.

Den D. A teď si zajdeme posedět ke krbu. (Setkání Gorbačova s Reaganem u Ženevského jezera, 1985)
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V průběhu prvního prezidentského období bylo přijato nej-
méně zákonů na ochranu životního prostředí od konce pade-
sátých let. Vrcholem bylo zřejmě jmenování Jamese Watta mi-
nistrem vnitra. Ten považoval ekology za „levicový kult, jehož 
jediným cílem je svrhnout vládu, ve kterou já věřím“. „Budeme 
více dolovat, více těžit a kácet více stromů,“ oznámil ministr 
ochráncům a vpustil těžařské společnosti na chráněná území 
v majetku státu. Těžko to mohlo někoho překvapit. Když se kon-
gresmani Watta ptali, zda souhlasí s tím, že přírodní zdroje mají 
zůstat zachovány také pro příští generace, odvětil pohotově: „Já 
nevím, kolik generací nás ještě čeká před návratem Krista.“

místo v historii
Na konci roku 1986 se provalilo, že vláda tajně prodávala zbraně 
do fundamentalistického Íránu, protože doufala, že se tamní aja-
tolláhové přimluví za propuštění amerických rukojmích držených 
v té době islámskými extremisty v Libanonu. Navíc se pak uká-
zalo, že plukovník Oliver North, který byl poradcem Rady ná-
rodní bezpečnosti, chtěl peníze za prodej zbraní využít k podpoře 
pravicových povstalců v Nikaragui. Přitom těsně předtím Kon-
gres tuto podporu zrušil. Aféra Irangate byla na světě.

Zatímco o prodeji zbraní Reagan věděl, o podpoře povstalců 
nikoli. Zde se především ukázalo, že jeho systém řízení, kdy se 
příliš nedíval pod ruce svým zaměstnancům, měl vážné trhliny. 
Veřejnost ale spíše tvrdě odsuzovala fakt, že prezident, který 
prohlašoval, že s teroristy se nevyjednává, se těm v Libanonu 
najednou takto podbízí. Skandál vedl ke zdlouhavému vyšetřo-
vání, kdy se provalila řada tajných postupů, a poradce národní 
bezpečnosti John Poindexter šel dokonce na půl roku do vězení. 
Zdálo se, že Reagan končí. Dokonce i veřejnost se od něj poprvé 
odvrátila, když jeho popularita klesla z téměř 70 procent na 35. 
Jenže hlavní chvíle kalifornského šprýmaře měla teprve přijít.

Viděno s odstupem času se Reaganovy vize fatálně nedařilo 
naplnit: přehledná idea štíhlé vlády skončila astronomickým 
schodkem rozpočtu. Na dluh oživená ekonomika sice snížila ne-
zaměstnanost, zůstal však stejný počet lidí žijících pod hranicí 
chudoby a radikálně stoupl počet bezdomovců. Zahraniční po-
litika klopýtala o bezradnost administrativy v otázce Kuby, Číny, 
Izraele a Palestiny či morálně sporné angažmá na straně pravico-
vých junt Latinské Ameriky. Počet skandálů mezi vládními úřed-
níky neměl v amerických dějinách obdoby. Bez trhliny pod čárou 
ponoru však zůstala jedna klíčová myšlenka Reaganova politic-
kého angažmá: Komunismus stojí na špatné straně, a je proto od-
souzen k zániku. Ten se odehrává právě teď, před našima očima. 
Demokracie a svoboda zvítězí.

Jednání s Michailem Gorbačovem byla poslední světlou strán-
kou Reaganova prezidentování. Státníci se dohodli na odstranění 
raket středního doletu z Evropy do pěti let, Reagan však neu-
stoupil z plánu „hvězdných válek“. Snaha udržet krok dohnala 
Sověty k zoufalému pokusu reformovat marxisticko-leninskou 
ekonomiku. Přišla perestrojka. Ta ke svému životu potřebovala 
glasnosť. Ideologická pevnost se začala hroutit.

12. června 1987 stál Ronald Reagan před berlínskou zdí a za-
klínal svého protivníka: „Hledáte-li mír a prosperitu pro Sovět-
ský svaz a střední Evropu, přijďte sem, pane Gorbačove. Strhněte 
tuto zeď!“ O dva a půl roku později k tomu skutečně došlo. „Vů-
bec jsem si neuměl představit, že za necelé tři roky zeď padne 
a oni mi kus z ní pošlou do mé prezidentské knihovny,“ mohl 
si ve své autobiografii v roce 1990 libovat prezident USA ve vý-
službě Reagan.

Ronald Reagan byl vizionář, který vstoupil do politiky s něko-
lika srozumitelnými, odvážně načrtnutými sny. Dokázal se napo-
jit na spodní proudy americké duše znejistělé porážkou ve Viet-
namu, zatracené mladou generací intelektuálů a hippies, otřesené 
ve víře ve věrohodnost vlastních politických institucí aférou Wa-
tergate, vyděšené upevňováním sovětských pozic. Amerika se 
ztrácela sama sobě. V tu chvíli objevila nového vůdce, charisma-
tického a pohotového chlapíka s povědomou rozzářenou tváří 
rozdávajícího neotřesitelnou víru v nové americké ráno. Reagan 
zhypnotizoval Američany svým optimismem a sebedůvěrou. 
Nabídl nekomplikovanou a srozumitelnou vizi, kterou dokázal 
vtipně a šarmantně uhájit před morousy z řad protivníků. „Do his-
torie chci vstoupit jako prezident, který vrátil Američanům víru 
v sebe samé,“ prohlásil krátce poté, co nastoupil do Bílého domu. 
Panuje-li mezi jeho příznivci a odpůrci nějaká shoda o preziden-
tově odkazu, je to v naplnění právě tohoto slibu. Reagan vrátil 
ochabujícím Američanům do rukou otěže jejich osudu i osudu ce-
lého světa. Ať už to pro nás pro všechny znamená cokoli.  

ResPeKt 25/2004 
(Text byl napsán u příležitosti úmrtí ronalda reagana 5. června 2004.)

Přijďte si vybrat
z pestré nabídky
příslušenství

Vodafone
Power to you
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Když jsem nastoupil do úřadu 
guvernéra, cítil jsem se jako 
egyptský tankista, který si čte rusky 
psaný návod k obsluze tanku.
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MModrošedé, chytré oči, mírně prošedivělé třídenní strniště 
a blond vlasy, které si občas ostříhá dohola, ale právě teď si je 
nechal trochu narůst. Tvář, jejíž rysy sice nejsou klasicky krásné 
a prozrazují, že tomuhle chlápkovi už není třicet a dost toho za-
žil, je zároveň zvláštně přitažlivá. Nedá moc práce si předsta-
vit, proč mu ženy podléhají. Tmavé džíny, černé triko, sluneční 
brýle Ray Ban a nakřáplý hlas a k němu vážný výraz. Tohle musí 
být Harry Hole!

Jenže tomuto modrookému blondýnovi chybí do sto devade-
sáti pěti centimetrů slavného detektiva pořádný kus a jako váš-
nivý horolezec se při chůzi neohrabaně neklátí jako nesportovec 
a alkoholik Hole. Chybí taky nos zarudlý příliš těsným přátel-
stvím s Jimem Beamem a namísto černých martensek, v nichž 
Harry obvykle honí masové vrahy, tu zpod stolu vyčuhují dan-
dyovské oxfordky v koňakově hnědé. A zatímco Harryho auru 
pořádného chlapáka dokreslují chybějící prsty a jizvy nasbírané 
v boji se zločinci, náš horolezec si zranění – jako nedávno nara-
žené zápěstí a rameno – pořizuje na lezecké stěně.

