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Německá historička umění Kristina Krüge-
rová sleduje vývoj západoevropského mniš-
ství a eremitství od jeho počátků v egypt-
ské poušti, přes jeho rozkvět ve vrcholném 
středověku až k pluralitě jeho podob 
a forem na začátku 21. století. Mnišství pro 
ni nepředstavuje mrtvý, více méně muzejní 
fenomén, ale naopak v každé epoše včetně 
naší vždy živou duchovní alternativu 
k obvyklému stylu života: alternativu, 
která umožňuje tomu, kdo si ji zvolí, pro-
žít v každé době naplněný život ve vztahu 
k Bohu a bližním. V tomto smyslu je kniha 
součástí řady publikací, jež v posledním 
desetiletí provázejí znovuoživení zájmu 
o tradiční evropskou spiritualitu včetně 
mnišství: v Čechách tento trend v poslední 
době zastupují například dvě zdařilé knihy 
rozhovorů se současnými českými řehol-
níky A. Ježkové: Tichá srdce – kláštery 
a jejich lidé. 

Ambice recenzované publikace ovšem 
nespočívá v přehledu vývoje západoev-
ropského mnišství: zde je vzhledem k sou-
časnému stavu bádání skoro nemožné říci 
cokoliv nového. Výklad tak představuje 
sice hutný, odborně fundovaný, přesto 
v dobrém slova smyslu spíše populari-
zační text. Silnou stránkou je namísto toho 
velmi dobře zpracovaný a nadmíru kvalitní 
obrazový doprovod, zejména pak podrobné 
fotografie, náčrty a plánky jednotlivých 
klášterů, které jsou nanejvýš obratně pro-
pojeny s vlastním textem; současně autorka 
předkládá též řadu analýz vlastních plánů 
klášterů, na kterých dokumentuje, jakým 

způsobem se spiritualita daného řádu odra-
zila v samotném stavebním rozvrhu jejich 
klášterů a jak se tento rozvrh proměňoval 
v průběhu času. Právě tento ohled pova-
žuji za originální a poměrně přínosný, 
a zde kniha překračuje obvyklá očekávání 
od reprezentativní obrázkové monografie 
poněkud „zpupného“ formátu.

Mnišství ve své podstatě znamená radi-
kální realizaci asketické tendence, jejíž 
vznik je zřejmě reakcí na zkušenost nena-
plněných eschatologický očekávání: umrt-
vování vlastního těla, zřeknutí se pohlav-
ního života a stáhnutí se ze světa je možno 
chápat jako pokus přispět či si přímo vynu-
tit urychlení konce dějin prostřednictvím 
vylidnění země a destrukce stávajícího 
společenského řádu. Asketická tendence 
se objevuje v křesťanství již od druhého 
století, přičemž je zajímavé, že nikdy zcela 
nezanikla, ale nikdy též nenabyla vrchu: 
ti, již se rozhodli této tendenci zasvětit 
svůj život, nikdy nepředstavovali více než 
pověstnou „sůl země“. Domnívám se, – 
pokud je tedy tato představa správná – že 
zájem o mnišský život a obecně o různé 
asketické praktiky je zřejmě nepřímo 
úměrný eschatologickému naladění dané 
epochy: to by ostatně vysvětlovalo úpadek 
klášterů a mnišství v minulém století, kdy 
například též pod dojmem reálné možnosti 
nukleárního holokaustu bylo silné očeká-
vání konce světa, a též poměrné oživení 
zájmu o ně v poslední době.

Vlastní počátek mnišství je spo-
jen s egyptským poustevníkem Pacho-
miem, který kolem sebe shromáždil sku-
pinu podobně smýšlejících druhů a roku 
323 založil v opuštěné egyptské ves-
ničce Tabannesi první klášter. Pacho-
mios později sepsal též první organizační 
řád mnišské komunity, jehož pozdější 
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latinský Jeronýmův překlad byl význam-
ným impulsem pro rozvoj mnišství 
na Západě. Mnišská komunita byla orga-
nizována jako zemědělská usedlost, mniši 
žili v malých skupinkách v domcích, spo-
lečně se scházeli k jídlu a hlavním modlit-
bám. Po zbytek dne při modlitbách a zpěvu 
žalmů prováděli ve svých domcích drobné 
řemeslné práce. V egyptské poušti raného 
čtvrtého století nalézáme všechny hlavní 
typy křesťanského asketického způsobu 
života. Vedle tzv. koinobitského (společ-
ného) života mnichů (a později i ženských 
společenství) se objevují též osamoceně 
žijící eremité, jejichž vzorem se stává sv. 
Antonín (zemřel 356); na Západě tento 
způsob života proslavila do latiny přelo-
žená hagio grafie od Evagria z Antiochie.

