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Některá kulatá výročí by-
chom neměli přecházet bez 
povšimnutí. Za jedno z těch, 
o kterých to platí, považuji to, 
že se 29. září roku 1881 v teh-
dejším rakousko-uherském, 
dnes ukrajinském Lvově, 
tehdy Lembergu, narodil je-
den z nejvýznamnějších po-
litických filosofů a ekonomů 
20. století Ludwig von Mises. 
Jeho dlouhý život a neustálá 
práce – zemřel 18. října 1973 
v úctyhodném věku 92 let 
– mu umožnily zanechat hlu-
bokou a nepřehlédnutelnou 
stopu ve společensko-vědním 
a ekonomickém myšlení sou-
časnosti. 

I jeho životní osudy jsou 
mimořádné. Putoval ze Lvova 
do Vídně, poté z Vídně, kde 
studoval na univerzitě a více 
než tři desetiletí pracoval, do 
Ženevy, kam se uchýlil před 
Hitlerem, a ze Ženevy do 
New Yorku, když začínalo být 
jasné, že ani Ženeva pro ně-
ho není bezpečná. Poslední 
tři desetiletí života prožil ve 
Spojených státech. 

Mises je bezkonkurenč-
ně – srovnávat se s ním  mů-
že snad jedině jeho nejvý-
znamnější žák Friedrich von 
Hayek – největším obhájcem 
trhu a ekonomické svobody 
ve 20. století, minimálně v je-
ho prvních dvou třetinách, 
po jejichž uplynutí toto po-
myslné žezlo převzal Milton 
Friedman. Je dobře, že byla 
v roce 2006 do češtiny pře-
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130 let od narození  
Ludwiga von Misese

václav Klaus

ložena jeho nejvýznamnější 
kniha „Human Action“ (pod 
názvem „Lidské jednání“). 
Tato bible klasických liberá-
lů, která vyšla anglicky prvně 
v roce 1949, měla řadu před-
cházejících německých verzí, 
na kterých Mises pracoval již 
od počátku 20. století. 

Mises byl důsledným, až 
fundamentalistickým obháj-
cem trhu a ekonomické svo-
body a stejně tak byl důsled-
ným, až fundamentalistickým 
odpůrcem socialismu a státní-
ho intervencionismu vůbec. 
Ne náhodou proto propagoval 
„human action“, svobodnou 
lidskou aktivitu, a ne náhodou 
byl nesmiřitelným odpůrcem 
organizování lidské společ-

nosti na základě jakéhokoli 
„human design“, tedy projek-
tu, konstrukce, plánu. Kolem 
toho se točí a točilo veškeré 
jeho konání, které v Evropě 
i Americe tak dlouho, tak re-
zolutně a neústupně, tak osa-
moceně a často nepochopeně 
prováděl. 

Mises byl důsledně indivi-
dualistický, odmítal kolekti-
vismus všeho druhu a věřil 
v racionalitu chování člově-
ka – samozřejmě za předpo-
kladu, že se člověk může cho-
vat svobodně a že se ho nikdo 
odkudsi shůry nepokouší 
řídit, regulovat, manipulovat. 
Teď není možné rozebírat 
jeho dílčí příspěvky k eko-
nomické teorii – zejména 
k teorii peněz, úroku a hos-
podářského cyklu, k odmítá-
ní makroekonomie a keyne-
siánství – ale nemohu nezmí-
nit jeho zcela zásadní přínos 
k debatě o socialismu, která 
se v západním světě rozvinula 
ve 20. a 30. letech minulého 

s
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století a která byla v podstatě 
zahájena jeho článkem o ne-
možnosti ekonomické kalku-
lace za socialismu, publiko-
vaným již v roce 1920. Tato 
debata ovlivnila velmi silně – 
po uplynutí téměř čtyř dese-

tiletí – i naše domácí diskuse 
v 60. letech 20. století. 

Mises považoval socialis-
mus za „skok do tmy“ a spolu 
s Hayekem rezolutně odmítal 
„hru na trh“. Mimochodem, 
hrou na trh jsou i dnešní po-

kusy prodávat emisní povo-
lenky (na CO2) na základě ar-
gumentu, že je to tržní řešení 
problému globálního oteplo-
vání. Chybí nám Mises, který 
by řekl, že to s trhem nemá 
nic společného – snažím se to 

sice říkat stále, ale Misesovu 
autoritu a obdivuhodnou 
myš lenkovou hloubku ne-
mám a mít určitě nikdy nebu-
du (můj širší text o Ludwigu 
von Misesovi z roku 2006 je 
na www.klaus.cz).

V posledních letech jsme 
svědky rostoucího tlaku na 
omezování občanských svo-
bod – na prvním místě svobo-
dy projevu. Vzniká nám před 
očima kánon povolených 
názorů a postojů, stanoviska 
opačná jsou pak předmětem 
společenské ostrakizace, v hor-
ším případě dokonce krimina-
lizace. Smýšlení či jednání, jež 
byla ještě před několika desít-
kami let považována za norma-
tivní, jsou samozvanou mediál-
ně-politickou ideopolicií ozna-
čována za extremistická a spo-
lečensky nebezpečná. Tento 
trend lze dobře dokumentovat 
na způsobu, jakým se psalo 
o letošním pražském festivalu 
homolesbické hrdosti. 

I ten sebemírnější kritik 
Prague Pride byl mediálně 
políčkován či označen za, vý-
razem Borise Šťastného, kryp-
tofašistu. Heterosexuál nemá 
na výsadní společenské uznání 
plynoucí ze schopnosti zplo-
dit a vychovat potomstvo ná-
rok, neboť takový postoj údaj-
ně implikuje homofobii. Také 
se opovažte tvrdit, že některé 
morální postoje jsou za všech 
okolností správné a ti, kteří se 
jimi neřídí (jednotlivci, národy 
či celé kultury), ztrácí na své 
důstojnosti. Proto ten apel na 
multikulturní či genderovou 
výchovu ve školách, mocensky 
a finančně podporovanou eu-
rounijními institucemi, aby se 
položily základy pro úspěšnou 
emancipaci budoucích gene-
rací od údajných předsudků 
a sociokulturně podmíněných 
stereotypů našich předků.