Před sebou totiž nemáme literární postavu, ale jejího stvo-
řitele. Jo Nesbø se právě usadil na místě, kde pod jeho rukama 
Harry už třináct let ožívá – u stolu v rohu malinké kavárny 
na ulici Valkyriegata poblíž Frognerského parku v centru Osla. 
Přestože má doma nedaleko odtud obrovský psací stůl u okna 
s výhledem na Oslo, dává Nesbø přednost živému ruchu ka-
várny. Zatímco Harryho literární existence se blíží ke konci, Nes- 
bøho kariéra právě teď vystoupala do dosud nevídaných výšin. 
A nic nenasvědčuje tomu, že by ho mělo na cestě ke hvězdám 
cokoli zastavit.

sněhulák podle scorseseho 
Počátkem června 2013 v Norsku vyšla nejnovější, už desátá kniha 
ze série holeovek. Policie sklidila téměř bezvýhradně pozitivní 
kritiky a trhla všechny dosavadní rekordy zdejšího knižního trhu. 
Za první dva dny se prodalo dvě stě sedmdesát tisíc výtisků, tedy 
celé první vydání, a Nesbøho nakladatelství Aschehoug muselo 
urychleně vytisknout druhé. „Nesbømu se podařilo žánr krimi 
posunout do nových výšin,“ píše literární kritička May Grethe 
Lerumová v nejčtenějším norském deníku VG. „Jak mistrovským 
nakládáním se slovem, tak inovativní, originální a vzrušující zá-
pletkou.“ Jen za první týden prodeje si Nesbø vydělal osmnáct 
milionů norských korun – tedy přibližně šedesát milionů českých 
–, které přidal ke zhruba stovce již vydělaných. V přepočtu na čes-
kou měnu se tak přiblížil půlmiliardě.

Do toho se po letech odmítání konečně dohodl se dvěma pres-
tižními produkčními firmami a pracuje s nimi na adaptaci svých 
knih pro film. Práva ke knize Sněhulák, jednomu z nejúspěšněj-
ších a nejoceňovanějších příběhů s Holem, nakonec získala spo-
lečnost Working Title Films, díky které vzniklo třeba Fargo bratří 
Coenových nebo romantický hit Láska nebeská. Je také rozhod-
nuto, že Martin Scorsese, jeden z nejrespektovanějších americ-
kých filmařů, sice neusedne na režisérskou stoličku, ale bude sní-
mek produkovat. „Už jsem četl první verzi scénáře a vypadá to 
nadějně,“ říká Nesbø. 

Jak moc filmaři o Nesbøho knihy stáli, naznačují výjimečné 
podmínky, které si spisovatel vymohl: má kupříkladu právo veta 
nad výběrem scenáristů i režiséra. Další film se chystá podle jeho 
dětských knížek o doktoru Proktorovi a „prdícím prášku“. A prsty 

Jo Nesbø
Norský spisovatel, jenž obsadil trůn severské krimi
SIlVIe lAuder



115

Každých dvacet sedm 
sekund se prodá jedna 
jeho kniha. (Nesbø)
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má Nesbø také ve dvou vznikajících televizních seriálech. Na po-
ličku zaplněnou nejrůznějšími cenami si nedávno postavil jednu 
hodně prestižní. Cena Peera Gynta, pojmenovaná po Ibsenově 
hrdinovi, se uděluje Norům, již se zasloužili o stát. Nesbø ji letos 
obdržel za to, že „umístil Norsko na mapu moderní literatury“. 
Nejen jeho jméno, ale i tvář už začínají být tak známé, že ho ne-
dávno poznala pracovnice pasové kontroly na londýnském letišti 
Heathrow, ještě než předložil doklady.

Sečteno, podtrženo: v osloské kavárně by měl na Bel Mondo 
čekat zaměstnaný muž s přeplněným diářem a snad i hlavou za-
motanou úspěchem. Jenže hned poté, co se Nesbø zakousne 
do celozrnné bagety se šunkou a usrkne z obřího hrnku kávu, se 
ukáže, že má se svým hlavním hrdinou společného ještě něco: 
touhu dělat věci po svém a jinak. Uprostřed představování nové 
knihy a vyjednávání se Scorsesem si sbalí batoh a vydá se na sever 
lézt po horách nebo odjede s přáteli a dcerou Selmou na pár dní 
do Londýna a na britský venkov. Malý večírek na oslavu dceřiných 
čtrnáctých narozenin je pro něj tak zásadní, že by kvůli němu od-
mítl třeba i pozvání na královskou recepci. „Jestli na něčem trvám 
a co za žádnou cenu nechci měnit, je způsob, jakým žiju – snažím 
se, abych měl život co nejméně komplikovaný,“ říká. „Chci dě-
lat jen to, co mě baví. Tedy psát, lézt, trávit čas se svojí dcerou.“

S rostoucí slávou i příjmy se jeho touha žít jednoduše a po svém 
nemění, naopak ještě posiluje. Nevlastní auto a po městě jezdí 
na kole, až na to, že mu občas dělá cyklistický doprovod kama-
rád – norský premiér v závěsu s bodyguardy. Nežije v některé 
z honosných vil v nejdražší části Osla, i když jeho byt s výhledem 
na celou metropoli v její západní části samozřejmě nebyl za ko-
runu. O tom, jak to u něj doma vypadá, ale dosud žádný novinář 
nepodal svědectví. Norští reportéři si rovněž nevybaví jedinou 
veřejnou akci, na níž by se – jak by se dalo čekat od celebrity té-
hle velikosti – Nesbø objevil s o polovinu mladším doprovodem, 
ideálně supermodelkou. Vlastně nikdo neví, jestli zrovna vůbec 
má nějakou přítelkyni, natož kdo to přesně je. 

Když Nesbø mluví, je zřejmé, že neprošel PR výcvikem ani 
mediálním tréninkem. Žádné fráze, jež na povel vypadnou jako 
z automatu a které jste už četli ve všech předchozích rozhovo-
rech. Nad otázkami přemýšlí a někdy v klidu odpoví, že prostě 
neví nebo si o tomhle zrovna nic nemyslí. Bez obalu taky přizná, 
že ke svým čtenářům „nemá žádné závazky“, byť si jejich přízně 
samozřejmě váží. Takže si se svými hrdiny naloží podle svého, 
i kdyby se to jeho fanouškům stokrát nelíbilo.

mezi twainem, Ibsenem a stalinem
Každého formuje rodina, ve které se narodí, a při pohledu na ro-
dinnou historii Joa Nesbøho se zdá, že byl k dráze romanopisce 
jednoduše předurčen. Příběh posledních sta let klanu Nesbøů 
v sobě totiž spojuje sociální román 19. století, klasický americký 
sen, válečné drama i Romea a Julii.

Prarodiče z otcovy strany strávili půlku života v Americe, 
v Bay Ridge v newyorském Brooklynu, kam Joova babička v šest-
nácti letech odešla se sestrou z vlasti za lepším životem. Když 

se o dvacet let později vrátila na skok domů, už jako majitelka 
továrny na oblečení, seznámila se s o šestnáct let mladším mu-
žem. Zpět do Ameriky už se vrátili se synkem, Joovým otcem. 
„Moje babička byla na svoji dobu velmi moderní, byla to cougar,“ 
směje se Nesbø, když říká anglické slovo (značící pumu), které 
se už také u nás vžilo pro starší dámy s výrazně mladšími part-
nery. Americká kapitola rodinné historie způsobila, že Jo vyrůstal 
s knihovnou nacpanou americkými autory, od Twaina po Hemin-
gwaye. Podstatnou část jeho dětství na deštivém norském seve-
rovýchodě mu dělali společnost Tom Sawyer a Huckleberry Finn. 
A přestože se jeho jméno norsky vyslovuje „jó“, ani anglická vý-
slovnost „džou“ mu nevadí. Říkali mu tak prarodiče i otec.