V latinské oblasti podobnou ideu rea-
lizoval a písemně zpracoval sv. Augus-
tin, který roku 388 založil první klášter 
v severoafrické Thagastě; ačkoliv Augusti-
nova pravidla nebyla rozpracována do stej-
ných podrobností jako Pachomiův organi-
zační řád a neměla ve své době příliš velký 
ohlas, ukázala se díky autoritě svého autora 
později jako nanejvýš vlivná a významná. 
Počátek šíření mnišství na Západě je tak 
spjat především s postavami poutníků 
po Egyptě Jana Kassiána a Honorata, 
kteří po svém návratu založili u Marseille 
a na ostrově v blízkosti Cannes první kláš-
tery pachomiovského typu (410, resp. 405), 
po jejich vzoru pak vznikala další podobná 
zařízení ve Francii a Itálii. Jejich odkazem 
je potom anonymní Regula magistri, první 
latinsky psaná řehole, obsahují detailní 
pravidla života mnišské komunity: na roz-
díl od Pachomia je zde zdůrazněna role 
opata a též je kladen větší důraz na spo-
lečenství mnichů, jehož vzorem má být 
praxe prvotní církve popsaná ve Skutcích 

apoštolských; současně je zde posílen 
důraz na společný život mnichů (společný 
refektář a dormitář). 

Za zakladatelskou postavu západního 
mnišství je přesto považován sv. Benedikt 
z Nursie, který inspirován Regulí magis-
tri založil roku 529 slavný klášter Monte 
Cassino, kde sepsal svou neméně slavnou 
řeholi, kterou sám chápal jako návod pro 
„službu Bohu“. V Benediktově perspektivě 
se tak na první místo dostává bohoslužba 
ve formě každodenního mnišského officia 
skládajícího se z noční vigilie a sedmi den-
ních společných modliteb v oratoriu ( jed-
nalo se o bohoslužby slova, bez eucharis-
tie, v oratoriu tak nemusel být umístěn ani 
oltář); tomuto rozvrhu se musel přizpůso-
bit veškerý život v klášteře, včetně zmír-
nění asketických nároků (např. postů). 
V klášteře nebyl žádný rozdíl mezi laic-
kými bratry a těmi, kteří přijali svátost 
kněžského svěcení, každý mnich musel 
umět číst a psát, nebo se obojí rychle 
na učit. Podobně koncipovanému ideálu 
se dostalo na Západě, zmítaném zmatky 
po rozpadu Západořímské říše, vřelého 
přijetí: kláštery, jež jsou zakládány po celé 
Evropě, se stávají původně z místa úniku 
před světem centry zaniklé vzdělanosti, 
péče o chudé a také misie. Zejména tra-
dici irského mnišství (sv. Kolumbán) 
a jeho pojetí misie prostřednictvím zaklá-
dání klášterů vděčí západní Evropa za své 
opětné pokřesťanštění. 

Za karolínského sjednocení se klíčovou 
postavou stal Benedikt z Aniane, císařský 
pověřenec pro reformu mnišství na území 
říše: vůdčí ideou bylo ustavit ve všech kláš-
terech jednotnou benediktýnskou řeholi 
a stanovit závazná pravidla jejího naplňo-
vání, k čemuž došlo na klášterní synodě 
v Cáchách v letech 816. Na této synodě bylo 
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též zavedeno rozlišení mezi mnichy, kteří 
byli vázáni věčnými sliby, a kanovníky, 
většinou kleriky, již žili v klášteře, nemu-
seli se vzdávat soukromého majetku a byli 
vázáni pouze sliby dočasnými. Z karolín-
ské doby pochází též modelový plán bene-
diktýnského kláštera (autorka podrobně 
analyzuje plán kláštera St. Gallen) s umís-
těním nejdůležitějších objektů kolem cent-
rální křížové chodby, zavedením klauzury 
a odlišením hospodářské části kláštera, 
v níž pracovali i bydleli za mzdu najatí laičtí 
řemeslníci a zřízenci.

Lze říci, že další osudy mnišství na 
Západě jsou ve velké míře dějinami period 
rozkvětu, úpadku a kontinuálních refo-
rem benediktýnského řádu, které se pro-
jevují jak v oblasti duchovní, organizační, 
tak i ve vlastním uspořádání kláštera. První 
taková závažná reforma je spjata s kláš-
terem Cluny a jeho významnými opaty 
sv. Odo (927) a sv. Odilem (944): za prv-
ního z nich se podařilo vymanit klášter 
z područí světské (a později i biskupské) 
moci, která jako zřizovatel zasahovala 
do vnitřních záležitostí kláštera včetně 
např. volby opata, a podřídit ho přímo 
Svatému stolci; získaná nezávislost umož-
nila dále vnitřní reformu, jejímž cílem byla 
křesťanská obroda po vzoru prvotní jeru-
zalémské církve a žitá „láska k chudobě“. 
Na clunyjského opata byly postupně pře-
váděny další a další benediktýnské kláš-
tery za účelem provedení podobné reformy, 
a Cluny se tak posléze stalo reformním cen-
trem, k němuž byly jednotlivé konventy 
natrvalo právně přičleněny. Proces byl 
završen za sv. Odila, který svým důrazem 
na péči o spásu duší věřících, a zejména 
pak na rozsáhlé přímluvné a vzpomínkové 
modlitby za zesnulé v rámci officia, určil 
na dlouhou dobu ráz clunyjské duchovnosti 

a současně též tímto způsobem zajistil 
klášterům clunyjského svazu významný 
zdroj darů a dalších příjmů. Nový duchovní 
důraz se též odrazil ve stavebních dispozi-
cích clunyjských klášterů: charakteristická 
je zejména rozsáhlá, většinou dvoupodlažní 
kostelní předsíň zřízená pro konání vzpo-
mínkových modliteb za zemřelé, do níž ústí 
západní rameno křížové chodby prodlou-
žené za účelem konání procesí: poprvé se 
tyto úpravy objevují v Odilově klášteře (tzv. 
Cluny II), který se stal vzorem pro další 
podobné stavební úpravy v rámci clunyj-
ského svazu.

