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Z OdS je dnes  
velká unie svobody

Někdo tomu říká Lípa, 
ně kdo Dřevíč, někdo Prav-
daláska. Všichni ale vědí, 
o koho jde. Kromě toho, že 
zcela jistě jde o volné zájmo-
vé vlivové seskupení, jde také 
o médii, veřejným životem 
i byznysem se prolínající ideo-
vé společenství. Nepotřebuje 
členské průkazy, spojuje je 
pohled na svět. Pohled, který 
společnost vidí jako hračku 
ve vlastních rukou a sebe jako 
nositele dobra.

Tento „pravdoláskovní“ fe-
nomén občas přeskočí do 
politiky a následky jsou zpra-
vidla strašlivé. Virus slabého 
„hostitele“ zabíjí, silného zde-
cimuje. Pak ale hyne i sám, 
i se svými ambicemi. Když 
zachvátí malou nově vznik-
lou stranu, pak takový subjekt 
nepřežije jedny dvoje volby. 
Proto se snaží virus napadat 
i silné a etablované strany. 
Před časem napadl stranu li-
dovou a ta sotva přežila, když 
si horko těžko uchovala ale-
spoň jádro svého lidového 
konzervativismu. Napadl i so-
ciální demokraty, kteří pak 
před pěti lety ve volbách do 
Evropského parlamentu zís-
kali osm procent hlasů. Jen 
zavržení tohoto viru pomoh-
lo socialistům zpět do původ-
ních pozicí.

V roce 1997 virus napadl 
ODS a způsobil její rozštěpe-
ní. Menší část – Unii svobody 
– zahubil úplně, ve větší přeží-
val a čekal na svou příležitost. 
A nyní se zdá, že si dává k sva-

že se má stydět třeba za opo-
ziční smlouvu, ležící nejvíce 
v žaludku právě sponzorům 
Unie svobody.

Unie svobody – jako „nedok-
trinářská“ strana – si neměla 
co napsat do programu. Takže 
hledala, co populistického se 
naskytlo zprava i zleva, trošku 
zeleného, trošku liberalismu, 
trošku politické korektnosti, 
práva menšin a v posledním 
stádiu své existence dokonce 
lovila své voliče mezi „expe-
rimentátory“ s drogami. ODS 
dnes jde podobnou cestou 
– tedy nikoliv jasné ideály, 
ke kterým přitáhne podobně 
smýšlející voliče, ale (a do-
konce to sami kapitáni ODS 
přiznávají) tápání v průzku-
mech veřejného mínění, co 
by se tak voličům momentál-
ně dalo slíbit. Nabízí politiku 
jako inženýrsko marketingový 
produkt: zjistíme, co lidi chtě-
jí, a pak jim to slíbíme.

Ne politika z přesvědče-
ní, které (snad) volič ocení, 
nebo třeba také ne. Dnes ka-
pitáni ODS doslova říkají, že 
setrvávat na starých dobrých 
konzervativních idejích, na 

Ladislav Jakl
tajemník prezidenta republiky

čině tu část velkou, tu původ-
ní. Pozná se to podle mnoha 
rysů, kterými se dnešní ODS 
stále více podobá včerejší US.

Pryč s doktrinářstvím, 
pryč se zásadami!

Unie svobody říkala: ne-
chceme být doktrinářskou 
stranou. A co tím doktri-
nářstvím její tvůrci mysleli? 
Ty nejzákladnější ideje, na 
kterých právě ODS vznikla. 
Ideje, které leckdy svazu-
jí ruce. Ideje, které ztěžují 
možnost vyměnit cokoli za 
cokoli. Ideje bránící „pružně“ 
reagovat na požadavky doby, 
čili chovat se oportunisticky, 
kdykoli je to výhodné. Dnešní 
ODS se vysmívá svým vlast-
ním základům, své vlastní 
minulosti. Nechala si natlouci 
do hlavy od pravdoláskovní 
mediální fronty, že se má sty-
dět za transformaci z 90. let, s
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myšlenkách svobodného trhu 
a lidské svobody vůbec, s tím 
prý lze oslovit tak 15 %, a oni 
prý chtějí 40 %. Žádné jádro, 
jen ten nejměkčí obal, kam 
oko dohlédne.

Politika je zápasem dobra 
a svobody. Ti, kdo si nehrají 
na to, že znají podobu dobra 
pro každého člověka, dáva-
jí přednost svobodě, aby si 
každý člověk své dobro našel 
sám. Dnešní ODS je stranou 
„dobra“, ne svobody.

Styl je vším, obsah ničím
Další vlastností Unie svobo-

dy byl důraz na styl a potlače-
ní obsahu. Onen styl měl spo-
čívat ve schopnosti „najít kon-
senzus“, zatímco obsah, tedy 
na čem se dohodnout a s kým 
se dohodnout, už nebyl tak 
důležitý. Vzduchem létaly frá-
ze jako nový styl, nové tváře, 
slušnost. A pod tím bezbřehý 
superpragmatismus. A dnešní 
ODS? Opět fráze o modernos-
ti, pokrokovosti, evropskosti. 
Ustoupit zeleným vyděračům 

není žádný problém pro toho, 
koho to tak nebolí. Kdo nemá 
ideje, necítí bolest, když jsou 
okrajovány a prodávány po 
kouskách.

V politice jde o moc a 
o funkce vždy, ale nemělo by 
o ně jít tak strašně prvoplá-
nově. Unie svobody se bila 
v prsa, že jediná je proti so-
cialistům. A pak s nimi šla há-
jit antisocialistikou politiku 
do koalice. ODS dneška zapo-
míná na své zásady, vtělené 
i do mnoha usnesení, týkající 
se třeba evropské integrace. 
Ze strany důsledně bojující 
proti vzniku evropského so-
cialistického superstátu je 
dnes miláček evropských sou-
druhů a domácích militant-
ních bruselofilů. Proti brusel-
skému centralismu hřímající 
předseda Topolánek je minu-
lostí, dneškem je – ústy euro-
fanatičky Hybáškové – „sym-
patický Evropan“. Po takovém 
komplimentu by se čestný 
chlap měl okamžitě zastřelit.