Past relativismu
Vím, že je mezi námi ještě 

stále mnoho lidí, kterým je ta-

to ideologie cizí. Mají pro to 
různé důvody. U někoho pře-
vládají argumenty, u jiných 
spíše jen instinktivní odpor 
k abstraktním představám sa-
lónních intelektuálů. Chtějí-li 
se ve svém odporu k hrozící 
diktatuře politické korektnos-
ti alespoň na něčem sjednotit, 
bývá to zpravidla odkaz na 
svobodu slova a veřejného pro-
jevu. Takový postoj je pochopi-
telný, vždyť každý si přeje, aby 
svoje přesvědčení mohl bez 
obav z postihu sdílet s druhý-
mi. Chtějí-li vyznavači kolektiv-
ních práv menšin a rovnocen-
ného přístupu k alternativním 
životním stylům zavřít svým 
oponentům zákonem či jinými 
prostředky ústa, je volání po 
svobodě slova a přesvědčení, 
obsažených v našem ústavním 
pořádku, zcela jistě oprávně-
né. Mohou-li jedni beztrestně 
propagovat homosexualismus 
či právo na potrat, musí mít 
stejné právo na veřejný prostor 
také ti, co mají homosexua litu 
či potrat za zlo. 

Obávám se však, že v dlou-
hodobém horizontu si v zápa-
se o tradiční hodnoty a poráž-
ku ideologie politické korekt-
nosti s odkazem na svobodu 
slova nevystačíme. 

Stoupenci politické korekt-
nosti a multikulturalismu se 
také rádi na svobodu odvolá-
vají. Jejich boj za rovná práva 
všech alternativ k myšlenkám 
a postojům, označovaných za 
tradiční (konzervativní, křes-
ťanské), plyne z přesvědče-
ní, že neexistují univerzální 
měřítka dobra a zla. Musíme 
pokorně uznat, tvrdí, relativ-
nost všech našich východi-
sek a předpokladů. Všechny 
po staletí předávané postoje 

nejsou ničím víc než jen kul-
turně a sociálně podmíněné 
stereotypy. Změnou vnějších 
okolností dochází i ke změ-
nám preferencí a pohledů na 
skutečnost. Tato dějinná pro-
měnlivost se pak týká i samot-
ných základů skutečnosti. Jen 
proto je možné s genderisty 
tvrdit, že rozdíly mezi mužem 
a ženou v rodině i v širší spo-
lečnosti nejsou přirozené, ale 
společností vnucené. Jen ten, 
kdo všechny ustálené před-
stavy o tom, co je přirozené, 
důsledně relativizuje, je oprav-
du svobodný. A ten, kdo tvrdí, 
že dobro a zlo, pravda a omyl, 
mají univerzální a in potentia 
všemi sdílenou platnost, je 
nebezpečný fanatik a funda-
mentalista, pokládající základy 
nové Osvětimi. 

Každý relativismus, tedy 
i tento, však v sobě skrývá ne-
přiznaný, a přitom pro smyslu-
plnost zastávané pozice, fatál-
ní rozpor. Vylučují-li obecnou 
platnost jakéhokoli názoru, 
musí toto východisko vztáh-
nout i na sebe. Chtějí-li tedy 
postmoderně smýšlející akti-
visté či politici vykázat z veřej-
ného prostoru konzervativní 
či s tradiční křesťanskou mo-
rálkou spojované postoje, jed-
nají tak v rozporu s vlastními 
principy. Na tuto jejich intelek-
tuální nepoctivost je třeba dů-
razně a soustavně upozorňo-
vat. Také proto, že tato jejich 
vnitřně rozporná ideologie má 
potenci vnést do společenské-
ho života pod pláštíkem radi-
kální plurality mechanismy 
známé z totalitních režimů.

Argumentační potíže
Neděláme však podobnou 

chybu, voláme-li ve snaze po 
udržení tradičních hodnot 
v dnešním světě po rovném 
právu na svobodu slova? 
Odvolávat se na ústavní pravi-
dla občanského soužití, obsa-
hující právo na šíření vlastního 
přesvědčení, je jistě oprávně-
né, ovšem argumentačně zcela 
nedostatečné. 

Liberální kritika politické 
korektnosti vykazuje argu-
mentační manko z toho důvo-
du, že ze svobody činí nejvyšší 
lidský statek a přitom po stá-
tu požaduje, aby si uchovával 
hodnotovou neutralitu. Volá 
po společnosti nesjednoce-
né přesvědčením o tom, co 
je dobré a co zlé. Dostává se 
tím do podobných argumen-
tačních potíží jako postmo-
derní relativisté. Čím jiným 
než dobrem, zasluhujícím si 
ochranu státu, je svoboda, jíž 
má libertarián nade vše? Zde 
nám nepomohou sofistická 
rozlišení mezi dobrem toliko 
formálním a substantivním. 
Není-li svoboda dobrem ve 
vlastním slova smyslu, pak 
není rozumného důvodu ji 
preferovat před nesvobodou. 
Zároveň se tím ukazuje, že 
svoboda ve smyslu práva na 
morálně neodlišenou volbu 
je iluzí. Odmítáme-li připus-
tit existenci na lidské svévoli 
nezávislého mravního řádu 
a z něj vyplývajících práv a po-
vinností, nelze ani smysluplně 
hájit hodnotu svobody. 

Argumentačně bezrozporná 
obhajoba svobody je možná 
jen tehdy, uznáme-li její meze, 
dané Stvořitelem. Kdo odmítá 
transcendentálně ukotvený 
mravní řád, implikující všeo-
becnou platnost a závaznost, 
řeže si pod sebou větev, z níž 
chce hodnotu svobody hájit.

Pro úspěšný zápas s mno-
hahlavým drakem totalitní 
ideologie, kterou nám pod 
praporem dosud netušených 
práv rozmanitých menšin vnu-
cuje „nová levice“, u nás do 
velké míry soustředěná kolem 
Strany zelených, bude nezbyt-
né, abychom si uvědomili, že 
nebojujeme jen o uhájení ob-
čanských svobod, ale o samot-
ný zdravý rozum. Rozum, díky 
němuž poznáváme, že nám ty 
tzv. tradiční či konzervativní 
hodnoty nespadly jen tak z ne-
be. Ale co to povídám, vlastně 
spadly.

jak bojovat s diktaturou politické korektnosti

Michal Semín
ředitel Institutu svatého Josefa
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Postmoderní teolog Tomáš 
Halík, známý mimo jiné svým 
zuřivým „antiklausismem“, ne-
dávno neodolal pokušení zapo-
jit se do aktuálních mediálních 
show a svěřil deníku Právo své 
obavy z „hnutí D.O.S.T.“ a „pa-
na Bátory“, kteří se prý „velmi 
blíží druhorepublikovému fa-
šismu“ (Halík: Je skandální, 
že Klaus podporuje fašizující-
ho Bátoru, Právo 25. 8. 2011). 
V nedlouhém vyjádření Halík 
zopakoval poněkud již obe-
hranou písničku o hradním 
extrémistickém nebezpečí, 
mimoděk však přitom odhalil 
typické vzorce (a slabiny) své-
ho uvažování a jednání, a stojí 
proto za pozornost. 