Právní nezávislost a spirituální zamě-
ření klášterů clunyjského svazu umožnilo, 
aby se staly duchovními centry, v jejichž 
těsné blízkosti či přímo pod jejich zášti-
tou byly možné i jiné typy asketického, 
Bohu zasvěceného života, než který nabí-
zela benediktýnská řehole. Z vrcholného 
středověku tak známe celou řadu slavných 
poustevníků žijících v různých typech 
symbiózy s kláštery. Systematické pro-
pojení koinobitského a eremitského typu 
askeze provedl sv. Bruno z Kolína, který 
roku 1084 založil se šesti druhy v La Char-
treuse poblíž Grenoblu první poustevnu, 
která se postupně stala mateřským kláš-
terem nového řádu kartuziánů, jenž v sobě 
v jednotě spojuje jak poustevnický, tak 
mnišský způsob askeze. Kartuziánské spo-
lečenství se skládá z dvanácti vysvěcených 
mnichů a šestnácti laických konvrštů, kteří 
uvnitř kláštera provozují řemeslo nebo se 
zabývají zemědělstvím. Panství kláštera 
(tzv. desertum) je rozděleno přísnou klau-
zurou, pro kterou jsou typické dvě křížové 
chodby: jedna propojovala jako v benedik-
týnských klášterech nejdůležitější sakrální 
budovy, zatímco druhá umožňovala přístup 
do dvanácti malých domečků s obezděnou 
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zahrádkou, jež sloužily kartuzián ským 
mnichům jakožto cely. V celách trávili 
mniši většinu svého času při modlitbách, 
studiu nebo drobných ručních pracích, 
opouštěli je pouze na společné denní offi-
cium, společné obědy o nedělích a svát-
cích (jinak jedli v celách, kam jim bylo jídlo 
donášeno) a jednou týdně na procházku. 
Příslovečná přísnost kartuziánské řehole 
a její zaměření na studium a modlitbu při-
nesla novému řádu množství následovníků 
a značný věhlas.

Založení cisterciáků (1098 je založen 
klášter Cistercium, fr. Citeaux) sv. Rober-
tem představuje další pokus o reformu 
benediktýnského řádu: podobně jako 
kartuziáni sv. Bruna, i sv. Robert chápe 
samotu a odloučenost jakožto podmínku 
života obráceného k Bohu: svůj kláš-
ter potom nazývá Novum monasterium 
na znamení nikoliv pokusu restaurovat 
nějakou původní „pravou“ podobu řehol-
ního života, ale na znamení nového, radi-
kálního začátku. Středobod klášterního 
života měla představovat obvyklá benedik-
týnská triá da opus dei, lectio divina a opus 
manuum, ovšem zatímco v tradičních 
benediktýnských klášterech byly modlitba 
a studium určeny vzdělaným mnichům 
a manuální práce vesměs negramotným 
konvrštům, v cisterciáckých klášterech 
tvořila tato trojice nedělitelnou jednotu: 
modlit se, vzdělávat i manuálně pracovat 
museli všichni bez rozdílu, ačkoliv mniši 
většinou dělali pouze lehčí řemeslné či 
zahradnické práce. Přes tento zdánlivě až 
„demokratický“ rys je nutno připomenout, 
že v cisterciáckých klášterech panovalo 
naopak mnohem ostřejší rozdělení mezi 
mnichy, kteří byli na rozdíl od benedik-
týnů bez výjimky kněží či kleriky, a laic-
kými konvršty: kdo byl jednou do kláštera 

přijat jako konvršt, zůstal už provždy 
konvrštem, bez ohledu na to, jaké úrovně 
vzdělání v klášteře nabyl. Pro cisterciácký 
klášter je tak – vedle celkové strohosti 
sakrálních prostor a odděleného mniš-
ského chóru (konvrštové měli vyhrazena 
místa na západ od lettneru) – charakteris-
tická podvojnost, tj. dvojí refektář s dormi-
tářem určený zvlášť pro mnichy a zvlášť 
pro konvršty, a též tzv. ulička konvrštů, 
která umožňovala minimalizovat jejich 
styk s mnichy. Život v  relativní samotě 
a odloučení od neklidu vnějšího světa, 
kdy nešlo ani tak o izolaci jako spíše o svr-
chovanou kontrolu styku s okolím, dobře 
vystihoval ducha tehdejší doby. Vzhledem 
k tomu, že cisterciáci nedovolovali vznik 
osad v okolí svých klášterů, byly tyto nezá-
vislé na zaměstnancích zvenčí a neexisto-
vali zde ani žádní chudí, o něž by se musel 
klášter starat. Současně došlo k úpravě 
v liturgii směrem k větší strohosti a jedno-
duchosti, zejména byla zkrácena a zjedno-
dušena vzpomínková modlitba za zemřelé. 
Všechny tyto faktory přispěly ke značné 
přitažlivosti i ekonomickému úspěchu 
tohoto klášterního modelu, jehož výsled-
kem bylo velmi rychlé šíření cisterciáckých 
konventů, spjaté zejména s nejvýznam-
nější postavou celého řádu, Bernardem 
z Clairvaux. Šíření konventů probíhalo 
tak, že z původního kláštera bylo vysláno 
dvanáct mnichů a opat do kláštera filiál-
ního, z něhož pak byla prováděna další 
kolonizace. Cisterciácký svaz byl tedy jed-
nak hierarchicky organizován, současně 
ovšem v jeho čele nestál jako svrchovaná 
hlava opat mateřského kláštera Citeaux, 
nýbrž generální kapitula složená z opatů 
všech cisterciáckých klášterů.