S jakými vizemi nastupuješ 
na pozici výkonného ředitele 
CEPu?

CEP musí zůstat jedním 
z nejsilnějších a nehlasitějších 
obránců a propagátorů myš-
lenek svobodné společnosti 
a principů tzv. free-market eco-
nomy, neboli tržní ekonomiky 
bez přívlastků. Zvláště v dneš-
ní době, kdy po krachu tra-
dičních levicových ideologií 
– dominantních ve 20. století 
– dochází k útoku na svobodu 
jednotlivce prostřednictvím 
nových kolektivistických a da-
leko agresivnějších myšlen-
kových schémat. Nejsilněji to 
dnes můžeme pozorovat u – 
proti člověku namířenému – 
environmentalismu, kterému 
se dostává výlučného postave-
ní ve veřejné debatě. Vysvětlit 
veřejnosti prostřednictvím 
racionálních argumentů jeho 
pravou podstatu je jedním 
z našich mnoha úkolů.

Jak dlouho spolupracuješ s pa
nem prezidentem?

S panem prezidentem spo-
lupracuji více jak tři roky. Měl 

Média u nás vždy většinové 
stála na straně „pravdy a lás-
ky“, jejíž jednou z reinkarna-
cí byla právě Unie svobody. 
Všímáte si těch komentátorů, 
novinářů, politologů, televiz-
ních vzbouřenců, analytiků 
a vůbec tvůrců veřejného 
mínění, kteří zasvětili posled-
ních dvacet let svého života 
zuřivému boji proti ODS, jak 
v ní najednou našli svého 
miláčka? To se tak změnili? 
Nebo se změnila ODS? Není 
to náhodou dnes jejich stra-
na? Nikoho to nevaruje? 

Hurá na Klause
A konečně klausofobie. Na-

prosto iracionální útočení na 
Václava Klause, vymezo vání 
se vůči němu, připisování 
Klausovi jakýchsi satanských 
nadpřirozených  schopností 
(všudypřítomnost, vševědouc-
nost, jasnovidnost – on jest 
původcem a hybatelem všeho 
špatného, co se v této zemi 
děje; cokoliv udělá, dělá s cí-
lem poškodit svou republiku 

a ublížit „pravdě a lásce“), to 
vše známe, ale nikdy ne z řad 
ODS. Až teď.

Někdo by mohl právem na-
mítnout, že tato slova neplatí 
pro celou ODS. Dokonce ani 
pro všechny její poslance, se-
nátory, ministry či starosty, 
natož pro členskou základ-
nu v místních sdruženích. 
Měl by pravdu. Základní 
úroveň struktury ODS byla 
sice už před časem napade-
na jiným virem, nazývaným 
obvykle „privatizací ODS“, 
tedy  postupným převzetím 
jednotlivých sdružení pod-
nikateli hájícími jen své zá-
jmy, podnikateli, které zajímá 
všechno jiné, jen ne politika 
či ideje. 

Přesto platí, že v ODS jsou 
tisíce rozumných a politic-
ky velmi poctivě uvažujících 
lidí, kterým se v nové velké 
Unii svobody nelíbí. Ti však 
nejsou slyšet, za ODS mluví 
jiní, a ti mluví hlasem Pravdy 
a Lásky.

Racionální argumenty přesvědčí

jsem příležitost navště vovat 
jeho kurz „Principy ekono-
mického myšlení“, který vy-
učoval na NF VŠE v Praze. 
Po absolvování kurzu mně 
a několika mým kolegům na-
bídl stáž ve své kanceláři, ze 
které se postupem času stala 
pozice poradce a dnes i funk-
ce výkonného ředitele CEPu. 
Myslím, že mohu mluvit  
i za mé kolegy Martina 
Slaného a Jana Petrůje, se 
 kterými jsem na Hrad při-
šel, ale dobře si všichni uvě-
domujeme, že jsme od pana 
prezidenta získali zcela uni-
kátní a neopakující se příle-
žitost.

Jak by se měl CEP rozvíjet  
do budoucna?

Myšlenkově je CEP jasně 
vyhraněný a konzistentní. 
V toto smyslu není důvod se 
posunovat kamkoliv jinam, 
jak to dnes dělají někteří jiní, 
kteří se donedávna alespoň 
rétoricky tvářili být obhájci 
stejných myšlenek a princi-
pů. Co se týče vlastní, kon-
krétní činnosti, rád bych CEP 

rozšířil o další zajímavé akti-
vity. S kolegy připravujeme 
projekt soutěže o nejlepší 
vysokoškolskou kvalifikační 
práci, rádi bychom pořádali 
po vzoru obdobných zahra-
ničních institutů tzv. sum-
mer schools apod. Nemohu 
zapomenout ani na projekt 
Prague Network, ve kterém 
spojuje sílu několik institu-
tů v boji proti klimatickému 
alarmismu.

Jak vidíš současnou eko
nomickou situaci?

Celosvětová ekonomika za- 
žívá horší časy, na které si po 
dlouhých letech stabilního růs-
tu nemůže zvyknout. I když to 
není situace jednoduchá, dale-
ko více mě děsí nové regulace, 
vzrůstající míra protekcionis-
mu a státních intervencí, kte-
rými chtějí politici po celém 
světě tuto krizi řešit. Přitom 
by měli postupovat přesně 
naopak. Neselhala neviditelná 
ruka trhu, ale velmi viditelný 
stát a jeho špatné hospodářské 
politiky.

Nehrozí odliv sponzorů?
V této složité ekonomické 

situaci, kdy jsou firmy i jed-
notlivci nuceni krátit své ná-
klady, je toto riziko poměrně 
vysoké. Na druhou stranu má 
CEP své věrné a pravidelné 
dárce a ty ho – jak doufám 
– nenechají v této složitější 
situaci „na holičkách“. Ale 
samozřejmé to není a čeká 
nás v tomto smyslu velký kus 
práce.