V prvé řadě předvádí čtená-
řům neuvěřitelnou bohorov-
nost, s níž hodnotí osoby a ide-
je bez sebemenší snahy nějak 
prokázat objektivitu svých 
velmi příkrých soudů. Chválí 
například jakýsi blíže neurče-
ný „inteligentní konzervatis-
mus“, jímž patrně myslí své 
vlastní zvyky. Naopak razantně 

zatracuje klasické konzervativ-
ní hodnoty hájené iniciativou 
D.O.S.T., které označuje za 
„soubor extrémních, provoka-
tivních a hloupých výkřiků“. 
Zdůvodňovat svá tvrzení jako 
vždy nemá potřebu. Stačí, že 
to říká on.

Jiným nepřehlédnutelným 
rysem Halíkových postupů 
jsou laciné emotivní parale-
ly. V citovaném textu napří-
klad tvrdí, že lidé z iniciativy 
D.O.S.T. chystají „protievrop-
skou, nacionalistickou a šovi-
nistickou frontu“, varuje před 
oživením „druhorepublikové-
ho fašismu“ a poučuje, jak 
nebezpečné je to v době, kdy 
„svět prochází krizí“! 

Samozřejmě se nenamáhá 
ani naznačit, co myslí nálep-
kou „druhorepublikový fašis-
mus“. Gajdovu Národní obec 
fašistickou s její ideou korpo-
rativního státu? Nebo tehdejší 
česko-slovenskou vládu? Nebo 
nacizující skupinky českých 
germanofilů, které volaly po 
jednotné německé Evropě? Že 

Kněz, nebo politik?

Petr Bahník
místopředseda Akce D.O.S.T.

by bylo přinejmenším na mís-
tě rozlišovat postoje tehdej-
ších osobností? Takhle složitě 
Halík neuvažuje. Nechce dis-
kutovat, hledá klacek na české 
konzervativce. Jinak by musel 
vznést otázku, zda k modelu 
korporativního státu nemají 
ve skutečnosti nejblíže vize 
tzv. „občanské společnosti“ 
a k německé nové Evropě pro-
jekt superstátu EU. 

Lidem z iniciativy D.O.S.T. 
Halík vyčítá, že prý „nemys-
lí a nedomýšlejí to, co by se 
stalo, kdybychom opustili 
Evropskou unii“. Pravdou je 
pravý opak. Právě proto, že ti-
to lidé o unii přemýšlejí, jsou 
předmětem Halíkových útoků. 

Je to stále stejná demagogic-
ká metoda. Propagátoři vstupu 
ČR do unie okřikovali odpůrce 
tvrzením, že chceme-li ovliv-
ňovat podobu EU, musíme do 
ní nejdřív vstoupit. Brzy po 
vstupu je ale začali okřikovat 
zase, tentokrát s tím, že prý, 
když už v EU jednou jsme, tak 
máme „držet basu“. 

Halíkova „logika“ v této věci 
je identická. Lidem, kteří dlou-
hodobě varovali před příliš-
nou závislostí na EU, nyní vy-
čítá, že prý si neuvědomují, jak 
moc jsme na EU závislí. Halík 
odmítá, protože neumí vést 
s odpůrci souboj idejí. V jeho 

očích je diskvalifikuje, že se 
odvažují s ním nesouhlasit, 
neboť on je ten, kdo stanovuje 
normy – a to světské i nábo-
ženské! Naposledy to potkalo 
hradního vicekancléře Petra 
Hájka a Ladislava Bátoru, 
o nichž Halík jako vrchní in-
kvizitor rovnou prohlásil, že 
„svými odkazy na křesťanství 
toto náboženství diskreditují“! 

To je charakteristické pro 
nejsmutnější a nejnebezpeč-
nější stránku Halíkova světa. 
Dlouhodobě zneužívá své-
ho kněžského povolání jako 
duchovní zástěrku k dělání 
politiky. Nejde jen o to, že 
například svá nedělní kázání 
mění v projevy, v nichž kriti-
zuje vybrané politiky (což ali-
bisticky obhajuje tím, že prý 
v kázáních nikoho konkrét-
ního nejmenuje). Jde o to, že 
prosazováním své vyhraněné 
politické orientace popsaný-
mi autoritativními metodami 
vystavuje ty věřící, kteří s jeho 
politickými názory nesouhlasí, 
neúnosnému nátlaku a vědo-
mě a záměrně v nich vyvolává 
pocit dlouhodobé názorové 
diskriminace. A to by kněz dě-
lat neměl. Pan Halík by se měl 
konečně rozhodnout: Je kněz, 
nebo politik?
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k ✔ Člověk v tržním systému, 

chování spotřebitele

✔ Poptávka po výrobních faktorech
a jejich nabídka

✔ Trh práce, nezaměstnanost

✔ Kapitál a úrok, investiční rozhodování

✔ Externality, veřejná volba

✔ Spotřeba, investice a rovnovážný HDP

✔ Bankovní soustava, tvorba peněz
a trh peněz

✔ Hospodářský cyklus, inflace, 
měnový kurz

✔ Platební bilance a zahraniční dluh

✔ Veřejné rozpočty a daně, 
rozpočtové schodky a státní dluh

✔ Ilustrativní metoda výkladu 
– prolínání teorie s příklady,
případovými studiemi a aplikacemi

✔ Příklady k řešení, 
slovník základních pojmů

✔ Jmenný a věcný rejstřík

ROBERT HOLMAN
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V červnu letošního roku 
proběhl v Moskvě meziná-
rodní demografický kongres. 
Důvod? Přiznané vymírání 
ruského národa. To samo-
zřejmě není žádná novinka. 
Bohužel většina českých no-
vinářů nepřestává vytvářet 
odpudivý obraz této země 
a „statečně“ bojuje s přízraky 
údajného ruského autoritář-
ství. A tak mnozí ani nepo-
střehli, že Rusko jen nefňuká 
nad svým osudem, ani ne-
strká hlavu do písku. Přitom 
naše demografická situace je 
snad ještě horší než ta ruská – 
navíc nám chybí realistický 
pohled a naděje v dohledné 
zlepšení situace.