Podobně jako pro sv. Roberta, sv. Ber-
narda či sv. Bruna, představovala i pro 
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sv. Norberta z Xanten  askeze a chudoba 
výsadní hodnotu, vzhledem k níž ori-
entoval svůj duchovní život. Na rozdíl 
od cisterciá ků či kartuziánů u něj však tato 
orientace nevedla ke stažení se z neklidu 
světa, nýbrž naopak k veřejné kazatelské 
činnosti hlásající obrácení a život v násle-
dování Krista. Když roku 1120 sv. Nor-
bert zakládá klášter Prémontré, který se 
stává centrem rychle se rozšiřujícího spo-
lečenství konventů, měl za sebou něko-
lik pobytů v benediktýnských klášterech 
i dráhu potulného kazatele. Svému novému 
společenství předepsal Augustinovu řeholi 
a jako asketické praktiky pak přísné mlčení, 
zřeknutí se masité stravy a tělesnou práci; 
primárním úkolem zde však nebylo stu-
dium a modlitba, nýbrž duchovní, popří-
padě misijní správa dané oblasti; v tomto 
ohledu byli premonstráti velmi aktivní 
zejména v nově christianizovaných oblas-
tech na východě Evropy (Čechy, Maďarsko, 
Polsko, Pobaltí). Zvláštností premonstrátů 
bylo, že jejich první konventy se vždy sklá-
daly z mužského a ženského společenství, 
jak tomu chtěl sám sv. Norbert: v tomto 
ohledu představují premonstráti naprostou 
výjimku mezi jinak striktně oddělenými 
kláštery ostatních řádů, což bylo důsled-
kem jednak obav z porušení sexuální čis-
toty a jednak též jistého despektu k ženské 
spiritualitě obecně. Smíšené premonstrát-
ské kláštery ostatně vydržely pouze nece-
lých sto let, poté byly rozděleny a z muž-
ských konventů se postupně stávají výlučně 
kněžská a klerikální společenství.

Počínaje 12. stoletím dochází v evrop-
ské společnosti k zásadnímu předělu způ-
sobenému od antiky nepoznaným rozma-
chem měst a městského způsobu života, 
který s sebou přinášel nové duchovní 
potřeby a výzvy. Jen stěží jim mohla dostát 

tradiční koncepce klášterního vita con-
templativa in eremo, spojená se  staže-
ním do rurální idyly; na jeho místo stále 
více nastupuje ideál vita apostolica, aktiv-
ního života následování Krista, který se 
obrací k bližním. Průkopníky takového 
pojetí duchovního života byli již premon-
stráti, ovšem jeho radikální realizaci před-
stavují až tzv. velké žebravé řády propagu-
jící naprostou chudobu nejen jednotlivce, 
ale též celého společenství.

Zakladatel staršího z nich, sv. František 
z Assisi, chápal vita apostolica jako způsob 
života úzce orientovaného na svědectví 
evangelií, jehož hlavní náplní byla kazatel-
ská misie zaměřená na obrácení a pokání. 
Imperativem bylo pro sv. Františka a jeho 
stoupence (vesměs syny z bohatých rodin) 
naprosté vzdání se všeho majetku, oddání 
se životu potulného kazatele, který si 
na živobytí vydělává drobnými pomoc-
nými pracemi, řemeslem a výjimečně 
i žebrotou. V roce 1209 se sv. Františkovi 
a jeho stoupencům dostalo ústní papež-
ské probace, v jejímž rámci papež povo-
lil františkánům tonzuru, čímž je de facto 
přičlenil k duchovnímu stavu a vyřešil 
tak problém s tím, že většina františkán-
ských kazatelů byli laici (sám sv. Fran-
tišek nepřijal nikdy svátost kněžského 
svěcení). Téhož roku získali františkáni 
od benediktýnů opuštěný kostel v blízkosti 
Assisi, který se stal opěrným bodem řádu 
a po přistavění ubytovacích prostor s ošet-
řovnou zárodkem nového typu konventu. 
Ještě před svou smrtí sepsal sv. František 
závaznou řeholi, v níž je zakotven poža-
davek bezpodmínečné a absolutní chu-
doby; stalo se tak ovšem již v době prudké 
expanze nového řádu, jejímž předpo-
kladem byl určitý kompromis či modus 
vivendi s tehdejší společností (včetně 
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např. převodů řádového majetku na Sva-
tého otce, existence poručníků pro při-
jímání peněžních darů apod.), současně 
nastává postupná klerikalizace řádu, až 
se nakonec jeho členy mohli stát pouze 
teologicky vzdělání klerikové. Obé zna-
menalo značný odklon od původní ideje 
vita apostolica a vedlo nakonec v roce 
1517 k rozštěpení na observanty (františ-
káni, bosí františkáni; roku 1525 se z nich 
vydělují ještě radikálnější kapucíni), již se 
snažili žít dle striktního výkladu původní 
řehole, a konventuály (minority), z nichž 
se posléze stal tradiční monastický řád.