Zcela zásadně Nesbøho ovlivnil otcův příběh. Za oceánem 
nasál nacionalismus společný norským emigrantům a po vy-
puknutí války jej láska k vlasti, byť v ní v podstatě nikdy nežil, 
jako sotva dvacetiletého hnala zpět domů. Za větší nebezpečí pro 
malé Norsko uprostřed střetu mocností ovšem nepovažoval Hit-
lera, ale Stalina, proto se přihlásil jako dobrovolník na východní 
frontu, kde bojoval po boku Němců proti Sovětům. Strašlivou bi-
tvu o Stalingrad sice přežil, po válce ale strávil tři roky ve vězení 
a další léta s nálepkou zrádce národa. 

„Velmi toho rozhodnutí litoval, říkal, že to neměl nikdy udělat, 
že měl naopak utéct do Anglie a dát se ke spojenecké armádě,“ 
vzpomíná Nesbø. „Měl v sobě hodně vzteku, ale i studu. A často 
o tom mluvil.“ Otcovy osudy pak dokonce využil ve třetím díle 
holeovské série Červenka nese smrt (v novém českém vydání 
na jaře 2014 pod názvem Červenka). Taky však díky nim dospěl 
k něčemu, co je klíčové pro každého spisovatele: otevřené mysli, 
vstřícnosti a zájmu o veškeré lidské konání. „Díky otci jsem se 
vždy snažil porozumět lidem, tomu, proč a jak se chovají,“ říká 
Nesbø. „Abychom mohli lidem rozumět, musíme si představit, 
jaké to je být v jejich kůži. Za jakých okolností dělali svá rozhod-
nutí, jaké měli informace, čím byli ovlivněni.“

Lekci otevřenosti a porozumění obdržel i od matky – a tady se 
dostáváme k shakespearovskému dramatu o milencích z opač-
ných stran barikády. V době, kdy její budoucí manžel pochodoval 
po boku nacistů, ona, sotva v teenagerských letech, vyřizovala 
pochůzky pro osloský protinacistický odboj. „Celá její rodina byla 
zapojená do odboje, a protože tehdy byla tak mladá a vypadala 
neškodně, nosila tajné vzkazy,“ vypráví Nesbø s obdivem. Tahle 
špionka se pár let po válce seznámila s mladíkem hluboce zasa-
ženým válkou i vlastním chybným rozhodnutím – a vznikla velká 
láska. A z této lásky pak tři synové.

K Tomu Sawyerovi a dalším americkým hrdinům potom ma-
minka, povoláním knihovnice, přimíchala severské autory i femi-
nistickou literaturu. Přemýšlíte nad tím, proč někdy u Nesbøho 
teče krev proudem? Podle něj za to může právě jeho matka. Když 
mu bylo patnáct, přečetl si na její doporučení zásadní román fran-
couzské autorky Marie Cardinalové Les Mots pour le dire (Slova 
k vyslovení). „Prvních padesát stránek té knihy je jen o men-
struaci, všude samá krev,“ líčí Jo. „Mám z toho trauma!“ dodává 
s úsměvem. Cardinalovou sice dočetl, ale vítězili u něj hlavně se-
verští autoři, zejména Henrik Ibsen.

nálož pro detektiva
S takovou rodinnou výbavou se literární dráha zdála nevyhnu-
telná. V šestnácti vysedával po kavárnách a s přáteli jej spojovala 
záliba v těžkých kabátech z obchodů Armády spásy a sny o tom, že 
právě z nich bude druhý Dostojevskij, případně Kafka. Zatímco se 
ale ostatní aspirující literáti pokusili o debut ještě na střední škole, 

V americké drsné škole jsou všichni 
nezničitelní. dostanou ránu a mají 
jen modřinu. harryho rány bolí – 
a vás to bolí s ním.
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Nesbø vyrazil zcela jiným směrem a dalších dvacet let se k psaní 
nedostal.

Zákruty jeho kariéry jsou známé: od mladistvé fotbalové na-
děje, jejíž záře rychle pohasla kvůli zranění obou kolen, ale sta-
čila se ještě stát juniorským šampionem Norska, přes hudební 
hvězdu bodující v hitparádách a vyprodávající koncertní haly 
až po úspěšného makléře. Když se v polovině devadesátých let 
rozhodl dát si na chvíli pauzu, měl podle svých slov vyděláno 
tolik peněz, že nemusel do práce dalších deset let. Pokud jste si 
toho náhodou ještě nevšimli, řekněme to naplno: tomuhle chla-
povi se daří, na co sáhne. Nesbø však jen pokrčí rameny: „Měl 
jsem prostě štěstí.“ Fotbalový, hudební ani burzovní úspěch se 
ovšem nepřiblížily ani na dohled mohutné kariéře, která če-
kala Nesbøho-spisovatele, nicméně snad aspoň vysvětlují, proč 
s ním miliony prodaných knížek nezamávaly. Na úspěch je pro-
stě zvyklý.

Takže před sedmnácti lety Nesbø konečně vyhořel, když se 
pokoušel spojit nespojitelné: denní práci na burze a noční kon-
certování. Kapele dal pauzu, v práci výpověď a odletěl nejdál, 
kam to šlo – do Austrálie. V okamžiku totálního vyčerpání se ko-
nečně přihlásil o slovo dávný sen, a než vystoupil v Sydney z leta-
dla po sedmnáctihodinovém letu z Osla, Harry Hole byl na světě. 
Nesbø to detektivovi hned na začátku dost zkomplikoval – Harry 
není v Norsku zrovna populární jméno, například proto, že rčení 
„být Harry“ tu znamená chovat se jako buran. Navíc mu nalo-
žil tvrdohlavou povahu a umanutost, kvůli které je mnohdy dost 
nesnesitelný. Plus sklon k závislostem všeho druhu, z nichž mají 
obvykle navrch workoholismus a alkoholismus. Ale taky citlivost, 
smysl pro spravedlnost a brilantní analytické schopnosti, díky 
nimž je schopen dopadat padouchy, s ochotou činit to i za cenu 
sebezničení. Tenhle mix dělá z Harryho Holea plastického pl-
nokrevného hrdinu, který sice čtenářům někdy leze na nervy 
a často nechápou jeho chování, nicméně také se o něj bojí, trpí 
s ním, doufají ve šťastný konec.

Po šestnácti letech a deseti knihách má sice Harry na kontě 
značný počet pochytaných padouchů, ale i osobní tragédie 
a dlouhou řadu fyzických a psychických šrámů. A Nesbø pře-
mýšlí, jestli by si nezasloužil odejít na odpočinek. A přestože 
před časem vyhlásil, že detektiva nakonec nemilosrdně zabije 
– a na konci předposlední knihy to tak i vypadalo, byť pozorný 
čtenář přečetl mezi řádky něco jiného –, teď už si není tak jistý. 
„Ještě jsem se nerozhodl, co udělám,“ říká. „Policie bude možná 
poslední kniha s Holem.“ (Nakonec zmiňovaná Policie nebyla po-
slední holeovkou, v současnosti autor připravuje pokračování, 11. díl, 
vyjít by měl v březnu 2017. V češtině mezitím vyšly další knihy, kde 
není hlavní postavou detektiv Hole, např. Krev na sněhu I. a II. či 
Syn – pozn. red.)  

První dvě knihy s Harrym zasadil mimo Norsko. Taky proto, 
že do horkého australského velkoměsta v případě první holeovky 
Netopýr a do dusného vlhka Bangkoku v případě druhé Švábi 
vražda nějak více patří než do malého, klidného, uklizeného Nor-
ska. A malého a klidného Osla, kde i kouzlo královského paláce 
je spíš mile provinční. Copak země, která je tak bohatá, že se tu 
všichni těší na důchod, a ještě ze svého bohatství skrze takzvané 
Norské fondy rozdává ostatním, která má jeden z nejnižších vý-
skytů vražd a další zločinnosti na světě, může vůbec mít nějakou 
temnou stránku? Nějaké polosvěty, kde operují zkorumpovaní po-
litici a policisté, kde vládnou drogoví baroni a z nichž na krvavé 
výpravy vyrážejí vraždící maniaci? Před pár lety se to zdálo mno-
hem méně reálné než dnes, dva roky po okamžiku, kdy jeden ne-Po stopách norského krále krimi.
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nápadný mladík zavraždil bezmála osmdesát svých spoluobčanů 
a vyrazil své zemi dech. Nicméně na první pohled je to stále milá, 
klidná země. V době, kdy česká média plní soud s významným ex-
politikem a padá vláda kvůli zneužívání Vojenského zpravodajství, 
norské hlavní televizní zprávy otevírá nehoda dvou loděk.