Jak hodnotíš pád koaliční 
vlády?

Tuto situaci již můžeme 
hodnotit s krátkým odstu-
pem a tedy s menšími emoce-
mi. Již při ustavení této vlády 
po posledních volbách bylo 
jasné, že má svůj konec zabu-
dovaný v samotném základu, 
na kterém vznikla. Bylo tedy 
jen otázkou času, kdy se tak 
stane. Navíc se mi zdá, že si 
pád vlády přáli i někteří její 
samotní účastníci. Jinak si 
nemohu vysvětlit vyloučení 
dvou poslankyň (tedy třetiny 
poslaneckého klubu) ze SZ 
pár týdnů před hlasováním 
o nedůvěře vládě.

Marek Loužek

Rozhovor CEP s Janem Skopečkem
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Dotknout se kunderovské-
ho tématu – zvláště při vý-
znamném životním jubileu 
této naší hlavní spisovatelské 
hvězdy současnosti – je velmi 
troufalé a kdyby mne k tomu 
redakce Lidových novin osob-
ně nevyzvala, určitě by mne 
to samotného nenapadlo. Teď 
se to však už pro mne jistou 
výzvou stalo. Těžko se mohu 
převtělit v literárního kritika, 
ale literární tvorbu Milana 
Kundery při této úvaze obejít 
nelze. Vedle toho je nutné za-
myslet se nad ním i jako nad 
jednou z výrazných postav re-
formních pokusů šedesátých 
let a tím nepřímo komento-
vat tuto, dnes už více a více 
vzdálenou a až příliš mýty 
opředenou dobu. Pak ještě 
existuje jeho literárně velmi 
plodný život v emigraci, který 
je u nás relativně málo znám. 
Zhruba tyto tři okruhy tvoří 
strukturu tohoto mého textu.

dva Kunderové
Chci předeslat, že nemám 

sebemenší ambici přijít s ně-
jakou originální interpretací 
jeho nedávné „aféry“, protože 
o ní žádné specifické informa-
ce nemám a dělat o ní jakékoli 
závěry na základě Kunderova 
literárního díla považuji za 
nesmyslné. Divím se, že to ně-
kteří dělají. 

Ač je Milan Kundera ve svě-
tě daleko nejznámějším sou-
časným českým spisovatelem, 
pro své krajany vždy zname-
nal určitý problém. Je to čás-
tečně způsobeno tím, že jsou 
dva Kunderové: jeden, který 
svým dílem i veřejným půso-
bením zanechal nesmazatel-
nou stopu ve své vlasti, druhý, 
který od poloviny sedmdesá-
tých let žije a píše ve Francii. 
Toho prvního znají generace, 
které spoluprožily šedesátá 
léta a vše, co s nimi v dob-
rém i zlém souviselo. Toho 
druhého, který byl po emi-
graci zapsán komunistickými 
ideology na index, poznaly 

Tíha osamění Milana Kundery

václav Klaus

současné generace prakticky 
jen prostřednictvím jeho slav-
ných „francouzských“ romá-
nů. Ty však, navzdory jejich 
světovému ohlasu, mnozí z je-
ho domácích obdivovatelů ne-
pokládají za stejně podstatné, 
jako dílo, které vytvořil doma. 
I já sdílím tento názor.

První vyšel již v roce 1963, 
další v roce 1965 a konečně 
třetí v kritickém roce 1968. 
Trapnost jako elementární 
životní pocit a do té doby 
zcela nevídaná ostrost posto-
jů mladého muže nejen k že-
nám, ale vlastně i k celé schi-
zofrenické atmosféře tehdej-
ší éry, poprvé naplno uká-
zaly „svět podle Kundery“. 
Nemilosrdný pohled na 
lidské slabosti i na pokry-
tecké předstírání opaku, ale 
především specifická ironie 
a sebeironie bez jakékoli las-
kavosti, odkrývaly skutečný 
svět lidských osobních mo-
tivací. Staly se tvrdou ranou 
mystifikacím o „novém soci-
alistickém člověku“.

Řada krutých žertů
Tuto metodu dovedl Kun-

dera k vrcholu v přelomovém 
románu Žert (1967), který 
však v sobě, alespoň v mých 
očích, obsahuje nejen onen 
„vrchol“, ale i náznak další, po-
někud jiné cesty. Románem, 
který má ostrý politický kon-
text, se Kundera postavil 

do předních řad dozrávající 
generace intelektuálů, kteří 
pochopili svůj tragický komu-
nistický omyl. V tomto smyslu 
byl současně typický i ojedi-
nělý. Děsivost „žertu“ je pře-
devším v tom, že je obrazem 
morálního problému, s nímž 
se řada jeho současníků vy-
rovnává dosud. 

Kunderova „žertovná“ po-
etika je díky tomu temná 
a vlastně bezvýchodná. S ča-
sovým odstupem je zjevné, 
že především demytizuje 
a s nemilosrdností jen snad 
Kunderovi vlastní odkrývá 
duchovní podnebí té části 
poválečné inteligence, která 
si s komunistickým režimem 
z různých důvodů zadala 
a důvěřovala mu, pracova-
la pro něj a dodnes nenašla 
rozhřešení. Ve stejné době 
nastává Kunderova polemika 
s Václavem Havlem o českém 
údělu, která je od sebe dost 
vzdálila. Myslím, že i po lidské 
stránce.

Do své emigrace vytvořil 
ještě romány Život je jinde 

Nakladatelství euromedia group k.s. nabízí knihu 
václava Klause „Rok šestý – projevy, články, eseje“, 
která plynule navazuje na předcházejících pět dílů to-
hoto „seriálu“. Do knihy jsou zařazeny projevy a vystou-
pení spojené s prezidentskou volbou. Větší počet textů 
se věnuje „osmičkovému“ roku: 1918, 1938, 1948 a 1968. 
Začleněny jsou texty k irskému referendu, Lisabonské 
smlouvě a situaci v Evropské unii. Nechybí ani články 
k aktuální finanční a ekonomické krizi. Rok vydání: 2009.  
Prodej: http://www.neoluxor.cz/

Ač je Milan Kundera  
ve světě daleko 

nejznámějším současným 
českým spisovatelem, pro 

své krajany vždy znamenal 
určitý problém.