Dominikánský řád byl na rozdíl od fran-
tiškánů od počátku koncipován jako řád 
klerikální, který vedle obdobně koncipo-
vané vita apostolica kladl důraz též na tra-
dičnější podoby klášterní spirituality, jako 
bylo studium či chórová modlitba. Jeho 
zakladatel, sv. Dominik, mu též vtiskl 
mnohem pevnější organizační strukturu: 
v roce 1215 založil v Toulouse první kle-
rikální konvent, jemuž – jelikož se papež 
zdráhal povolit další řád – uložil drobně, 
zejména pro potřeby kázání upravenou 
řeholi sv. Augustina převzatou od pre-
monstrátů; dominikáni se tak stali de iure 
řeholními kanovníky s povolením provádět 
duchovní a misijní službu zprvu zejména 
na území heretických katarů. Vzhle-
dem k tomu, že dominikáni byli mnohem 
striktnější, pokud jde o požadavky na při-
jetí do řádu, byl též jejich rozmach o něco 
pomalejší než v případě františkánů. Jeli-
kož ovšem současně od samého začátku 
existovala propracovaná pravidla ( jed-
notlivé řádové konventy, v jejichž čele stáli 
převoři, byly sdruženy do provincií, pro-
vinciální převor potom skládal účty nej-
vyššímu orgánu, generální kapitule s vole-
ným generálem v čele, která měla kontrolní 

i rozhodovací pravomoci včetně odvolání 
převorů), nedostal se dominikánský řád 
za celou dobu své existence do vážnějších 
vnitřních potíží. Vedle kleriků přijímali 
dominikáni do svých řad i laické bratry, 
a ačkoliv jim podobně jako u cisterciáků 
nebylo umožněno, aby se skrze studium 
pozvedli na úroveň kleriků, nežili odděleně 
jako konvrštové uvedeného řádu, nýbrž 
společně s mnichy, a též se účastnili spo-
lečných modliteb v chóru.

Vzhledem k tomu, že nové žebravé řády 
si za oblast své působnosti vybraly město, 
musely se jejich konventy často vtěsnat 
do městských hradeb a též přizpůsobit 
stávající výstavbě. Proto nelze vypozoro-
vat příliš pravidelností; řádové kostely byly 
většinou nejjednoduššího typu: pravoúhlé 
prostory bez klenby, často též s přímým 
závěrem chóru namísto obvyklé apsidy, 
s výjimkou sanktusníku neměly věže. 

S nastupujícím novověkem a refor-
mací se proměňuje chápání toho, co zna-
mená život v chudobě, a nastupuje též 
nové pochopení člověka jakožto jedi-
nečné osoby; v klášterech se tento nový 
duch doby projevuje jednak řadou zlep-
šení (vytápění, oblékání, lékařská péče), 
která činila život v klášterech pohodlnější 
a tedy méně asketický, jednak zdůrazňová-
ním role jednotlivce v rámci společenství 
(např. se ruší společné dormitáře). Na řadě 
míst je toto jisté uvolnění kázně považo-
váno za známku úpadku, který ostatně 
postihuje celou tehdejší katolickou cír-
kev a ústí nakonec v evropskou reformaci, 
která vedle jiných forem tradiční zbožnosti 
odmítá i klášterní vita contemplativa: mniši 
jsou za reformace vyháněni a kláštery samy 
začasté bořeny. V reakci na to na katolické 
straně zakládá roku 1534 Ignác z Loyoly 
Tovaryšstvo Ježíšovo jako radikálně novou 
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formu řádového ideálu, jehož těžiště čin-
nosti spočívá v misii, vzdělávání a výchově. 
Řádu vtiskl vojenský charakter a centralis-
tickou strukturu, v jejímž čele stojí gene-
rální kongregací doživotně volený generál, 
který naopak jmenuje všechny podřízené 
hodnostáře, v řádu platí princip odpověd-
nosti a bezpodmínečné poslušnosti. Členy 
řádu mohu být kněží i laici, ovšem pouze 
ti z nich, již jsou dostatečně vědecky fun-
dovaní, skládají slavné sliby. Jezuité nemají 
společnou modlitbu, jednotný řádový šat, 
klauzuru apod., disponují jen „obyčej-
ným životem ve světě“ a absolutní mobili-
tou, kdy mohou být posláni okamžitě tam, 
kde jich je zapotřebí. Založení jezuitského 
řádu bylo významným impulsem pro rene-
sanci křesťanské víry v barokním období, 
které představuje poslední slavnou periodu 
rozkvětu klášterů: zejména benediktýnské 
kláštery se stávají centry bádání v nejrůz-
nějších oblastech, od filologie, kartografie 
až po přírodní vědy.