Nesbø se právě loni se zklamaným očekáváním odvrácené 
strany Osla musel vypořádat sám. Bizarní situaci mu uchystalo 
jeho vydavatelství, když u příležitosti anglického vydání deváté 
holeovky Přízrak uspořádalo okružní jízdu pro novináře a nakla-
datele z celého světa. Autor měl hosty z ciziny osobně provést 
po osloské drogové scéně a zákoutích města, kde se obchoduje 
s bílým masem, protože právě tam se předposlední příběh ode-
hrává. Jenže když autobus vyrazil do ulic města, s Nesbøm jako 
průvodcem hned vedle řidiče a s mikrofonem v ruce, po narko-
manech, prostitutkách nebo po někom s aspoň trochu kriminální 
vizáží ani stopy. „Rozhodně to byla nejzvláštnější okružní jízda, 
na které jsem kdy byl,“ napsal pak reportér britského listu The 
Independent. A líčil, jak Nesbø nakonec s radostí v hlase identi-
fikoval aspoň jednu hubenou klátící se postavu.

Nicméně temnota se někde pod tím bezchybným nátěrem 
skrývá a Nesbøho baví ji odhalovat a pokusit se jí porozumět. 
„Třeba proč má Oslo takový problém s drogami? Teď se to tro-
chu mění, ale mívali jsme nejvyšší počet případů předávkování 
hero inem v Evropě,“ říká a je stále ochoten temná zákoutí zkou-
mat. Při přípravě Policie tak strávil pár nocí v hospici pro drogově 
závislé, na drsném místě, kde si nikdo nehraje na odvykání a kli-
enti tam mají dovoleno drogy brát. „Pro ty lidi je to často po-

slední zastávka, hodně z nich to vzdalo, celkem děsivé místo,“ 
vzpomíná. Děsivé, ovšem pro slavného spisovatele vlastně ide-
ální – tamní klienti totiž mají jiné starosti než číst noviny, takže 
ho nikdo nepoznal.

Jo Nesbø vůbec rád odkrývá zdánlivou nevinnost, neškodnost, 
obyčejnost, úctyhodnost a ukazuje, co taky může být pod nimi – 
metaforicky jako třeba ve Švábech, kde kdesi za zdí tušíme ševe-
lící armádu obřích brouků. Hrdiny a hrdinky svých knih nechává 
vraždit na místech bezstarostné letní zábavy (koupaliště) i zim-
ních sportů (skokanský můstek) a vraždí je věcmi denní potřeby 
(jeden z nejděsivějších mordů zahrnuje lidské oči a trubici vysa-
vače). Těla ukrývá do předmětů dětských radovánek (sněhulák) 
i spojených s bezpečím a pohodlím (vodní postel). „Se sněhu-
lákem to ještě šlo, ale za tu vodní postel, kterou má hodně lidí 
doma, jsem dostal od přátel co proto,“ směje se. „Dělám to tak, 
protože si myslím, že jestli něco má být skutečně děsivé, nejlepší 
je vzít něco, co všichni důvěrně znají, a dát to do úplně jiného 
kontextu. Toho se každý bojí.“

Koncept to není nijak prudce originální (vzpomeňme si 
na všechny horory, v nichž řádí dětská panenka či klaun), u Ne-
sbøho ovšem velmi dobře funguje, a to v mnoha podobách. 
Kromě míst a předmětů zahrnuje také lidi. Za veřejnou maskou 
jeho postav se skrývají jejich jiná „já“: hvězda policie jako pašerák 
zbraní a policejní šéf jako jeho parťák, městská politička oslavo-
vaná za potírání drogové scény, ve skutečnosti však spojenkyně 
drogového bosse, kultivovaný lékař, který vraždí ženy, nebo člen 
charitativní Armády spásy znásilňující malá děvčata.

Nesbø ve své „pracovně“, kde vznikla většina příběhů s Harrym Hollem.
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i filmy či úspěšné televizní seriály (třeba dánský Forbrydelsen, 
jenž pod názvem Zločin běžel i v ČT a který už má i svůj ame-
rický remake The Killing). Proč jsou dnes Seveřané tak ceněnými 
autory detektivek, analyzují literární vědci. „Vlna zájmu o určitý 
žánr většinou kulminuje tím, že se najde spisovatel, který pravi-
dla žánru ovládá a umí je o něco obohatit, nebo je naopak narušit 
či převrátit,“ vysvětluje Karolína Stehlíková, nordistka z Masary-
kovy univerzity v Brně. „Když se k tomu připočte cílený marke-
ting, zrodí se ikona.“ 

K ruce je však možné si vzít i politology, historiky či socio-
logy. Jeden ze společných rysů nordic noir podle nich je, že ne-
jde jen o zločin a jeho vyšetření, ale také o kritický komentář 
stavu společnosti. Drtivá většina severských detektivek kon-
frontuje mýtus o tamních ideálních společnostech bez zločinů, 
korupce a sociálního napětí. A nás – čtenáře ze zemí, které k se-
veru závistivě pokukují – prý baví strhávat tuhle vzorňáckou 
masku. Tenhle výklad má ale jednu slabinu: většina čtenářů 
takhle nepřemýšlí a chce se hlavně pobavit. A všichni úspěšní 
autoři severské vlny od Larssona přes Nesbøho po dalšího zná-
mého Švéda Henninga Mankella umějí napsat zajímavé po-
stavy, budovat napínavou atmosféru a komplikovanou zápletku. 
Při vědomí skutečnosti, že ženy čtou o něco více než muži, pak 
rozhodně neškodí, že nordic noir se jen hemží sebevědomými 
ženskými postavami, jejichž jediným účelem není zemřít rukou 
vraha a být u toho krásná.

V českém kontextu přičítá Karolína Stehlíková zásluhy ze-
jména tuzemskému vydavateli Marku Turňovi z Knihy Zlín, jež 
Nesbøho vydává v kvalitním překladu, grafice i v nejmoderněj-
ších digitálních formátech. „Je to profesionál mezi českými na-
kladateli, který včas odlovil hvězdu a byl si toho od počátku dobře 
vědom,“ říká Stehlíková. Že uvažuje správným směrem, dokládá 
fakt, že Larsson v Česku takový úspěch jako Nesbø neslavil, přes-
tože ve světě je to ještě stále naopak.

Kdo po Harrym?
Přímo u zdroje – u stolu, u něhož jedna z hlavních ikon nordic 
noir tvoří – ovšem nijak pronikavou odpověď na otázku, kde se 
vzal úspěch severské detektivky, nedostaneme. Jo Nesbø s úsmě-
vem říká, že prostě neví a nijak ho to netrápí. „Já v rozhovorech 
vždycky něco řeknu, protože to všechny zajímá, ale po pravdě 
řečeno žádné vysvětlení nemám. Prostě to nevím – může to být 
cokoli,“ pokrčí rameny. „Někdy je snazší něčemu porozumět při 
pohledu zvnějšku, než když jste uvnitř.“

Jak to tak vypadá, s Harrym už Jo Nesbø moc času ve své 
kavárně nejspíš nestráví. V hlavě nosí nápady na další knihy a těší 
se na další postavy. „Budu psát, dokud mě to bude bavit – takže 
určitě ještě nějakou dobu,“ usměje se, popadne sluneční brýle 
a odjede zařizovat svůj momentálně nejdůležitější úkol – naro-
zeninovou oslavu pro čtrnáctiletou puberťačku. 