Milan Kundera, jeden z nej-
výraznějších spisovatelů a 
dramatiků naší poválečné 
generace, začínal jako bás-
ník. Jeho sbírka Poslední máj 
(z roku 1953), v níž se zabýval 
příběhem komunistického 
hrdiny Julia Fučíka, dobře ilu-
struje poválečnou atmosféru 
nástupu komunismu, které 
– až na výjimky – podlehla 
téměř celá Kunderova gene-
race mladých intelektuálů. 
Pro jeho směřování je ostatně 
typické, že nejprve absolvo-
val dva semestry filosofické 
fakulty, která v té době patřila 
k nejrigidnějším školám „nové 
doby“, aby nakonec vystudo-
val výrazně volnější pražskou 
FAMU, na které se v téže do-
bě pohybovala většina z těch, 
kteří o desetiletí později tvo-
řili jádro „nové vlny českého 
filmu“. Atmosféra na škole to-
mu odpovídala. Jeho skuteč-
ným debutem se stalo drama 
„Majitelé klíčů“ (1962), které 
jejich autora zařadilo mezi 
hlavní postavy probouzející 
se české kultury. Na tehdejší 
představení v Tylově divadle 
si jako student dobře pama-
tuji a musím říci, že na mne 
udělalo velký dojem.

Slavným spisovatelem se 
Milan Kundera stal přede-
vším svými, od té doby – ales-
poň pro mne – nepřekonaný-
mi „sešity“ Směšných lásek. 

s
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(napsaný sice už v roce 1969, 
ale vydaný nejprve fran-
couzsky a česky až u Josefa 
Škvoreckého v Torontu v ro-
ce 1978) a Valčík na rozlou-
čenou (1972), který se téměř 
symbolicky stal poslední pra-
cí, která vznikla doma. Ten 
jsme již ale četli jenom jako 
samizdat, nebo jako knihu 
tajně importovanou z kanad-
ského nakladatelství manže-
lů Škvoreckých. Jeho velmi 
pěkné divadelní drama Jakub 
a jeho pán (1975) se sice na 
českých jevištích hrálo, ale ja-
ko autor byl uváděn někdo ji-
ný. I to patřilo k řadě krutých 
žertů, které si život s Milanem 
Kunderou zahrál.

jímavého Poláka, neboť ten 
vychází ze stejného historic-
kého prožitku jako já.

Není pochyb o tom, že je 
Milan Kundera neobyčej-
ně komplexní osobností, se 
širokým záběrem, který je 
v mladších spisovatelských 
generacích bohužel napro-
sto nevídaný. Demonstrují 
to i Kunderovy originál-
ní „výlety“ do světa hudby. 
Bezpochyby patří ještě ke 
„starému světu“, v němž se 
obsáhlé vzdělání a jistá uni-
verzalita pokládaly za první 
předpoklad k tomu, aby si 
člověk vůbec mohl o světě ko-
lem sebe něco podstatného 
myslet a teprve pak, eventuál-
ně, o něm něco podstatného 
a vážného vypovědět. Tento 
jeho záběr je ovšem v zásad-
ním protikladu k současnému 
pojetí člověka jako „specialis-
ty“ na pouze úzce vymezenou 
oblast. Kundera je ještě „kla-
sický“ polyhistor renesanční-
ho typu. 

Proto také může o světě 
přemýšlet a uměleckými pro-
středky ho vytvářet. Nejde mu 
jenom o prostou deskripci 
jevů. Snad právě tím ční nad 
většinou současné literární 
produkce, která se obvykle 
popisně zabývá jednotlivost-
mi, ale unikají jí souvislosti. 
Kundera ještě nepatří ke svě-
tu internetu, s jeho miliar-
dami encyklopedických dat, 
kterým schází to základní, co 
odlišuje data od informací: 
strukturovanost.

velikost Kundery
Nejsem literární kritik a ani 

si na něj nechci hrát. Milan 
Kundera se prostě někomu 
líbí, někomu méně, ale je jas-
né, že ho přehlédnout nemů-
že nikdo. Pro naši generaci 
určitě zůstane především au-
torem Směšných lásek. Těmi 
překročil „stín“ šedesátých let 
i v další, tehdy tak dominantní 
oblasti, jakou bylo rozbití ta-
bu lidské sexuality. Kundera 
si všiml, že „odlidštění“ sexu-
ality a její odpojení od hlu-
bokých vztahů mezi dvěma 
lidmi vede do chladného svě-
ta odcizení a že tato redukce 
člověka má jediný důsledek: 
ztrátu jeho vlastní orientace.

Právě toto je asi vůbec  
tím nejdůležitějším sdělením, 
kte  ré Kundera celým svým 
dílem dnešní době přinesl. 

S velkou osobní zkušeností 
se „zbloudilým“ komunistic-
kým režimem, i s tím, jak ho 
poznamenal, s velkou lidskou 
zkušeností s lidmi, které ne-
svoboda mravně i občansky 
rozkládá, a současně s násle-
dující dlouholetou zkušeností 
se „svobodným světem“, v ně-
mž se však svoboda také stále 
více a více ztrácí, není zrovna 
velkým optimistou. Svět za 
českou, respektive morav-
skou hranicí by si ho možná 
chtěl vyložit právě naopak. 
Jeho „ztráta orientace“ je však 
klíčová, protože teprve teh-
dy, když pochopíme, že jsme 
zabloudili, můžeme si vážně 
položit otázku, kam jít dál. 
Hezky to ukazuje Jakub a jeho 
pán, když jsem ho nedávno 
– s Bartoškou a Heřmánkem 
v hlavních rolích – znovu 
viděl. Kunderovo bytí není 
nesnesitelně lehké. Myslím, 
že ho velmi tíží, i když se tu-
to těžkost snaží ironizovat 
a všechno vážné a těžké pro-
hlašovat za kýč.