Poslední období rozkvětu končí Vel-
kou francouzskou revolucí, nástupem 
osvícenství a sekularizací, v té době jsou 
rušeny zejména filiace všech kontempla-
tivních řádů, které byly považovány vzhle-
dem k novým nárokům rozumu a státu 
za neužitečné. Po opětovném povolení se 
řády radikálně proměňují: snaží se začle-
nit do nové a stále se proměňující společ-
nosti, ideál vita contemplativa v ústraní 
od nepokoje světa nahrazuje rozsáhlá cha-
ritativní, pastorační a vzdělávací činnost. 
Na tomto základě vznikají též nové kongre-
gace jako salesiáni Dona Bosca, již se sou-
střeďují na výchovu zejména mládeže ze 
sociálně vyloučených lokalit, či vincentky, 
jejichž hlavní náplní je péče o nemocné 

a související charitativní činnost. Vedle 
těchto moderních, ke světu obrácených 
kongregací vzniká ovšem i opačná ten-
dence, která vede k prohloubení odvratu 
od světa v přísné askezi; příkladem jsou 
trapisté vzniklí jako radikálně asketická 
větev cisterciáckého řádu: jejich zakla-
datel opat Rancé z normandského kláš-
tera La Trappe (1700) stanovil jako pri-
oritu Opus Dei, v jehož prospěch odmítl 
i studium, charitativní činnost a duchovní 
správu; současně též stanovil přísná aske-
tická pravidla (v podstatě pouze veganská 
strava, naprostá mlčenlivost, těžká tělesná 
práce). Ukázalo se, že i v sekularizované 
době má podobný duchovní postoj značnou 
přitažlivost a trapisté (či přesněji Řád cis-
terciáků přísné observace) postupně pře-
číslili tradiční cisterciáky a roku 1898 osíd-
lili i mateřský klášter řádu Citeaux. 

Ze zcela moderní doby stojí za zmínku 
i v Čechách dobře známé ekumenické spo-
lečenství Taizé, založené roku 1949 refor-
movaným teologem Rogerem Schutzem, 
jež není vázáno žádnou řeholí (spoluza-
kladatelé společenství ostatně odmítli slo-
žit klasické řádové sliby celibátu, chudoby 
a poslušnosti) a volně sdružuje hledající, 
zejména mladé lidi různých denominací, 
kteří se ve společné kontemplaci modlí 
za jednotu křesťanů a usilují o zmírnění 
chudoby, nespravedlnosti a zla ve světě. 
I po smrti zakladatele, jenž v roce 2005 
podlehl atentátu, zůstává společenství 
nadále aktivní a představuje v duchu 
nejlepších monastických tradic živou 
duchovní alternativu k životu v 21. století.

Josef Kružík
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Jaroslav Pánek – Jiří Pešek 
– Petr Vorel: Velmocenské 
ambice v dějinách 
(Acta Societatis Scientiarum 
Bohemicae vol. 1)
Učená společnost ČR, Praha 2015, 
146 s.

Úkolem historie je jak péče o tradici 
a paměť, které každou společnost i kaž-
dého jejího člena spojují s předchozími 
generacemi, tak zaměření k budoucnosti, 
neboť poznání minulých dějů a jejich 
důsledků nám má především pomoci lépe 
žít. Slavný citát z Ciceronova Řečníka 
(2, 36) netřeba na tomto místě opakovat. 
Recenzovaná kniha této ambici dostává 
nejen svým obsahem, k němuž se vrátím 
níže, ale i „formou“ – a to hned nadvakrát.

Vnější vlivy (sovětský import, i naše 
vlastní „zásluhy“) vedly k tomu, že český 
akademický svět ve druhé polovině 20. sto-
letí fakticky ztratil jednu z klíčových insti-
tucí – vědecké společnosti. Ne že by zcela 
přestaly existovat, zejména na oborové 
bázi, nicméně přestaly plnit velkou část 
svých funkcí obvyklých v dřívějším období 
i ve svobodném světě. Přestaly být diskuz-
ními fóry svobodně volených osobností, 
jež do té doby nesvazovalo nic než akade-
mická pravidla, přestaly být organizátor-
kami konferencí, vydavatelkami odborných 
časopisů a knižních řad, vychovatelkami 
začínajících akademiků i zainteresované 
laické veřejnosti. Některé z těchto a dal-
ších zásadních funkcí „vědecké infrastruk-
tury“ převzaly akademické ústavy, jiné 
nadlouho zanikly úplně a obnova po roce 
1989 je z různých důvodů jenom částečná. 
Nezávislé, samosprávné a (při zachování 
nezbytných hierarchií!) demokratické, 

někdy třeba i vzájemně konkurenční akade-
mické společnosti naší vědě po mém soudu 
citelně chybí, možná se však začíná blýs-
kat na lepší časy. Rozhodnutí Učené spo-
lečnosti ČR, založené v roce 1994, vydávat 
vlastní monografickou řadu publikací je 
významným počinem, který, bude-li v něm 
po prvním svazku dlouhodobě pokračo-
váno, jednoznačně směřuje k tomuto cíli 
a v případě historie rovněž ke skutečnému 
naplňování jejích svrchu zmíněných funkcí.