Rusové se neschovávají za 
čísla přistěhovalců a snaží se 
situaci nízké porodnosti po-
měrně úspěšně řešit. Místo 
vylepšování světa volí jako 

lék návrat ke svobodné spo-
lečnosti, v níž se zmenšuje 
vliv státu ve prospěch rodiny 
a církve. Ilustrovat to lze na-
příklad na vzdělávání, které 
se zde rozvíjí velmi dynamic-
ky i díky finanční podpoře 
(normativům), která je místo 
školám poskytována rodinám. 
Děti nejsou vystaveny případ-
né státní indoktrinaci a nasta-
vený systém umožňuje rozvoj 
přirozených funkcí zdravých 
rodin. 

Podobně i v otázce vztahu 
státu k náboženství si pře-
stává ruský stát hrát na to-
talitního spasitele s jakousi 
alternativní, uměle vzniklou 
morálkou. Formou důkladné 
restituce komunistickým re-
žimem zabaveného majetku 
poskytl ruské pravoslavné 
církvi hospodářskou svobo-
du, umožňující její na státu 

nezávislé působení. Církev 
pak zpětně dává společnosti 
i jednotlivcům naději, jež je 
pro tolik potřebný nárůst na-
tality a pozitivní vývoj společ-
nosti nezbytná. My tu zatím 
adorujeme homosexualitu, 
třídíme odpad, zadlužujeme 
stát a přemýšlíme, jak vyhnat 
matky co nejrychleji do prá-
ce, abychom z nich vyždímali 
daně, z nichž se budou finan-
covat další programy podla-
mující stabilitu české rodiny. 
Člověka pak začínají napadat 
kacířské myšlenky, zdali jsme 
ten komunismus opravdu po-
razili?

Jsme tu svědky střetu dvou 
koncepcí – infantilního hé-
donismu a křesťanského 
 realismu. V hédonismu, kte-
rý nutně vychází z materia-
lismu, je člověk vnímán jen 
jako živočišně determino-
vaný biologický druh, jehož 
praotcem je pradávný sliz 
prvohor. Takto chápaný člo-
věk je pro podobně smýš-
lející vládce pouhé chovné 
hospodářské zvíře, které lze 
sterilizovat, zabíjet, či nao-

pak rozmnožovat či šlechtit 
v centrech umělého oploze-
ní. Děti je pak třeba co nejdří-
ve „vychovat“ v kolektivních 
zařízeních a vytvořit z nich 
poslušné alfy, bety, delty jako 
v románu Aldouse Huxleyho. 
V perspektivě křesťanského 
realismu je člověk od poče-
tí jedinečnou bytosti, jehož 
nedotknutelnost, důstojnost 
a svoboda jsou pevně zakot-
veny ve Stvořiteli.

Nepochybuji o tom, že 
i v Rusku se z vůle státních 
úřadů dějí nepravosti, zdá se 
mi však, že alespoň část spo-
lečenských elit nachází odva-
hu podívat se pravdě do očí. 
Řešení je přitom v podstatě 
jednoduché. Stačí, aby stát 
přestal v lidech podporovat 
sobecký styl života tím, že 
přebírá roli rodiny a hledí na 
člověka jako na chovné zvíře. 
Lidé se pak snadněji zachovají 
v souladu se svou rozumnou 
přirozeností, protože se jim 
bude vyplácet mít děti a dob-
ře je vychovávat. A jako bonus 
možná objeví i svou vlastní je-
dinečnost a důstojnost.

Rodina a společnost jako oběť hédonismu

Radim Ucháč
prezident Hnutí Pro život ČR

n

 NABízíME

CEP nabízí sborník č. 90/2011 „Evropská unie v pasti cen-
tralizace“, do něhož přispěli Tomáš Břicháček, Lukáš 
Petřík, Alexandr Tomský, václav Klaus, Benjamin 
Kuras, Doug Bandow, Miloslav Bednář, Petr Mach, jan 
Skopeček, Mojmír Hampl, Martin Slaný, ivo Strejček, 
Lukáš Kovanda, ondřej Krutílek a Dušan Šrámek. 
Editorem je Marek Loužek. Předmluvu napsal prezident 
václav Klaus.

116 stran, 100 Kč.

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

Centrum pro ekonomiku a politiku nabízí  sborník 
č. 91/2011 „David Hume – 300 let od naroze-
ní“, do něhož přispěli Robert Holman, zuzana 
Parusniková, josef Moural, zdeňka jastr zembská, 
ján Pavlík, Marek Loužek (editor sborníku), zdeněk 
Novotný, Lukáš Kovanda, ondřej Čapek a Tomáš 
Krištofóry. Předmluvu ke sborníku napsal prezident 
václav Klaus.

146 stran, 100 Kč.
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Kdo je tady „nácek“?

Radomír Malý
bývalý vedoucí katedry dějin  
na Teologické fakultě Jihočeské univerzity

n

Tak jsme se v nedělních 
otázkách Václava Moravce 
dozvěděli hrůzostrašnou no-
vinku: máme na ministerstvu 
školství „nácka“. Kdo jím je? 
Samozřejmě pan dr. Ladislav 
Bátora. A kdo to řekl? Nikdo 
menší než sám pan ministr fi-
nancí a místopředseda strany 
TOP 09 Miroslav Kalousek. 
Fuj! Nacista na minister-
stvu školství! Tak to tu ještě 
 nebylo.

Národovecký 
konzervativismus

O nacismu vím poněkud ví-
ce než pan ministr Kalousek. 
Nejen jako historik, který na-
psal knížku o pronásledování 
katolické církve hitlerovským 
režimem, ale též jako syn 
protinacistického odbojáře, 
vězněného v koncentračním 
táboře. Proto jsem na účelo-
vé politické žonglování tím-
to pojmem obzvlášť citlivý. 
Být na místě pana dr. Bátory, 
podám na ministra Kalouska 
okamžitě trestní oznámení, 
neboť je snadno doložitelné, 
že pan Bátora „náckem“, čili 
nacistou nikdy nebyl a není.

Vyplývá to už z ideového 
a politického programu, k ně-
muž se hlásí. Netají se svojí 
inklinací ke katolicismu. To 
se s německým nacionálním 
socialismem kategoricky vy-
lučuje. Stačí jen přečíst si 
Rosenbergův „Mýtus 20. sto-
letí“ (hlavní ideologický pra-
men NSDAP) a Goebbelsovy 
či Himmlerovy výpady proti 
křesťanství, aby každý rozum-
ný uznal, že katolíci předsta-
vovali pro hitlerovský režim 
hned po Židech nepřítele 
číslo 2. 