Nejen v tomto smyslu je 
Milan Kundera v mnoha as-
pektech osamělý – a takový 

už asi zůstane. Jeho osamělost 
– umělecká i lidská – provází 
celé jeho „veřejné působení“. 
Neměli bychom ji přehléd-
nout. Právě ta asi vysvětluje 
jisté vážnější tóny, které se 
v jeho tvorbě vyskytují, jakko-
li nad nimi znějí výrazné mo-
tivy ironie a sebeironie, které 
jsou pro Kunderu tak charak-
teristické. 

nAbíZíMe

CEP nabízí sborník č. 75/2009 „Rozvojové země – potře-
bují pomoc, nebo volné trhy?“, do něhož přispěli nomsa 
duba, Hynek Fajmon, Jan Kohout, Mojmír Hampl, 
václav Klaus, dušan Tříska, Walter Williams, Martin 
Slaný, Tomáš Munzi, Lukáš Kovanda a Marek Loužek 
(editor sborníku). Předmluvu ke sborníku napsal prezident  
václav Klaus. 

Cena: 70 Kč, 85 stran.

objednávky na www.cepin.cz,  
tel. 222 814 666, e-mail: cep@cepin.cz

Kundera je ještě  
„klasický“ polyhistor 
renesančního typu.

Až do své emigrace učil na 
pražské FAMU světovou lite-
raturu, jejímž docentem se 
stal v roce 1964. Jeho eseje 
a teoretické práce, zvláště ty, 
v nichž se zabýval svým milo-
vaným Vladislavem Vančurou 
(Umění románu, 1960), jsou 
dodnes podnětným čtením 
pro každého, koho zajímá mo-
derní literatura a umění.

exil
V emigraci se stal slavným 

už svým prvním „velkým“ 
románem Kniha smíchu a za-
pomnění (1978) a především 
pak svou Nesnesitelnou leh-
kostí bytí (1984). Tyto dvě kni-
hy z něho udělaly autora svě-
tového věhlasu, i když napří-
klad k jeho interpretaci právě 
onoho osudného osmašede-
sátého roku mají mnozí vý-
hrady. Mezi lety 1988 až 2000 
napsal ještě další čtyři romá-
ny: Nesmrtelnost, Pomalost, 
Totožnost a Nevědomost. Pa-
tří k jeho „filozofujícím“ pra-
cím, ale i navzdory své obtíž-
nosti se staly bestsellery. 

Těžko se to shrnuje. Spor 
o Kunderu přetrvává. Např. 
nedávný otevřený dopis, 
který Kunderovi napsal kon-
zervativní redaktor americ-
kého časopisu Commentary 
Norman Podhoretz, i replika 
Poláka Ryszarda Legutka (viz 
Proglas č. 6/2008) ukazují, že 
Kunderu není snadné zařadit 
ani na pravo–levé schéma. 
V této polemice více rozu-
mím argumentům tohoto za-

Kunderovo bytí není 
nesnesitelně lehké.

Ačkoli se tomu Milan Kun-
dera mnohdy explicitně 
bránil, je pro mne výsostně 
českým spisovatelem, niko-
li neurčitě „světoobčansky“ 
orientovaným umělcem a člo-
věkem. Chápu jeho, v jeho dí-
lech stylizovanou polohu jako 
jeho ústřední životní téma, 
jako velký Žert, při němž nám 
ale často na rtech mizí smích. 
Právě tím se odlišuje od dneš-
ních hvězd české literatury 
a filmu, které nám současný 
svět jenom předstírají.

Lidové noviny,  
28. března 2009
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Osmdesát let Milana Kundery

Bůh Řeků Zeus pojal mar-
nivou myšlenku spatřit so-
chaře Feidiáse, tvůrce své 
vlastní sochy, jíž byl patrně 
okouzlen, a na niž byl, je-li to 
u bohů možné, ješitně pyšný, 
protože si myslel, jak je u bo-
hů obvyklé, že Feidiás sice 
stvořil sochu, ale on stvořil 
Feidiáse. Setkání nedopadlo 
dobře. Bůh byl obyčejností 
tvůrce překvapen a zdálo se 
mu nemožné, aby tak ohro-
mující dílo vytvořil člověk 
tak nezajímavý a z božího 
hlediska nedostatečný. Bůh 
Řeků žil v době, která ještě 
umělecká díla ctila. V pošetilé 
touze vidět něco většího, než 
je umělecké dílo, totiž uměl-
ce, se Zeus stal jakýmsi smut-
ným předchůdcem naší doby, 
která už se nezajímá o umění, 
nýbrž jen o umělce. 

jako jeden celek autorem léta 
komponované, skládající se, 
jak sám autor říká, z jednotli-
vých opusů, které dohromady 
vytvářejí promyšlený celek, 
oslňující jednotou v myšlení 
i jazyce, jednotu úvahy i po-
znání. Dokonce i o esejistice, 
která dílo doplňuje, řeknu, že 
i ona je součástí toho díla, je 
jeho důležitým opusem. Ano, 
je v tom záměr, autor díla tvo-
ří každý nový opus vědomě 
jako součást toho celkového 
životního díla. Nejsou jen 
jednotlivé romány, jednotlivé 
knihy, je literární architektu-
ra celoživotního díla.

Byli spisovatelé, kteří chtěli 
po pravdě vykreslit ve svém 
díle Lidskou komedii mravů, 
a spisovatelé, kteří chtěli na-
opak vylíčit po pravdě dějiny 
svého národa. Dílo, o kterém 
mluvíme, chtělo něco jiné-
ho: dokázat, že román má své 
vnitřní a jen románu vlastní 
metody a nástroje poznání, že 
má své relativní pravdy a že 
dokáže do smyslu své doby 
hledět neopakovatelným způ-
sobem a že tak dokáže o do-
bě vypovědět mnoho a jinak 
a objevně. 