Druhým pozapomenutým, avšak svr-
chovaně významným počinem je obno-
vení tradice univerzitních či akademic-
kých extenzí – veřejných přednášek nebo 
častěji jejich cyklů, směřujících k povzne-
sení „obecných znalostí“ širší veřejnosti 
nebo vzdělanců v odlišných oborech. 
Bývalo a na západ od našich hranic dodnes 
bývá zvykem, že univerzity a vědecké spo-
lečnosti pravidelně prezentují „laikům“ 
aktuální vědecké poznání v širších souvis-
lostech, byť třeba s ohledem na kognitivní 
možnosti posluchačů, přičemž hodnota 
takovéhoto zprostředkování pro kultivaci 
společnosti je nedozírná. Nikterak ji při-
tom nesnižuje skutečnost, že ze součas-
ných českých maturantů polovina studuje 
vysoké školy (o jejich osobní zaintereso-
vanosti a reálné kvalitě takovéhoto maso-
vého vzdělávání raději na tomto místě 
pomlčme), vzdělávací a kulturní hodnotu 
extenzí nemohou nahradit ani programy 
typu univerzity třetího věku a podobně. 
Ačkoli v této snaze naštěstí není úplně 
sama, Učená společnost takovéto před-
nášky začala realizovat, stejně jako zašti-
ťuje mezioborově obohacující přednášky 
pro své členy. Rozšířením jednoho tako-
vého přednáškového cyklu vznikla recen-
zovaná kniha a bylo by jen dobře, kdyby 
nezůstalo jen u ní, stejně jako kdyby se 
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praxe veřejných extenzí a knižní publikace 
jejich obsahu mohutněji vrátila do našeho 
kulturního a sociálního prostředí.

První svazek akt české Učené společ-
nosti je tak už tím, že vůbec vznikl a lze 
doufat v jeho pokračování, navýsost důleži-
tým počinem; jeho obsahem jsou studie tří 
našich předních historiků věnované nadná-
rodním, velmocenským zájmům v různých 
obdobích (převážně středoevropských) 
dějin, doplněné o anglické „summaries“ 
(uvozovky budou vysvětleny). Ačkoli jsou 
přitom „velmocenskost“ a její představitelé 
chápáni z rozdílných perspektiv (v návaz-
nosti na historické souvislosti i metodické 
přístupy jednotlivých autorů) a třebaže 
autoři vlastně nepřekročili svá standardní 
badatelská pole, nebo právě proto, výsled-
kem je až překvapivě účinná syntéza často 
nabízející nově tematizované problémy 
a jejich neotřelá řešení. Kniha tak vybízí 
k přemýšlení nad dějinami, nezůstává 
u pouhé konstatace faktů a nebrání se ani 
velmi aktuálnímu vyznění úvah nad dáv-
nou minulostí, „dobře známou“ jen v teo-
rii. Jinak řečeno, povedla-li se již „forma“, 
pozadu za ní rozhodně nezůstává ani 
obsah. Autoři přitom zdůraznili diskuzní 
charakter svých textů (s. 7), a snad aby 
udrželi pozornost čtenářů, záměrně občas 
vyhrotili svou argumentaci nebo použili 
neotřelý termín: místo Ladislava Pohrobka 
se tak na jednom místě hovoří o Ladislavu 
Habsburském (s. 7), místo Koruny české je 
užit latinský ekvivalent (s. 63) a podobně. 
Nemyslím, že by to vzhledem k pouta-
vému obsahu vlastních výkladů bylo nutné, 
na druhou stranu to však přirozeně nik-
terak nepřekáží.

Chronologicky (i svým zařazením 
v knize) první pojednání Petra Vorla prá-
vem připomíná, že ani ze strany českých 

historiků, ani ze strany mezinárodní aka-
demické obce dosud nedošlo k adekvát-
nímu uchopení úlohy pozdně středově-
kého českého státu v rámci Svaté říše 
římské. Velmocenské ambice pozdních 
Přemyslovců, dovedené k vrcholu vládou 
Karla IV., společně s dlouhodobou stabi-
litou, velikostí a bohatstvím Českého krá-
lovství, vedly podle Vorla k oprávněné 
aspiraci na vůdčí postavení v Říši. Otřes 
přinesla husitská revoluce, avšak ještě ani 
Zikmund Lucemburský nebyl s to říšským 
stavům nabídnout nějaký vůči „bohemo-
centrismu“ alternativní model uspořádání 
a po „interregnu“ Fridricha III. se zjevně 
počítalo s jeho obnovou pod vládou Ladi-
slava Pohrobka. Teprve jeho předčasná 
smrt vedla k pádu tohoto modelu, když 
proti sobě stanuly mocenské tužby bur-
gundských vévodů a Matyáše Korvína, 
a české země byly z praktickopolitických 
důvodů i de iure vyřazeny z nově konstru-
ované Říše národa německého. Podstatné 
ovšem je, jak Petr Vorel připomíná ale-
spoň v poznámce pod čarou, že smys-
lem jeho studie není ukojovat a zvyšovat 
národní sebehodnocení českých čtenářů – 
„akceptování klíčového postavení českých 
zemí v rámci pozdně středověké říše … je 
významnější pro interpretaci společných 
dějin Svaté říše římské, nikoli pro národní 
dějiny české“ (s. 25).