Ministr Kalousek se vůbec 
neobtěžoval uvést jediný do-
klad „náckovství“ dr. Bátory. 
Nejspíš vycházel z mediál-
ních informací o jeho kan-
didatuře do parlamentu za 
dnes již neexistující Národní 
stranu v roce 2006. K pro-
gramu tohoto politického 
subjektu bylo možno mít vý-

hrady (a já je dodnes mám), 
nicméně pan Bátora nebyl 
členem Národní strany. 
Krom toho NS nevykazuje 
žádné příbuzenství s němec-
kým nacismem. Prezentovala 
se na internetu jako strana 
„konzervativní, nacionalistic-
ká a euroskeptická“, za svůj 
vzor v minulosti považuje 
Staročeskou stranu Františka 
Palackého a F. L. Riegera. 
Kdo má alespoň minimální 
znalosti dějin, tak zajisté po-
tvrdí, že toto se dá s nacis-
mem sloučit asi jako voda 
s ohněm. Nacistické hnutí 
nikdy nebylo „národně kon-
zervativní“, nýbrž „národně 
socialistické“, jak se samo 
prezentovalo. Hitler ve spise 
„Mein Kampf“ neoptuje pro 
uchování tradičních hod-
not kultury a morálky, ale 
pro revoluční zvrat v duchu 
„modernity“, „nového řádu“ 
apod. To je s národoveckým 
konzervatismem, k němuž se 
pan Bátora hlásí, v absolut-
ním rozporu. 

Údajný extremismus
Dalším mediálním argu-

mentem pro údajný „extre-
mismus“ dr. Bátory, což mi-
nistr Kalousek nazývá „nác-
kovstvím“, jsou jeho vystou-
pení na akcích Vlastenecké 
fronty. Ani tento politický 
subjekt nelze nazvat „nacistic-
kým“. Byl založen roku 1993 
jako „seriozní alternativa pro-
ti Sládkovým republikánům“, 
jak se lze dočíst na jeho inter-
netových stránkách. Výslovně 
se zde uvádí, že Vlastenecká 
fronta „není neofašistická, 
antisemitská a nezahrnuje 
skinheadské organizace“. Pro 
mne jako katolíka jsou nepři-
jatelné její některé generali-
zace ve vztahu k národnost-
ním menšinám a přistěhoval-
cům, nicméně proč by to mě-
lo být důvodem odmítnout 
přednášku, kdyby mne o ni 
požádali? 

Pokud VF podobně jako 
NS používaly vůči Romům 

www.cepin.cz

Základní cena předplatného na  
druhou polovinu roku 2011 činí 

330 Kč. Studentské předplatné 165 Kč.

Předplatné zahrnuje pravidelný 
newsletter, sborníky  
a ostatní publikace,  

pozvánky na  semináře. 

zvýhodněné 
předplatné na druhou 

polovinu roku

a dalším minoritám pro mne 
nepřijatelný slovník, tak v zá-
jmu objektivní pravdy nutno 
vidět i druhou stranu mince: 
každý informovaný Čech ví – 
a lze to doložit mnoha osob-
ními zkušenostmi – že rom-
ská kriminalita je podstatně 
vyšší než bílá. Kdo má ovšem 
odvahu toto otevřeně říct, je 
„rasista“ a volá po „konečném 
řešení“ romské otázky podob-
ně jako nacisté, tj. po genoci-
dě Romů. Přitom stačí pouze 
přečíst si na internetu články 
a publikace NS i VF, aby ro-
zumný člověk poznal, že je to 
nesmysl.

Samozřejmě skinheadské 
organizace provozující me-
talovou hudbu, hajlující a ve-
lebící Hitlera u nás existují, 
jedná se ale pouze o pár de-
sítek lidí, s nimiž dr. Bátora 
neměl nikdy nic společného. 
Ministr Kalousek si neuvědo-
muje, jak snadno se obvinění 
z „náckovství“ může obrátit 
proti němu. Nacisté vymys-
leli díky ministru propagan-
dy Goebbelsovi názvy, které 
měly vyvolat u obyvatelstva 
pocity, vyjádřené citoslov-
cem „fuj“: žid, pomahač židů, 

plutokrat, defetista....na koho 
tyto nálepky padly, ten se stal 
předmětem mediální popra-
vy, jež často vyústila až do po-
pravy fyzické. 

Za jedny z největších od-
půrců nacismu se pokládali 
komunisté. Ve skutečnosti to 
byli však právě oni, kdo do 
důsledků od nacistů převzal 
tuto nebezpečnou metodu 
mediální popravy, končící 
často i fyzickou popravou ja-
ko za nacistů, pouze termino-
logie se změnila: třídní nepří-
tel, kulak, buržuj, pravicový 
oportunista... Dnes máme prý 
sice demokracii a svobodu, 
jenže tato forma mediální 
popravy probíhá stejnou mě-
rou, pouze opět s jinou slovní 
výbavou: extrémista, homo-
fob, fašoun, nácek... Jestliže 
ji pan ministr Kalousek uplat-
ňuje vůči lidem s odlišnými 
názory, pak má k nacismu – 
alespoň co se týká metodi-
ky – podstatně blíž než pan 
dr. Bátora. Chybí už jen jedno: 
vyústění mediální popravy 
v tu fyzickou. I toto nebezpe-
čí se může stát realitou dřív, 
než se nadějeme. Braňme se 
proto, jak  můžeme.
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A je to tu zas. Jakoby naše 
školy neměly dost co dělat 
s kvalitním vzděláváním dětí. 
Ony se mnohé nechají snad-
no přesvědčit, jak je dobré na 
děti výchovně působit, a to 
třeba velkoplošnou obrazov-
kou, která nejde ani vypnout. 