Bel/mondo 10/2013 

Holeho oslo
Neděle se přehoupla do druhé půle a v hospodě U Schrøderů 
zrovna obědvá pestrá sestava penzistů luštících křížovky v ne-
dělních novinách, cool hipsterů kolem dvacítky či profesionálů 
středního věku, kteří se nedávno přistěhovali do nového byto-
vého komplexu nedaleko odtud. Na stolech tu mají červenobílé 
kostkované ubrusy, boxy s křesly potaženými tmavě rudou kůží, 
stěny obložené dřevem a výzdobu sestávající z obrazů připomí-
najících zamlženou atmosférou českého malíře Jakuba Schika-
nedera. Přesně tady, u stolu u okna, Harry Hole v knihách láme 
jeden půllitr za druhým, pod dohledem chápající servírky Rity. 
V reálu piva roznáší usměvavá estonská brunetka Jelena, ale ji-
nak je iluze dokonalá.

V téhle „brun pub“, klasické norské hospodě, ještě před pár 
lety podávali něco, čemu se říkalo „snídaně z Osla“: pivo, po-
krm podobný hamburgeru, jehož podstatnou součástí je kus 
masa a na něm pak volské oko, panák aquavitu (severská pá-
lenka, která se v norské verzi vyrábí z brambor a koření) a dva-
cet cigaret. Tuhle noční můru výživových poradců zde sice už ne-
dostanete a kouřit se tu již taky nesmí, ale fluidum starých časů 
je pořád ve vzduchu – z kuchyně se line vůně přepáleného tuku 
z místní speciality a dva centimetry tlustého kusu osmažené sla-
niny podávaného se smetanovou omáčkou. A platí zákaz vstupu 
s notebooky či tablety, takže se tu postaru čtou noviny a knihy.

U Harryho stolu atmosféru nadšeně nasává Bruce Valley, pen-
zista z americké Virginie, který zrovna s manželkou a přáteli ob-
jíždí sever Evropy. Pan Valley se nejvíc těšil do Osla, taky proto, 
že čte všechny holeovky. „Mám ty knížky hrozně rád,“ usmívá 
se Američan. „Harry v sobě skvěle pojí ohromný talent i slabost 
a zranitelnost. A to se mi právě líbí. V americké drsné škole jsou 
všichni skoro nezničitelní, dostanou ránu a mají jen modřinu. 
Harryho rány bolí – a vás to bolí s ním.“

Místa z holeovek potkáte v Oslu na každém kroku a někde 
poblíž také Nesbøho fanoušky. U Harryho stolu U Schrøderů už 
seděli Američané, Britové, Číňané, Rusové. Pět minut od hos-
pody si skupinka lidí nadšeně fotí úplně nenápadný šedivý činžák 
v úplně nenápadné ulici. Jsme v Sofies Gate číslo 5, a kdyby měl 
ještě někdo pochyby, tak štítky hned u dvou zvonků potvrzují, 
že právě tady bydlí Harry Hole. Složení fanouškovské skupiny 
ukazuje, jak mezinárodní základnu dnes Jo Nesbø má. Italové 
Sonia Pagliaroová a Umberto Tromboni pracují pro Evropskou 
komisi v Bruselu a Nesbøho už četli ve francouzštině, angličtině 
i italštině. Švéd Hakon Holgen sice pracuje v PR, ale sní o tom, 
že jednou bude psát jako Nesbø (a doma na počítači má rozpra-
covanou svoji první knihu). Skot Michal Evans do Norska jezdí 
roky a s pýchou v hlase říká, že Nesbøho četl už v době, kdy o něm 
mimo jeho rodnou zem ještě nikdo neslyšel.

Tihle lidé ze všech koutů Evropy se zařadili do rostoucího 
zástupu Nesbøvých čtenářů. Jak velký ten zástup je, neví úplně 
přesně ani sám autor, protože se neustále zvětšuje. „Nedávno 
mi ale psal můj britský nakladatel, že je to teď celosvětově ko-
lem dvaceti milionů,“ říká Nesbø. „Chtějí to dát na obal anglické 
verze Policie.“ 

Nesbøho dvacetimilionová rodina fanoušků je součástí klanu, 
který vyrostl díky fenoménu známému jako skandinávská krimi 
nebo „nordic noir“. Fenomén, který se rodil od sedmdesátých let 
a na skutečné masovosti nabírá posledních pět let, tedy od oka-
mžiku, kdy světovou popularitu získala anglická verze trilogie 
Milénium Stiega Larssona, už dávno nezahrnuje jen knihy, ale 

V nordic noir nejde jen o zločin 
a jeho vyšetření, ale také o kritický 
komentář stavu společnosti.
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Monty 
python
Létající cirkus ovlivnil humor 
stejně jako Beatles hudbu
pAVel TureK
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O čem ta show bude? 
Nevíme.
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Č„Čtyřicet tři a půl vteřiny, čtyřicet tři a půl vteřiny,“ opakoval do-
kola omámeným hlasem Terry Jones. Reportér britského listu 
The Daily Telegraph mu právě sdělil, za jak dlouho se vyprodalo 
comebackové vystoupení komediální skupiny Monty Python 
ohlášené na červenec 2014 do londýnské O2 Areny. A k původně 
plánované jednorázové show v takřka patnáctitisícové hale tak 
ihned přibylo devět repríz.

„Tohle předčilo všechna moje očekávání. Netušil jsem, že 
jsme tak slavní,“ přiznal nevěřícně jednasedmdesátiletý Jones. 
Do té doby s příznačnou nadsázkou tvrdil, že hlavní motivací 
k obnovení Monty Python bylo splacení hypotéky na jeho luxusní 
vilu poblíž londýnského parku Hampstead Heath a také prodra-
žující se alimenty Johna Cleese.

Ke skromnosti přitom nebyl důvod. Monty Python znamenají 
pro zábavu posledních padesáti let totéž, co The Beatles pro po-
pulární hudbu. Předznamenali novou podobu humoru, z níž do-
dnes vycházejí provokativní baviči na celém světě. Ne že by přímo 
opisovali, na to je poetika Monty Python příliš surrealistická a vy-
mykající se všem klišé. Ovšem pokud jde o razanci, s níž si střílí 
z autorit, dluží jim všichni – od Sachy Barona Cohena alias Borata 
přes Rickyho Gervaise v seriálu Kancl po spřízněně laděnou Čes-
kou sodu.

Podobně jako hvězdná liverpoolská čtveřice i Monty Python 
patřili ke šťastné generaci šedesátých let, která vyhmátla vzru-
šivost kontrakultury let padesátých a na jejím základě stvořila 
svůj vlastní jazyk. Vložila do něj talent, inteligenci a nebývalé po-
chopení pro to, jak fungují masová média. A stejně jako rocková 

hudba té éry, také skeče Monty Python narýsovaly jasnou gene-
rační čáru. Ročníky narozené ve válečných a těsně poválečných 
letech z nové uvolněné kultury šílely. Rozuměly její absurdní lo-
gice, zatímco rodiče byli nemyslitelnou mírou svobody, provo-
kace i hravosti pobouření.