Román není zajatcem ani 
historie, ani psychologie či 
sociologie, ani ideologie. 
Román je zajatcem sebe sa-
ma, svých vlastních dějin, za-
jatcem své vlastní románové 
moudrosti, a v tomto zajetí 
je nenahraditelným zpravo-
dajem o životě člověka, je 
zpravodajem existenciálním. 
Celek Kunderova díla uka-
zuje nenahraditelnost a pro-
vokativnost románového po-
znání.

Kdo se chce o druhé polovi-
ně dvacátého století v Evropě 
dozvědět, co se jinde nedozví 
a co mu filozofové, politici 
i historikové, ti věční a pilní 
tvůrci omylů, řeknou špatně, 
totiž, kdo chce pochopit exis-
tenci člověka v tomto století, 
nemůže dílo Milana Kundery 
vynechat. V době, která nad 
románem lámala hůl a přika-
zovala románu jen marginál-
ní prostor, se román znovu 
osvědčil – není to nástroj 

smích. Chce se parafrázovat 
známý citát: člověk myslí 
a román se směje. Pravda 
smích nesnáší, považuje jej 
za posměch a proto je smích, 
ta nenahraditelná pravda ro-
mánu, tak cenná. Kunderův 
román není nikomu zavá-
zán a nesleduje ničí zájem. 
V tom je jeho kouzelná moc-
nost. Kundera vrátil románu, 
udřenému sluhovi vědecké-
ho a ideologického století, 
dvě velké hodnoty: svobodu 
a neserióznost.

Krutost doby
Dílo začalo vznikat v šedesá-

tých letech v Praze. Zabývalo 
se rozčarováním, zklamáním 
a selháním intelektuála dvacá-
tého století, jehož sen o světě 
zářivého komunistického zítř-
ka se změnil v panství teroru 
a barbarství. Odsoudit komu-
nismus a ukázat jeho zvěrstva 
dokáže už každý. Dílo ukázalo 
tragédii komunismu jako roz-
por touhy a skutečnosti, jako 
směšný a krutý paradox lidí, 
kteří ve vlaku dějinných iluzí 
uskutečňováním lidské svo-
body svobodu zničili.

Česká část díla se rychle 
stala známou v zahraničí, 
ve světě, jak říkáme v Praze, 
stala se světovou. Ovšem, 
co je v Čechách světovost? 
Světovost, a cituji zde Jana 
Grossmana, je dána intenzi-
tou, jakou dovedu svoji zku-
šenost – získanou třeba na 
nejmenším prostoru a v nej-
kratším čase, „teď“ a „zde“ 
– prohloubit ve zkušenost 
rozhodující a obecně lidskou. 
Klást otázky a ne je přijímat 
– jen na tom záleží, píše Jan 
Grossmann.

 Román Žert je postaven na 
směšném intimním a nicot-
ném žertu – jedné pohlednici, 
z níž krutost doby a lidí udě-
lá veřejný zločin. A z tohoto 
malého tady a teď vyrostl ro-
mán, jehož smysl není v sou-
du nad komunismem, nýbrž 
v obrazu tragédie komunismu 
a tragédie lidí v komunismu, 
tedy v oné grossmanovské 
rozhodující zkušenosti obec-
ně lidské. Komunismus bu-
de dávno zapomenut, jako je 
zapomenut svět galantních 
rytířů, ale obecně lidská zne-

pravdy, jak se vždy věřilo, je 
to nástroj poznání.

Poznání je nepříjemné
Poznání je vždy nepříjem-

né – vyvrací či alespoň na-
rušuje pravdy. To vyvolává 
nechuť a odpor lidí, protože 
pravda, ať už jakákoliv, má 
vždy vysoký kurz, určitě vyšší 
než poznání. Pravda se totiž 
už dávno stala svým vlastním 
kýčem, kýčem pravdy, kýčem 
neochvějnosti a jistoty. Stala 
se baštou nehybnosti, jejíž 
zdi je vždy obtížné a bolest-
né bourat. Je trpkým údělem 
lidstva, že zbořené pravdy 
nahradí vždy pravdami nový-
mi, stejně opevněnými, stej-

Karel Steigerwald
člen správní rady Centra pro ekonomiku a politiku

Kdo chce pochopit  
existenci člověka v tomto 

století, nemůže dílo  
Milana Kundery vynechat.

s

Komunismus bude dávno 
zapomenut, jako je 

zapomenut svět  
galantních rytířů,  
ale obecně lidská 

znepokojující otázka  
Žertu bude trvat dál, 
jako dál trvá román 

Cervantesův.

Ano, žijeme v době nelí-
tostné povrchnosti, která za 
skutečné umělecké dílo po-
važuje životní příběhy uměl-
ců, jejich soukromí a intimní 
události jejich života. Těch 
se zmocňuje ohromná medi-
ální industrie, která umělce 
sleduje, pitvá, pronásleduje 
a natahuje na skřipec tak zva-
ného práva veřejnosti. Co bo-
ha Řeků ještě rozlítostnilo (že 
umělec je obyčejný a nedosta-
tečný vůči svému dílu), z to-
ho dnešní veřejná industrie 
naopak tvoří obchodní artikl. 
Tvořit umělecká díla je dnes 
skoro bezvýznamné, význam 
mají intimnosti lidí. Ale já 
věřím, že umělecká díla jsou 
stále ještě důležitá, dokonce 
důležitější než život umělců. 
Zeus se mýlil, když se chtěl 
obdivovat velikosti tvůrce so-
chy a po právu byl zklamán. 
Soše se měl obdivovat.

Opus Milana Kundery
Dílo Milana Kundery je 

všem známé. A říkám-li dílo 
v jednotném čísle, chci pod-
trhnout, že se skutečně jedná 
o jedno jediné dílo, vědomě 

ně vzývanými, až se člověk 
ptá, proč vlastně nahrazovat 
jedny pravdy jinými, když 
to vždy vyjde nastejno – nad 
pevností pravdy vždy vlaje 
vlajka kýče. Každá rebelie je 
vždy zárodkem příští nehyb-
nosti, příštího kýče pravdy.