Podepíšou jistou smlouvu 
a soukromá přeochotná firma 
jim za nemalou úplatu nain-
staluje ten zázrak techniky na 
veřejné místo, kterému se dě-
ti vyhnout nemohou a stávají 
se tak nedobrovolnými divá-
ky, a to i bez vědomí svých ro-
dičů, kteří o rozhodnutí školy 
vůbec nemusí být informo-
váni. Během přestávek i při 
vyučování běží tzv. školní 
informační kanál (ŠIK) a na 
něm se donekonečna omílají 

spoty tzv. primární prevence, 
zvuk je během výuky tlumen, 
ale vypnout se nedá. Což o to, 
možná jsou tam i dobré věci, 
nikdo ve školách nechce šika-
nu, všichni chceme, aby děti 
znaly čísla záchranné služby, 
aby nepodléhaly drogám, aby 
byly ohleduplné na silnici atd. 
atd. Jiná otázka ovšem je, jest-
li je tohle dokáže naučit obra-
zovka! A jestli je obsah vhod-
ný pro celou základní školu, 
kde chodí prvňáci a deváťáci 
a každý má o dost jiné staros-
ti. A jestli se tím neustálým 
omíláním pořád stejných věcí 
spíš pozornost dětí netlumí 
nežli naopak. Nejstrašnější na 
tom celém ovšem je, že 20 % 
tohoto vysílání, nad kterým 
škola podepsáním smlouvy 

v podstatě ztratí kontrolu, 
tvoří reklama.

A teď by rodiče mělo za-
mrazit! Děti se dovídají cosi 
o levných limuzínách, slevo-
vých kartách, a pokud chtějí 
soutěžit, musejí se registro-
vat (svými osobními daty 
bez souhlasu a vůbec třeba 
vědomí svých zákonných 
zástupců) na partnerských 
stránkách firmy. A osobní da-
ta, dětí zvlášť, jsou dnes jistě 
velmi citlivý, vzácný a zřejmě 
též draze placený materiál. 

Česká firma ŠIK CZ s.r.o. 
koncept, který přišel z Ame-
riky, kde tyto obrazovky jsou 
v chudých školách, aby se jim 
platilo za to, že dětem rekla-
mu vůbec promítají, dovedla 
u nás k „dokonalosti“. U nás 
jí školy platí draze jen za to, 
že tam obrazovku vůbec dá, 
a další platby se odvíjejí tře-
ba od toho, že i střední školy 
si dnes rády zaplatí svou re-
klamu na školách základních 
atd. atd. Firma se navíc pyšní 

záštitami různých organizací, 
včetně tří ministerstev, čerpá 
peníze z evropských zdrojů, 
ale například dohledat její 
účetní závěrku ve sbírce lis-
tin, obchodního rejstříku, 
kde podle práva má být ulože-
na, se nepodařilo. Asi by ani 
nebylo překvapením, kdyby 
její příjmy převýšily veřejné 
zdroje, které jsou na primární 
prevenci u nás určeny. 

Možná by cestou, jak vy-
hnat byznys z českých škol, 
bylo věnovat se skutečnému 
vzdělávání, výchovnou slož-
ku výuky nenadřazovat a lépe 
ji koordinovat s rodiči. A též 
veřejně posilovat rodičovské 
sebevědomí ve výchově vlast-
ních dětí. A možná ten apel 
primární prevence otočit úpl-
ně, ne apelovat pořád jen na 
děti, ale právě i na ty rodiče. 
Ti už jsou často dostatečně 
zralí a kritičtí, aby si z těch 
programů vzali to, co se prá-
vě na jejich dítě nejvíc hodí 
a co se ho nejvíc týká.

Byznys pod rouškou prevence?

jana jochová
členka předsednictva  
Výboru na obranu rodičovských práv

 NABízíME

Centrum pro ekonomi ku a politiku nabízí sborník čís-
lo 89/2011 „Ronald Reagan – sto let od narození“, do 
něhož přispěli john o’Sullivan, václav Klaus, Hynek 
Fajmon, jiří Brodský, jan Skopeček, Martin Erva, 
Dinesh D’Souza, Alexandr Tomský, jefim Fištejn, 
Roman joch, Lukáš Petřík a jiří zahrádka. Editorem 
sborníku je Marek Loužek. Předmluvu napsal prezident 
václav Klaus. 

160 stran, 100 Kč.

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

Centrum pro ekonomi ku a politiku nabízí sborník anglic-
kých textů číslo 88/2011 „Global Warming – Reality, 
or Bubble?“, do něhož přispěli Robert Carter, václav 
Klaus, Michael Walker, julian Morris, Luboš Motl 
a Miroslav Kutílek. Editorem sborníku je Ma rek Lou-
žek. Publikace by neměla  chybět v knihovně žádné-
ho zájemce o debatu o globálních změnách klimatu. 
Předmluvu napsal prezident václav Klaus. 

144 stran, 100 Kč.
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zPRávA zE SEMiNářE

11. září 2001 – deset let poté

n

Ve čtvrtek 8. září 2011 uspo-
řádalo Centrum pro ekonomi-
ku a politiku seminář „11. září 
2001 – deset let poté“. Na pa-
nelu, který moderoval kancléř 
Jiří Weigl, vystoupili tajemník 
prezidenta republiky Ladislav 
Jakl, Jan Eichler z Ústavu me-
zinárodních vztahů, ředitel 
Občanského institutu a po-
radce premiéra Roman Joch 
a Oldřich Bureš z Metropolitní 
univerzity v Praze.

Ladislav jakl zdůraznil, že 
11. září 2001 představuje vý-
znamnou historickou událost, 
která navěky zůstane v učeb-
nicích dějepisu. Šlo o straš-
livé neštěstí 3000 konkrét-
ních živých lidských bytostí. 
Převládající dojem z útoku byl 
strach o civilizaci, náš život 
a kapitalismus. 11. září přines-
lo budíček, alarm: ukázalo, že 
dějiny neskončily. Jakl odsou-
dil názory tehdejších českých 
levicových intelektuálů, že 
11. září představuje trest za 
kapitalismus. Způsob hodno-
cení celé akce byl špatný od 
samého počátku. Po 11. září 
nastalo semknutí nikoli ko-
lem individuálních svobod, 
ale kolem státu a jeho moci. 
Patriot Act přinesl zásadní 
přitvrzení bezpečnostní poli-
tiky. Západ začal šlapat v por-
celánu a omezovat svobody. 
11. září 2001 se stalo zámin-
kou pro válku v Afghánistánu 
a Iráku. Kdyby měly USA po-
trestat zemi, odkud pocházeli 
teroristé, musely by zaútočit 
na Saudskou Arábii, což se ne-
stalo. 

jan Eichler konstatoval, že 
11. 9. 2001 byly v USA spáchá-
ny největší teroristické útoky 
v dějinách lidstva. U moci 
v té době byla administrativa 
G. W. Bushe mladšího, která 
několik týdnů po teroristic-
kých útocích vyhlásila celo-
světovou válku proti teroris-
mu. Jejím hlavním bojištěm 
se stal Afghánistán, později 
Irák. V obou případech se 
podle Eichlera jednalo o vel-
ké sociální inženýrství, jehož 
cílem bylo zásadně změnit 
islámský svět. Unilateristické 
vidění tehdejšího světa bylo 
umocněno prezidentovým 

prohlášením, že pokud jde 
o zajištění vlastní bezpečnos-
ti, USA nepotřebují ničí sou-
hlas. Administrativa nepočka-
la na rezoluci Rady bezpeč-
nosti OSN. V obou případech 
se rychle vyhraná válka po 
několika měsících přeměnila 
v prohraný mír, který nabyl 
podoby kruté asymetrické 
války. Odhady nákladů dvou 
vojenských intervencí se po-
hybují od jednoho do tří bili-
onů USD.