Aktuální poptávka po vstupenkách na komediální večer s no-
toricky známými skeči byla neméně dychtivá jako před pár lety, 
kdy se na jediný koncert sešli členové už více než čtvrt století 
nefungujících Led Zeppelin. Ačkoli se zdá, že humor je pomíjivý 
a zastarává ještě rychleji než populární hudba, Monty Python 
zkoušku časem ustáli. Člověk je nemusí denně poslouchat, ale 
stále si je vědom, co je v nich dodnes zakódováno: pocit svobody 
ve světě uvolňujících se konvencí. Nálada doby, v níž se tvůrci vy-
dávali do míst, kam se před nimi nikdo neodvážil.

na mnoha úrovních
„Bohužel, ministerstvo švihlé chůze nedostává zdaleka takové 
dotace, které potřebuje. Minulý rok šlo na švihlou chůzi méně 
než na národní obranu,“ vysvětluje s kamennou tváří ministerský 
úředník v podání Johna Cleese alarmující stav financí zkrouše-
nému žadateli o grant, kterého hraje Michael Palin. Cleese při-
tom obchází stůl asketicky zařízené kanceláře tím nejšílenějším 
možným způsobem. Nohy zvedá vysoko před sebe, postupuje 
přísunem, ohýbá končetiny v kolenou i kyčlích a obecenstvo řve 
smíchy.

„Do dnešních dnů nevím, proč mají lidé ten skeč tak 
rádi,“ vzpomíná John Cleese ve výpravné biografii The Py-
thon na scénku, která se pravidelně umisťuje na předních pozi-
cích britských anket o nejlepší komickou scénku všech dob. Mini-
sterstvo švihlé chůze zosobňuje Monty Python v celé kráse, skeč 
vyvolává smích souběžně na mnoha úrovních.

Poučený divák jej považuje za politickou satiru na hospoda-
ření vlády. V dalším plánu útočí na britský třídní systém a úřed-
níky, kteří si kupují konzervativní deník The Times a z titulu své 
funkce pronášejí leckdy pořádné nesmysly. Přitom krkolomná 
a přesná choreografie směšné chůze funguje i na zcela infantilní 
rovině. Úředník je tu rázem směšný jak v očích univerzitního in-
telektuála, tak osmiletého děcka – což do té doby nebylo vůbec 
běžné.

Na konci šedesátých let se neočekávalo, že se zábavě budou 
profesionálně věnovat vysoce vzdělaní lidé. „Představa, že uvi-
díte komedii, kterou předvádějí tak neuvěřitelně chytří lidé, byla 
opravdu zarážející,“ zhodnotil v knize rozhovorů Monty Pytho-
nové vlastními slovy situaci britský spisovatel Douglas Adams, au-
tor bestselleru Stopařův průvodce Galaxií a blízký přítel skupiny. 
Monty Python totiž byli do jednoho komici s titulem.

Ačkoli mají John Cleese, Graham Chapman, Michael Palin, 
Eric Idle, Terry Jones a Terry Gilliam každý svůj životní příběh, 
je až s podivem, jak jsou si v jádru podobné: především co se 
týče dosaženého vzdělání, středostavovského rodinného zázemí 
i skutečnosti, že žádný z nich na pozdější sólové dráze nepřeko-
nal renomé skupiny. Kompletní šestice pozdějších komiků, s vý-
jimkou původem amerického výtvarníka a animátora Gilliama, 
získala v první půli šedesátých let prestižní vzdělání na univer-
zitách v Cambridge a Oxfordu. K nelibosti svých rodičů jej však 
odmítli použít seriózním způsobem. Místo aby se stali nudně cti-
hodnými právníky, soudci, historiky nebo lékaři, vtělili své vědo-
mosti do jejich karikatur.

Absolvent medicíny na Cambridge a bouřlivák Graham Chap-
man stál po promoci na rozcestí. Buď nastoupí na praxi do nemoc-
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destrukce místo parodie
„Byl to nejhorší pracovní pohovor všech dob,“ tvrdí o první 
schůzce s vedením BBC John Cleese v šestidílném dokumentár-
ním cyklu Monty Python – málem pravda. „V BBC tenkrát všichni 
nosili obleky, ale my tam dorazili v džínsech a naprosto nepři-
pravení. Nedokázali jsme odpovědět na žádnou otázku. Ptali se: 
Budete tam mít hosty? Ne. Hudbu? Ne. O čem ta show bude? 
Nevíme.“

Přes katastrofální úvod se televize zachovala velkoryse a na-
bídla zmatenému kolektivu smlouvu na třináct dílů. Zasloužil se 
o to vlivný producent Barry Took, který měl na sklonku šedesá-
tých let za úkol oživit tvorbu lehké zábavy v rámci veřejnoprávní 
instituce. Byl to on, kdo měl ten geniální nápad spojit do jednoho 
celku šestici komiků podobného ražení i věku. Ti se předtím po-

nice a udělá radost svému otci policistovi, nebo se vydá se svým 
přítelem a novopečeným právníkem z Oxfordu, zmiňovaným Cle-
esem, na Ibizu psát humoristické skeče. Jelikož se oba komedii 
věnovali již za studií a naplňovala je víc než kariérní vyhlídky, zví-
tězila druhá varianta.

Generace, jež prožila válku, chtěla pro své potomky přede-
vším bezpečí bez risku a teplá místa ve vážených institucích. 
Ale děti narozené během bombardování toužily po vzrušení 
a stabilita je nezajímala. Stačí zmínit, že členové Monty Py-
thon jsou stejný ročník jako Paul McCartney a John Lennon či 
Mick Jagger a Keith Richards. Na jejich dospívání se podepsal 
i masivní rozmach rozhlasu, televize a distribuce gramofono-
vých desek, díky nimž mohli uniknout z šedi válkou pozna-
menané Británie.

Všichni milovali rokenrol i pravidelnou rozhlasovou show pl-
nou ztřeštěného surrealistického humoru skupiny The Goon, 
v níž svou dráhu začínal pozdější inspektor Clouseau Peter 
Sellers. Fantazie poválečné generace se formovala ve světě, kde 
se bortily autority a nečekaná spojení k sobě měla čím dál blíž. 
Ve světě, jenž se zrovna smrskl na „globální vesnici“ – termín, 
který tehdy poprvé použil teoretik médií Marshall McLuhan. 
A bylo jen otázkou času, kdy tato generace sama média ovládne.

Budu vás, děcka, muset prodat na vědecké účely. (Nezaměstnaný otec s potomky ve snímku Monty Pythonův smysl života)

přes katastrofální úvod  
se televize zachovala velkoryse 
a nabídla zmatenému kolektivu 
smlouvu na třináct dílů.
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koušeli o štěstí buď v lokálních televizních stanicích jako Michael 
Palin, nebo ve scenáristických týmech úspěšnějších veteránů zá-
bavy (John Cleese a Eric Idle). Sice se navzájem znali z dob studií, 
v jednu partu se spojili až na Tookův popud – a okamžitě zjistili, 
že to mezi nimi jiskří.

Took byl v prosazování svých chráněnců tak razantní a neod-
bytný, že se pro jeho skvadru v BBC rázem vžila přezdívka Lé-
tající cirkus – podle elitní jednotky německého stíhače z první 
světové války Manfreda von Richthofena. „Dostali volnou ruku. 
V BBC jim v podstatě řekli: Můžete dělat, cokoli se vám zlíbí, v ro-
zumné míře a mezích zákona,“ vzpomíná Took. Výhodou bylo, 
že BBC nepřikládala lehké zábavě valný význam. Nepočítalo se 
s tím, že by zde vzniklé pořady mohly být reprízovány, nebo do-
konce prodávány do zahraničí.

Pozice v závětří měla výhodu: neexistoval tu proces schvalo-
vání. Nejenže nikdo z odpovědných nečetl scénáře, dokonce ani 
nebyly kontrolní projekce před uvedením na obrazovku. Jediné 
limity byly finanční. Televize se snažila všemožně šetřit. Took 
situaci vyřešil tím, že BBC slíbil nízké náklady a Monty Python 
výměnou za naprostou tvůrčí svobodu přesvědčil, aby si obvyk-
lou taxu za scénář pro jednoho autora dělila skupina na šestiny.