Kunderovo dílo nebou-
rá pravdy, aby je nahradilo 
jinými pravdami, aby kýč 
vystřídal kýč, aby jednu filo-
zofickou či historickou iluzi 
nahradila jiná. Je to dílo ka-
cířské. Nepoučí nás o tom, 
co je správné a co je špatné, 
nýbrž říká, co je bezvýznam-
nost člověka, proč je člověk 
směšný a proč je přesto vět-
ší než vesmír. Dílo nehledá 
pravdu, nýbrž existenci člo-
věka. Pokud se pravdou zao-
bírá, tak jedině proto, aby ji 
svléklo a posvítilo na její na-
hou pýchu.

Pravda, jako každý kýč, je 
na sebe pyšná a jako každý 
kýč je nedůtklivá, protože 
neví nic o své pomíjivosti. 
To je poznání románu, které 
nediktuje ani historie vítězů, 
ani historie poražených, ani 
správné vědecké ponaučení 
lidstva. Pravdou románu je 
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pokojující otázka Žertu bude 
trvat dál, jako dál trvá román 
Cervantesův. Kundera vyve-
dl malou českou zkušenost 
z provincie do kontextu celé-
ho světa.

Literární velikost
Po ruské okupaci se dílo 

přemístilo do Francie a při-
pomnělo nám, že střední 
Evropa byla změněna ne snad 
v Evropu východní, nýbrž 

rovnou v západní Asii – po-
kud Asií rozumíme barbarství 
stepních států východu. Autor 
díla se tak přiřadil ke svým 
českým literárním předchůd-
cům, autorům vyhnancům, 
Franzi Kafkovi a Jaroslavu 
Haškovi. Vyhnanství každého 
z těch tří bylo jiné, ale jed-
no je spojovalo: byli „mimo“ 

potomci pražských soudců 
z padesátých let křičeli svůj 
kýč svobody přes řeku do 
temnot tiché kambodžské 
džungle. 

Kunderovo dílo ze zkuše-
nosti české učinilo zkušenost 
obecně lidskou. České téma 
se stalo součástí světového 
literárního kontextu. Vrátilo 
románu dvacátého století je-
ho nejsilnější zbraň – chápat 
a poznávat existenciální si-
tuaci člověka. Proti literární 

A je ještě jedna vlastnost 
díla, kterou jsem nechal 
stranou, jaksi soukromému 
užití. Tou vlastností je hra-
vost, lehkost, ironie a skepse 
díla, ovšem také rafinovaná 
drzost, lehkomyslnost a ne-
stoudnost, spojená paradox-
ně nikoliv s chaosem a libo-
vůlí literárního vyprávění, 
nýbrž s promyšlenou a přes-

CEP nabízí sborník č. 73/2008 „Jean-Jacques Rousseau 
– 230 let od úmrtí“, do něhož přispěli Milan Znoj, 
Ján Pavlík, Miloslav bednář, vladimír Čechák, Jiří 
Chotaš a Marek Loužek (editor sborníku). Publikace 
přináší přílohy – výňatky ze slavných děl Jean-Jacquese 
Rousseaua – Vyznání, O původu a nerovnosti mezi lidmi 
a o Společenské smlouvě. Předmluvu napsal prezident 
václav Klaus.

Cena: 70 Kč, 132 stran.

objednávky na www.cepin.cz, tel. 222 814 666, e-mail: cep@cepin.cz

Kundera byl vyhnán  
do ciziny a označován za 
„cizího“, za přeběhlíka, 
jehož dílo odmítá plnit 
předepsané povinnosti, 
jimž tak jímavě slouží  

české písemnictví. 

nAbíZíMe

n

Kunderovo dílo ze 
zkušenosti české učinilo 

zkušenost obecně lidskou. 

Velikost románů  
Milana Kundery  
je v jejich smíchu 

a bezbožnosti.

CEP nabízí knihu Michala Petříka „evropa ve slepé ulič-
ce“ s podtitulem „Lisabonská smlouva a politická unifikace“. 
Kniha analyzuje základní pojmy evropské integrace a rozebí-
rá vývoj k politické unii. Zkoumá pilíře Lisabonské smlouvy 
a další změny zaváděné Lisabonskou smlouvou. Přináší pří-
padové studie Unie mezi Laekenem a Lisabonem. Nechybí 
ani přílohy s kompetencemi EU podle Lisabonské smlouvy. 
Předmluvu ke knize napsal prezident václav Klaus. 

Cena: 70 Kč, 118 stran.

českou literaturu, mimo její 
proudy a snažení. 

Kafka byl vyhnancem 
do samoty pokoje, psacího 
stolu a jeho zásuvky. Ještě 
i avantgarda třicátých let je-
ho románům nerozuměla 
a považovala je za podivínské 
a cizí. Hašek byl vyhnán do 
plebejských hospod a do ří-
še pokleslé literatury. Brány 
krásného písemnictví mu by-
ly uzavřeny. Kundera byl vy-
hnán do ciziny a označován 
za „cizího“, za přeběhlíka, 
jehož dílo odmítá plnit pře-
depsané povinnosti, jimž tak 
jímavě slouží české písem-
nictví. 