Roman joch prohlásil, že 
11. září 2001 představovalo 
útok ve válce, která začala 
mnohem dříve, před 20–30 
lety. Režimy na Blízkém 
a Středním východě podpo-
rovaly protizápadní kauzy, 
hnutí a skupiny. Západní 
země se nejdříve tvářily, že 
konflikt neexistuje. Teprve 
po 11. 9. 2001 začaly bojo-
vat. Podle Jocha bylo napro-
sto legitimní zaútočit proti 
kterémukoli ze zločinných 
a Západu nepřátelských re-
žimů (Libye, Sýrie, Palestina, 
Irák, Irán, Afghánistán). Útok 
na Irák byl v pořádku, proto-
že Saddám Husajn byl nejví-
ce protizápadním vůdcem. 
Bylo chybou, že USA měnily 
strategii v průběhu hry. Irák 
přesto není naprostou kata-
strofou. Deset let po 11. září 
2001 jsme svobodu neztrati-
li. Pomocí Patriot Act získal 
americký stát pravomoci, kte-
ré předtím dávno měly evrop-
ské státy. Usáma bin Ládin na-
štěstí není hrdinou arabských 
států. 

oldřich Bureš prozkou-
mal protiteroristickou po-
litiku v EU. Po 11. září 2001 
nastal poměrně překotný 
boom nových právních opat-
ření, avšak vyskytly se pro-
blémy s implementací a měly 
dopady na vnitřní svobody 
občanů. EU zůstává papíro-
vým tygrem. Terorismus není 
a nikdy nebyl stejně vážnou 
bezpečnostní hrozbou pro 
většinu evropských zemí, te-
rorismus se stal problémem 
jen asi u šesti z nich. Občany 
většiny evropských zemí trá-
pí nezaměstnanost, zdravot-
nictví a klasická kriminalita, 

nikoli terorismus. Zmrazení 
účtů teroristů a opatření pro-
ti praní špinavých peněz se 
zatím ukázalo jako ne úplně 
efektivní taktika, protože te-
roristické útoky lze snadno 
provést i s poměrně malými 
prostředky. Žádný úředník 
nedokáže navíc rozpoznat, 
zda peníze jsou využívány 
pro financování terorismu. 
Bureš odmítl krajní názory – 
přehnaný důraz na efektivitu 
bezpečnosti nebo na druhé 
straně ochranu lidských svo-
bod – a přimluvil se za vy-
vážený přístup. Terorismus 
je taktika (nikoli nepřítel), 
a proto s ním nelze vést válku.

jiří Weigl pronesl, že 
11. září 2001 představuje udá-
lost, která změnila svět v prv-
ní dekádě 21. století. Šlo o bez-
precedentní útok na symboly 
největší světové velmoci. 
Hluboce se dotkl lidí na celé 
planetě, vyvolal pocit sounále-
žitosti a solidarity. Dělení dob-
ra a zla z dob studené války 
se změnilo. Útok znovu oživil 

huntingtonovskou představu 
o střetu civilizací. 11. září však 
podle Weigla není civilizační 
konflikt, stavět si umělého 
nepřítele v podobě islámu je 
nešťastné. 

Ladislav Jakl argumento-
val, že pravicová zahraniční 
politika neusiluje o šíření 
dobra, to je typické spíše pro 
levicové sociální inženýrství. 
Připomněl, že po 11. září 2001 
byl poprvé aktivován článek 
5 washingtonské smlouvy, 
protože byl napaden náš spo-
jenec. Jan Eichler vysvětlil, že 
zásah je legální, když má man-
dát Rady bezpečnosti OSN; le-
gitimní, když se potvrdí důvo-
dy, pro který je válka vedena. 
Roman Joch nastolil paradox 
arabských revolucí: příliš jsme 
se radovali z odchodu prozá-
padních diktátorů, až v někte-
rých zemích zůstali u moci ne-
přátelé Západu. Podle Bureše 
je terorismus politicky moti-
vované násilí, čistě restriktivní 
opatření jej nezatlačí.
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Jaroslav Med je počítán 
oprávněně mezi význam-
né české literární badatele. 
Jeho badatelským obdobím 
je moderní česká literatura 
od devadesátých let 19. sto-
letí a křesťansky orientovaná 
poezie a próza. V bibliografii 
české literární vědy zpracová-
vané Ústavem pro českou li-
teraturu ČAV aktuálně nachá-
zíme u jeho jména 594 polo-
žek. Knižně vydal monografii 
o Viktoru Dykovi (1988), fun-
damentální dílo, bez kterého 
se současné dykovské bádání 
neobejde a které se stalo je-
ho nejdůležitějším sekundár-
ním pramenem; souborem 
esejistických portrétů křes-
ťansky orientovaných autorů 
Spisovatelé ve stínu (1995) 
(rozšířené vydání 2004) a kni-
hou studií Od skepse k naději 
(2006) zaplnil mnohá prázd-
ná místa v politicky potlačo-
vaném bádání o křesťanské, 
zejména katolické literatuře. 
Ve své čtvrté knižní publi-
kaci „Literární život ve stí-
nu Mnichova (1938–1939)“ 
(Praha, Academia 2010, 340 
stran) se rovněž zabývá ob-
dobím literární vědou dosud 
monograficky nezpracova-
ným, třebaže má na co na-
vazovat i z vlastní předchozí 
práce.