Co se ale týče obsahu prvních třinácti epizod, vystavila BBC 
partě výstředníků bianco šek. Ovlivnění zmíněnou The Goon 

Show i surrealistickou metodou proudu vědomí, jehož nahodilost 
odpovídala mediálním časům, rozhodli se, že ve svém pořadu 
půjdou proti všem konvencím a logice. Když si stříleli z vážných 
debat a kožených moderátorů mateřské BBC, což byla podstatná 
část obsahu, nejedná se ani tak o parodii jako spíš o naprostou 

Film, který ukázal nejhorší stránky náboženství, aniž by se posmíval těm dobrým. (Život Briana)
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mInIsteRstVo  
šVIHlé CHůZe

„omluvte mě, že jsem vás nechal če-
kat, ale nedávno se mi... chůze po-

někud zešvihlila a cesta do práce mi 
teď trvá déle.“ Ačkoli to nemusí být 

na první pohled patrné, scénka minis-
terstvo švihlé chůze, kde John Cleese 
chodí nejšílenějším možným způso-
bem, má přísnou choreografii. Cle-

ese ji dlouho piloval a při předvádění 
na divadelních pódiích prováděl  

vždy stejným způsobem.

mRtVý PAPoušeK
„tento papoušek již není mezi 
živými. Vydechl a odebral se 
k předkům. ten papoušek ze-

snul. Chcípl. Vypustil duši a od-
počívá v pokoji. svěsil fangli 

a přešel do říše stínů. toto je ex-
papoušek.“ Zoufalé vršení syno-
nym při reklamaci mrtvého ptáka 

vstoupilo do dějin jako nejpo-
vedenější skeč z dílny monty 

Python. 
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destrukci televizního vysílání. Zásadní rozhodnutí bylo oběto-
vat pointy.

Všimli si, že klasické skeče a scénky, které dominovaly teh-
dejší zábavě, mají často vtipný průběh, pointa však působí vy-
nuceně a pod úrovní celku. V případě Monty Python tak komika 
stojí na vykreslení postav a napětí mezi nimi. Scénky nespějí k vy-
vrcholení, naopak končí neuzavřeně. Případně přecházejí jedna 
v druhou, a když si tvůrci nevědí rady, nastoupí zničehonic buď 
píseň, nebo snová animace Terryho Gilliama.

Kromě společných sezení, kde si rozdělovali, kdo bude hrát 
jakou roli, a dávali dohromady dramaturgii pořadu, pracovali 
na skečích ve stabilních dvojicích. Chapman tvořil s Cleesem 
a z jejich pera pochází většina scén, v nichž dojde na srážku je-
dince s institucí a vrší se tu výrazy ze slovníku synonym. Terry 
Jones s Michaelem Palinem vyznávali naprostý nonsens – a Eric 
Idle, který psal sám, produkoval dlouhé monology televizních 
moderátorů, jež se ztrácely samy v sobě, a byl autorem řady ne-
zapomenutelných hudebních čísel.

Směšné ale bylo všechno, co zavánělo autoritou nebo vy-
žadovalo respekt z titulu funkce: od učitelů přes policisty, vo-
jáky a britskou honoraci po politiky. K tomu připočtěme fakt, že 
všechny role starších žen tu obstarali sami mladíci v převlecích 
a jejich kolegyně herečka Carol Clevelandová se nestyděla pra-
videlně odhalovat prsa – a koktejl byl namíchán.

srdeční pořad
Není divu, že premiéra Monty Pythonova létajícího cirkusu 
5. října 1969 přinesla pobouření a zmatení. Starší generace no-
vou poetiku vůbec nechápala, nedávala jí smysl – a vedení BBC 
se za cyklus trochu stydělo. Ve vysílacím schématu jej buď vy-
nechávalo, nebo jej přesouvalo na neatraktivní časy jako jede-
náctá v neděli večer. Smůla však byla, že zrovna tou dobou bývá 
vzhůru stejná krevní skupina jako Monty Python: intelektuálové, 
umělci a studenti. Ti tak objevili svůj srdeční pořad, jenž přesně 
vystihl měnící se svět.

„Do té doby jsem byl zvyklý na tradiční komedii, vystavíte 
vtip a přijde pointa,“ vzpomíná na setkání s televizním cyklem 
v dětském věku Stephen Merchant, scenárista veleúspěšného sit-
comu Kancl, jenž se na rozdíl od Létajícího cirkusu vyznačuje vy-
sokou mírou realismu. „Rozesmívalo mě to a já nechápal proč.“

Už po odvysílání pátého dílu se zrodila kultovní show, již hltali 
školáci i členové The Beatles, kteří přerušovali nahrávání ve stu-

diu, aby mohli sledovat premiérové díly. Šedesátá léta kromě 
nové hudby přinesla také nový smích a jeho vrcholem může být 
vůbec nejslavnější scénka v dějinách britského humoru, v níž se 
zoufalý kupující John Cleese snaží ve zverimexu vrátit mrtvého 
papouška. Toho mu zcela vědomě podstrčil prodavač v podání 
Michaela Palina, jenž nyní trvá na tom, že „norský modrý pa-
poušek“ není v pánu, ale pouze odpočívá. Nemožnost dostat se 
přes institucionální aparát je tu zobrazena téměř se stejnou pal-
čivostí jako u Kafky.

Existují i filozofické interpretace skeče z hlediska Sartrova 
existencialismu, stejně tak si přijde na své každý, kdo se kdy po-
koušel reklamovat vadnou elektroniku či telefonní tarif. Pocho-
pitelně i tady chybí pointa. Kupující se stejně jako v absurdním 
dramatu nedočká uspokojivého řešení a scénku ukončí příchod 
důstojníka Grahama Chapmana, jenž bdí nad kvalitou pořadu, 
prohlásí skeč za příliš potrhlý a s okamžitou platností jej zarazí. 
Tak jako Monty Python neváhali sami ukončit jakoukoli práci, 
když je začala nudit – nebo se necítili svobodní.

To platilo i pro tak úspěšný podnik, jako byla celá produkce 
televizních skečů. Po 46 epizodách a pěti sezonách jim v roce 
1974 došlo, že se opakují. Ztráceli zapálení pro věc, navíc BBC, 
která pochopila, že se tu zrodil hit, začala na Monty Python už 
o dva roky dříve pečlivě dohlížet. Vedení studovalo scénáře, hle-

Netušili jsme, že jsme tak slavní. (Monty Python, 2013)
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KAždá sPeRmIe Je 
sVAtá

monty Python a další utahování 
si z církve. továrna zkrachovala 
a nezaměstnaný otec hrozí svým 

potomkům, že je bude muset 
prodat na vědecké experimenty. 
„Je to vina katolické církve, že 
mi nedovolí používat takovou 

tu gumovou věcičku,“ vysvětluje 
se ve snímku Monty Pythonův 

smysl života z roku 1983. 

šťouCHy šťouCH
„má vaše žena ráda sport? 

Zajímá se o fotografii? 
šťouchy šťouch. mrky mrk. 
Víte, co myslím?“ nepře-

stává dotírat eric Idle na ná-
hodného hosta v restauraci. 
díky této scénce se spojení 
„šťouchy šťouch“ v anglič-
tině vžilo jako fráze nazna-

čující sexuální podtext.

KomunIstICKý KVíZ
Karl marx, lenin, Che Gue-
vara a mao u jednoho stolu 

televizní debaty. „První 
otázka je na vás, Karle marxi. 
Jaký anglický fotbalový tým je 
znám pod přezdívkou Ham-

mers?“ správná odpověď zní: 
West Ham united.