Ve Francii se dílu dařilo, 
bez ohledu na tyto lapálie, 
dobře. Pokračovalo v dobý-
vání světa a dokončilo velký 
světový obraz malé a bezvý-
znamné ničemnosti v malič-
ké středoevropské zemi u Alp 
vedle Polska – obraz svobo-
dy, která sežrala sama sebe. 
Vznikla francouzská část díla, 
malicherný žert z pohlednice 
se vydal na pochod světem, 
došel až do Kambodže, kde 

moderně, jak jí rozumělo dva-
cáté století, postavilo román 
jako dílo antiavantgardní, 
antipokrokové, jako dílo, kte-
ré neklade odpovědi, nýbrž 
otázky. Řečeno slovy díla, str-
hává opony, za nimiž, žel, ne-
vidí pokrok, nýbrž další opo-
ny. Byla-li literární avantgarda 
dvacátého století revoluční, 
toto dílo se revoluci směje 
a zoufá si nad ní. 

nou architekturou. Myslím 
tím nejen intelektuálně 
strhující kompozici jednot-
livých románů, nýbrž i vel-
korysost celkové koncepce 
díla, která vznikala v rozpětí 
uplynulých padesáti let. Kdo 
se zajímá o malost a ubohost 
dvacátého století, nemůže 
toto velké dílo přehlédnout. 
A do bloku si napíše poznám-
ku: velikost románů Milana 
Kundery je v jejich smíchu 
a bezbožnosti.
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ZPRávy Ze SeMináŘů
nacistická okupace – sedmdesát let poté

V úterý 17. března 2009 
uspořádalo Centrum pro eko-
nomiku a politiku seminář 
„Nacistická okupace – sedm-
desát let poté“. Na panelu, 
který moderoval kancléř 
Jiří Weigl, vystoupili profe-
sor Filozofické fakulty UK 
Vladimír Nálevka, Jindřich 
Dejmek z Historického ústa-
vu Akademie věd ČR a pro-
fesor Filozofické fakulty UK 
Robert Kvaček. Spisovatel 
Arnošt Lustig se omluvil kvůli 
nemoci.

Jindřich dejmek popsal 
cestu od Mnichovské dohody 
k 15. březnu 1939. Mnichovská 
dohoda byla svérázným řeše-
ním menšinových problémů. 
Němci získali v okleštěné ČSR 
privilegované postavení. Víra 
prezidenta Háchy, že kdyby se 
ČSR více přimkla k Německu, 
byl by to pro Německo jistý 
morální závazek, se ukázala 
jako iluzorní. Hitler vycházel 
z nacionalistického myšlenko-
vého konstruktu, jehož součás-
tí byl plán na další expanzi do 
východní Evropy. Nacistická 
politika využila k rozbití ČSR 
sudetoněmeckou otázku. Na-
cisté nestáli o kompromis, 
chtěli zničit československý 

stát jako takový. Orientace 
na Itálii ministra zahraničí 
Františka Chvalkovského se 
ukázala jako jedna z mnoha fik-
cí. Vláda okleštěné ČSR cítila, 
že jsme vklíněni do Německa 
a musíme se podle toho cho-
vat. Hitler stále stupňoval své 
požadavky. Prezident Hácha 
v Berlíně podlehl německému 
nátlaku a brutálně vynucená 
kapitulace kvazilegalizovala 
vstup německých vojsk na na-
še území.

vladimír nálevka načrtl 
každodenní život za protek-
torátu. Vnitřní hnutí odporu 
prošlo zkoušku ohněm, kola-
borace neměla masové záze-
mí. V červnu 1939 začaly pů-
sobit úřady práce, které roz-
hodovaly o zaměstnání kaž-
dého jedince. V protektorátu 
existoval přídělový systém 
na potraviny, obuv a textil. Ve 
všech ohledech byli zvýhod-
něni Němci. Protektorátní 
měna ztratila na konci války 
hodnotu, černý trh nacisté 
trestali, ale nemohli mu za-
bránit. Na Slovensku byla hos-
podářská situace o něco lepší, 
ale ne o moc. Po 15. březnu 
1939 žilo na území protek-
torátu 103 000 Židů, včetně 

míšenců 118 000 Židů. Z nich 
se stalo obětí nacistické ge-
nocidy více než 78 000 osob. 
V duchu svých představ o ger-
manizaci se nacisté snažili 
oslabit vliv českého školství 
a kultury. V dějepise byla sou-
stavně umlčována idea čes-
koslovenské státnosti. K pá-
du protektorátního režimu 
přispělo partyzánské hnutí 
a květnové povstání.

Robert Kvaček vysvětlil, 
že Hitler považoval Mnichov 
za půlvítězství, protože chtěl 
československý stát zničit. 
Když říšské kancléřství v po-
lovině března 1939 opouštěli 
Hácha s Chvalkovským, pro-
hlásil Hitler, že vstoupí do ně-
meckých dějin jako největší 
Němec. Žádná česká politic-
ká reprezentace se nemohla 
s Hitlerem dohodnout. Pakt 
o neútočení Hitler odmít-
nul. Křivda z Versailles jako 
německý argument podle 
Kvačka neplatí. Němci po prv-
ní světové válce zas tolik na re-
paracích nezaplatili. Hitlerův 
útok na Versailles byl pouze 
záminkou. Ve schizofrenní si-
tuaci se ocitli slovenští luďáci: 
když byla československá mo-
bilizace, stáli při Češích. Když 
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však hrozila válka, chtěli luďá-
ci Slovensko připojit k Polsku. 
Nakonec zvolili samostatnost. 
Pomnichovský půlrok obnažil 
křehkost české demokracie. 
Paradoxem je, že 15. březen 
1939 se v podstatě odehrává 
v míru, jinak všechny ostatní 
země Němci obsazovali váleč-
ným způsobem.

Jiří Weigl vyložil 15. bře-
zen 1939 jako jeden z nejtem-
nějších dnů našeho národa. 
Hitler udělal chybu, že šel za 
rámec práva na sebeurčení. 
Kdyby setrval na hranicích 
z Mnichova, stal by se jed-
ním z největších německých 
státníků. Weigl upozornil, že 
Hitlerův pohled na ČSR jako 
produkt versailleské smlouvy 
sdílely i některé britské kruhy. 

V závěru Vladimír Nálevka 
kritizoval antidemokratický 
virus antisemitismu za dru-
hé republiky. Podle Jindřicha 
Dejmka v okleštěném českém 
státě rozhodoval Hitler, nebylo 
v něm místa pro ČSR. Robert 
Kvaček odmítl vinu Edvarda 
Beneše na válce; mnozí Češi 
cítili 14. březen 1939, kdy by-
la vyhlášena slovenská samo-
statnost, jako drastičtější než 
15. březen 1939. ML