Při čtení názvu knihy si 
čtenář nutně musí položit 
otázku, zda má smysl snažit 
se o separátní literárně histo-
rické uchopení období, které 
trvalo pouhých 167 dní, zda 
se v něm mohlo odehrát ně-
co zvláštní pozornosti hodné 
a zda je možno toho obdo-
bí v literárním životě, který 
probíhá v publicistických 
a nakladatelských lhůtách, 
vůbec přesvědčivě oddělit 
od období předcházejícího 
i následujícího. Autor přímo 
samotnému období druhé 
republiky věnuje z 18 kapi-
tol knihy přibližně polovinu, 

Libuše Benešová
ředitelka archivu Pražského hradu

menší polovinu jejího obsa-
hu pokryly stránky věnované 
nezbytnému kontextu lite-
rárního života od roku 1918 
s důrazem na třicátá léta tak, 
aby čtenáři umožnil pochopit 
z jakého duchovního a spole-
čenského klimatu literární ži-
vot druhé republiky vyrůstal, 
na co navazoval a vůči čemu 
se vymezoval.

Výjimečná úloha literatury 
a literární publicistiky v čes-
kých dějinách od dob ná-
rodního obrození, na jejichž 
poli se odehrávalo množství 
názorových, programových, 
ale i osobnostních sporů, 
které formovaly společenské 
ovzduší i jeho aktéry, pokra-
čovala i po ustavení samo-
statného státu. J. Med probírá 
literární vývoj z pohledu jed-
notlivých ideových proudů: 
pravice, levice, liberálního 
středu a katolicismu, vykládá 
důvody jejich postojů, často 
zabíhá z důvodu srozumitel-
nosti do politických událostí, 
opravuje nebo doplňuje je-
jich dosavadní politicky mo-
tivovanou interpretaci (kupř. 
španělská občanská válka 
a její dopad na českou kul-
turu) i do vztahů vzájemné 
ovlivnitelnosti politika ver-
sus literatura. Daří se mu od 
všech proudů i od jejich jed-
notlivých představitelů držet 
odstup a udržet si objektivní 
nadhled. 

Shrnuje, že v dvacátých 
létech v literárním životě do-
minuje snaha o identifikaci 
s novým státem a přeměnu 
sociálně-společenských struk-
tur, v letech třicátých pozna-
menaných hospodářskou kri-
zí a nárůstem totalitních ten-
dencí v okolním světě přináší 
do literatury témata ohrožení 
demokracie a nutnosti její 
obrany. Podle Meda celé toto 
dvacetiletí je zlatý věk české 
literatury, třebaže v literár-
ním životě „zřetelně ukazuje 

převahu ideologických sta-
novisek nad ryze estetický-
mi programovými složkami“ 
(s. 8). Chce se nám dodat, 
že nejen toto dvacetiletí, ale 
celé 20. století. Zvláštní po-
zornost věnuje období těsně 
před Mnichovem, vzedmutí 
národní soudržnosti a krát-
kodobé jednotě v atmosféře 
 ohrožení.

Mezníky druhé republi-
ky tvoří politické události: 
podpis Mnichovské smlou-
vy 30. září 1938 na počátku 
a 15. březen 1939 na konci. 
Med nachází tento časový 
předěl i v literárním životě. 
Podpis Mnichovské smlouvy 
a opuštění Československa 
evropskými mocnostmi do-
padl na českou společnost 
jako blesk z nebe - nikoli čis-
tého, i velký idealista musel 
vědět, že situace je velmi 
vážná – a úplně ji ochromil. 
V atmosféře celonárodního 
zoufalství následovalo hle-
dání viníka, národní jednota 
rychle vzala za své, katolicky 
orientovaní autoři označují 
za viníka liberální demokracii 
s jejím přebujelým stranic-
tvím a opuštění katolicismu, 
někteří označují Mnichov 
za Boží trest. Med dokládá, 
že tento názor je v souladu 
s jejich názory publikovaný-
mi v předchozím dvacetiletí, 
situace je pouze zvýraznila 
a nastavila do jiného světla, 
chovali se konstantně ve změ-
něném prostředí. A to ještě 
netuší, co jim tyto názory pu-
blikované bez obav v relativ-
ně svobodné době přinesou 
po Únoru. Skupina ruralistů 
obviňuje vrcholné politické 
orgány z rezignace na obranu 
země, kritika vychází z úst stá-
toborných levicových autorů, 
ale i z úst představitelů libe-
rálního čapkovského okruhu. 

Následovala otázka „jak 
dál?“ ve změněném státním 
útvaru, v jehož trvalost poli-
tičtí představitelé, ale i všich-
ni ostatní včetně literátů 
uvěřili. Jak se to zdá neuvěři-
telné s pozdější znalostí věcí. 
Národní program druhé re-
publiky byl v politické rovině 
založen na „národním ego-

ismu“ (termín F. Peroutky) 
upřednostňujícím nacionální 
principy před principy obec-
ně humanitními, tíhnutí k au-
toritativní demokracii, dob-
rovolném nahrazení plurality 
politických stran systémem 
dvou stran, Strany národní 
jednoty jako strany vládní 
a Strany národní práce jako 
strany státotvorné opozice, 
zavedení cenzury. Kultura 
reprezentovaná zejména lite-
raturou se měla stát nejvyšší 
a nezcizitelnou formou ná-
rodního života, měla „zachrá-
nit ducha národa, mobilizo-
vat národní aktivity tam, kde 
selhala politika“ (s. 259).

Krátce před J. Medem se 
období druhé republiky vě-
novali J. Gebhart a J. Kuklík 
v knize „Druhá republika 
1938–1939. Svár demokra-
cie a totality v politickém, 
společenském a kulturním 
životě“ (Praha – Litomyšl, 
Paseka 2004). J. Med mohl 
z této velice podrobné ale 
tematicky odlišně zaměřené 
publikaci čerpat při své prá-
ci v rovině historicko-poli-
tické. V rovině kulturně a li-
terárně historické její obsah 
bohatě překračuje, decentně 
opravuje i některé tradované 
omyly, kupř. autorství sezna-
mu nevhodných druhore-
publikových autorů připi-
sované literárnímu kritikovi 
Bedřichu Fučíkovi. 

Literární život ve stínu 
Mnichova není knihou napsa-
nou jedním dechem. Autor 
vychází ze svého předchozí-
ho bádání, píše po částech, 
používá shodný materiál 
pro demonstraci různých 
zkoumaných jevů. Stručnost 
a hlubší konzistence by knize 
prospěly. Její četba čtenáře 
přivede k zamyšlení nad tím, 
co všechno autoritativního, 
totalitního jsme do národní-
ho politického a společenské-
ho života přivedli sami ještě 
před tím, než k nám dorazily 
tyto jevy na hlavních tanků – 
lhostejno s jakými znaky. 
Mnoho z jevů druhé republi-
ky se uplatnilo při formování 
poválečného státu a zneužilo 
po Únoru. n
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