žIVot Vždy Z té lePší 
stRánKy BeR

„život stojí za prd a smrt je sir-
kou škrt... život vždy z té lepší 

stránky ber.“ Píseň Always look 
on the Bright side of life složil 
a nahrál eric Idle v tunisu v ho-
telovém pokoji během natáčení 
filmu Život Briana. také zjistil, 

že píseň nejlépe funguje, když ji 
zpívá londýnskou cockney frajír-

kovskou angličtinou.
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géniové polit ic i vr a z i  l idé , k teř í změnil i  dě j in y

Berepudi ad molum venim aa que nihi. (ommost et ut quiatur a)
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Brian v jedné scéně promlouvá k davu, jenž se shromáždil pod 
jeho okny a považuje jej za vyvoleného, spustí naštvaně: „Pocho-
pili jste to úplně špatně. Nemusíte mě následovat. Nemusíte ná-
sledovat nikoho. Musíte myslet sami za sebe. Nenechte nikoho, 
aby vám říkal, co máte dělat.“

Výjev vůbec nepůsobí vtipně, ale naléhavě, naplno tu zaznívá 
poselství květinových let ne nepodobné beatlesovské písni All 
You Need Is Love. Opovržení tradičními autoritami, volání 
po nezávislosti a individuálních svobodách, jež Monty Python 
zrodilo a jehož se drží do dnešních dnů.

Zmizte!
Jejich návrat na pódia v mnohém připomíná setkání Dumasových 
mušketýrů v důchodovém věku. Naposledy před publikem vystu-
povali v plné síle v roce 1980 v losangeleském amfiteátru Holly-
wood Bowl, kde se dočkali takových ovací, že fanoušky domů vy-
provázeli rozsvíceným transparentem: „Zmizte!“ Od těch časů 
se mnohé změnilo – a ne vždy k lepšímu.

Při tvorbě filmu Smysl života (1983) definitivně zjistili, že už 
je spolupráce netěší, původní elán, zvědavost i poťouchlost se ze 
života tehdejších čtyřicátníků vytrácely a jejich cesty se rozešly. 
Graham Chapman v roce 1989 podlehl rakovině, Terry Gilliam 
se díky filmům jako Brazil, Král rybář nebo 12 opic stal respekto-
vaným režisérem. John Cleese bodoval v komedii Ryba jménem 
Wanda, ale postupně se proměnil v herce vedlejších rolí. Reži-
sérské pokusy Terryho Jonese zcela pohořely. Naopak Michael 
Palin natáčí populární cestovní dokumenty a Eric Idle úspěšně 
převedl film Svatý Grál do broadwayského muzikálu Spamalot.

Skupina přitom odolala lukrativním nabídkám na společné 
vystoupení u příležitosti třicátého i čtyřicátého výročí založení. 
Nechali se přemluvit až nyní a přiznávají, že v programu není pro-
stor pro novinky ani experimenty, složí ho jen z divácky nejoblí-
benějších scének. Pouze na ministerstvo švihlé chůze nedojde, 
poněvadž kloubní náhrady už čtyřiasedmdesátiletému Cleeseovi 
neumožňují přemrštěné pohyby.

Přesto nelze mluvit o čiré nostalgii – na to byli Monty Python 
vždy příliš drsní, sarkastičtí a inteligentní. Není snad lepší cha-
rakteristiky než té, kterou podal John Cleese příznačně v pro-
slovu na smutečním shromáždění po úmrtí Grahama Chapmana 
v prosinci 1989. Nejprve hostům připomněl skeč s mrtvým pa-
pouškem, a pak v podivuhodné směsi všeobecného pobavení 
a dojetí dodal: „Víte, ta provokace... ono ani tak nejde o to, že 
některé lidi pobouříte. To je vedlejší. Důležité je, že jiným lidem 
tak dáte chvilkovou radost z osvobození. V okamžiku pochopí, 
že všechna ta příšerná společenská pravidla, která sešněrovávají 
naše životy, nejsou zas tak důležitá.“  

ResPeKt 51–52/2013

dalo dvojsmysly a navrhovalo jejich odstranění. Aby našli ztra-
cenou svěžest, rozhodli se být svými pány a začít od nuly. Pouze 
si zvedli laťku a pokusili se o celovečerní filmy.

Pochopili jste to špatně
„Ústřední problém všech náboženství je ten, že jejich zaklada-
telé byli vždy mimořádně inteligentní lidé. Co mají ale mimo-
řádně inteligentní lidé společného, je to, že se nikdy nevyjadřují 
doslovně. Potíž nastává přesně v tu chvíli, když jsou jejich myš-
lenky chápány ne metaforicky, ale doslovně. V tu chvíli se rodí 
nesmysly,“ vysvětloval John Cleese ústřední téma filmu Život 
Briana v předloňském rozhovoru na oficiálním YouTube kanálu 
Monty Python.

Napětí mezi metaforičností a doslovností, jež je pro komický 
efekt vždy nosné, stálo v základu komedie z biblických časů. Sní-
mek z roku 1979 pojednává o muži, který měl tu smůlu, že se na-
rodil v ten samý den a v té samé ulici jako Ježíš Kristus, a bývá 
proto považován za mesiáše.

Před Brianem si ovšem Monty Python málem vylámali zuby 
na příběhu inspirovaném artušovskou legendou. Celovečerní 
debut Svatý Grál se rodil v příšerných bolestech. Alkoholismus 
Grahama Chapmana, který ztvárnil hlavní roli středověkého ry-
tíře, tu dosáhl vrcholu a některé dny nebyl schopen stát na no-
hou. Režírovali střídavě Terry Jones a Terry Gilliam: samouci 
v oboru, kteří se neustále přeli. Gilliam si dával záležet na vizu-
ální stránce a nebral ohled na herce, Jones chtěl oproti tomu jen 
dobře zachytit repliky tak, aby posloužily vtipu. Film se musel 
třináctkrát přestříhat, ale nakonec uspěl v amerických kinech, 
měl slušné tržby a Monty Python si s nově nabytým sebevědo-
mím troufli na „kacířské téma“.

Výsledek byl nicméně vzhledem k jejich pověsti dost neče-
kaný. Vtipálkové z Monty Python si sice prošli únavnými hodi-
nami náboženství, ovšem při psaní scénáře si prý uvědomili, že 
Ježíš není komediálně nosný. Nelze mít legraci z čistých myšle-
nek ani z kázání na hoře, ale z toho, jak si je lidé vykládají a tvoří 
z nich dogmata. Proto jde v celém filmu komika mimo Ježíše, 
který je tu zobrazen se vší důstojností. Zesměšňováni jsou cír-
kevní hodnostáři a slepí následovatelé, kteří jsou ochotni uctívat 
botu či tykev, jichž se dotkla ruka mesiáše. A přitom spřádat kr-
kolomné teorie, co měl vlastně mistr na mysli, když mluvil o bla-
hoslavených chudých duchem.

Konzervativně smýšlející byznysmeni se této optiky zalekli. 
Natáčení s rozpočtem čtyř milionů liber mělo financovat hudební 
vydavatelství EMI, ale když si konečně přečetli scénář, zařadili 
dva dny před první klapkou zpátečku. Vznik v minutě dvanácté 
zachránil George Harrison, který v popkulturních experimen-
tech Monty Python s formou a obsahem vždy viděl pokračova-
tele The Beatles. Dal do zástavy vlastní dům a potřebné peníze 
sehnal. „Prostě jsem ten film chtěl vidět,“ říkával později s obli-
bou Harrison, jemuž se investice bohatě vyplatila.

Život Briana byl sice v některých zemích jako Irsko či Norsko 
zakázán a ve Spojených státech proti jeho uvedení demonstrovala 
nejedna náboženská skupina, ovšem to spíše posloužilo jako ví-
taný marketing. Ve výsledku to byl komerčně nejúspěšnější brit-
ský film roku v USA. A co ve své době šokovalo, je dnes kritiky 
ve shodě popisováno jako film, který ukázal nejhorší stránky ná-
boženství, aniž se posmíval těm dobrým.

V  biblické komedii se objeví i kázání, které nemá s Kristem 
příliš společného, ale je zcela vlastní duchu Monty Python. Když 

Směšné bylo všechno, co zavánělo 
autoritou nebo vyžadovalo respekt 
z titulu funkce: učitelé, policisté, 
vojáci, britská honorace i politici.
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