Druhé pojednání z pera Jaroslava Pánka 
ukazuje střet dvou raně novověkých kon-
cepcí vládnutí ve střední Evropě, respek-
tive v rámci tehdy se konstituující středo-
evropské velmoci. První, nakonec úspěšný 
model vytvořili rakouští Habsburkové for-
mou překvapivého ovládnutí rozsáhlejších 
a významnějších státních útvarů (Čes-
kého a Uherského království) a stabilizací 
své moci v celém soustátí prostřednictvím 
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(zpočátku jen fakticky) dědičné koruny, 
efektivního výkonu správy a soudnictví, 
postupující integrace jednotlivých zemí 
a ideologie římského katolicismu. Tvůr-
cem tohoto modelu byl podle Pánka Ferdi-
nand I., ačkoli k jeho definitivnímu prosa-
zení mohlo dojít teprve po porážce českého 
stavovského povstání, respektive po skon-
čení třicetileté války. Na těchto bojištích 
naopak prohrál druhý model, ve finální 
podobě pečlivě a promyšleně formulovaný 
stavy České koruny v konfederační ústavě 
z července 1619: jeho cílem bylo vytvoření 
společenství tří států (českého, rakous-
kého a uherského), dále federativně čle-
něných na historické země, v nichž by se 
uplatňovala dualita stavovské a panovnické 
moci a které by spojovaly (přinejmenším) 
obranné zájmy při uznání a zhodnocení 
vnitřní diferenciace politické, hospodář-
ské, náboženské a další. Prohra konfede-
rační ústavy přitom podle Pánka nespo-
čívala primárně v tom, že české stavy 
nebyly během protihabsburského povstání 
ochotné k (finančním) obětem, nýbrž 
v bezprecedentní ekonomické podpoře 
Habsburků jejich španělskými příbuznými 
a v neúspěchu zahraniční politiky „federa-
listů“. Dobově úspěšnější byl právě abso-
lutistický model habsburský, byť v něm 
současně byla vložena „dlouhodobě časo-
vaná nálož“ v podobě rigidní, vůči potře-
bám jednotlivých zemí (a později národů) 
bezohledné centralizace a dynastické hege-
monie (s. 84n). Přestože Pánek uznává 
řadu pozitiv, která čtyřsetletá dominance 
Habsburků ve střední Evropě přinesla, prá-
vem zpochybňuje kvazinostalgickou ideali-
zaci „starého mocnářství“. 

Třetí text Jiřího Peška obrací pozornost 
k dějinám 20. století a širšímu evropskému, 
respektive do určité míry i euroasijskému 

horizontu – podává přehled vynucených 
masových transferů obyvatelstva, ať už 
„dobrovolných“ (útěky před válkami či 
režimním terorem), nebo násilných (vyhá-
nění „nepohodlných“ menšin, deportace, 
vysídlení); věcně přitom připomíná, že tyto 
způsoby nakládání s marginály mívaly až 
nepříjemně často ještě jednu alternativu 
– „prosté vyvraždění“ (s. 105). Ostatně 
i mnohé svrchu uvedené transfery přímo 
počítaly se značnými ztrátami na životech 
a jejich faktický průběh byl často ještě 
mnohem horší. V těchto souvislostech 
viděno (v kontextuálních relacích a bez 
přihlédnutí k etické nepřijatelnosti), není 
poválečné vyhnání/odsun tzv. sudetských 
Němců ani ničím mimořádným, ani zvlášť 
tragickým. O toto hodnocení však Peškovi 
nešlo – stejně jako nezkoumal negativní 
důsledky odsunu pro český národ, na něž 
již v období komunistické vlády opakovaně 
upozorňovali samizdatoví autoři – na všech 
vynucených přesunech obyvatelstva, 
jejichž cílem bylo etnické, případně nábo-
ženské „vyčištění“ dané oblasti, chtěl uká-
zat, že „lokální společnosti zvládnou zor-
ganizovat místní masakry. Nucené migrace 
… jsou pak vždy iniciovány a garantovány 
velmocemi“ (s. 130), třebaže to nijak nevy-
viňuje jejich horlivé žadatele a praktické 
naplňovatele z řad menších, nevelmocen-
ských „čističů“. Nucené migrace – často 
rétoricky zaštiťované veskrze humánními 
cíli – přitom samozřejmě ani v Evropě 
neskončily zákazem OSN z roku 1962.

Všechny tři studie, jejichž obsah mohl 
být v této recenzi jenom naznačen, jsou 
mimořádně zdařilé šíří kontextu, do kte-
rého autoři svá témata zasadili, stejně jako 
střetáváním a prolínáním perspektiv, které 
vedou k novým a leckdy i záměrně provo-
kativním závěrům. Jejich význam je o to 
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větší, že se snaží oslovit čtenářstvo pře-
sahující relativně úzkou obec historiků 
a mají všechny předpoklady pro to, aby 
se jim to zdařilo. Přesto mám vůči recen-
zované knize jednu výhradu. První sva-
zek akt české Učené společnosti trpí „dět-
skou nemocí“, kterou by bylo záhodno 
odstranit: po jednotlivých studiích, jejichž 
délka, styl i způsob argumentace jsou umě-
řené (předpokládanému) publiku, násle-
dují anglickojazyčná „shrnutí“, jejichž 
logika se vzpírá chápání – uspořádání 
podle délky sice odpovídá Koránu, nemys-
lím však, že jakýmkoli editorským inten-
cím. A tak zatímco Vorlovo „résumé“ je 
dlouhé bezmála jako polovina jeho textu, 
v případě Pánka jde už „jen“ o 36 procent 
a u Peška o pětinu rozsahu, aniž by bylo 
jasné, proč. Rovněž zařazení tak dlouhých 
cizojazyčných verzí příspěvků – spíše než 
jejich „shrnutí“ – mezi jednotlivé kapitoly 
mi z žádného ohledu nepřipadá smysluplné.

Zdeněk R. Nešpor

Marek Jakoubek – Luděk 
Jirka – Nela Králová – Michal 
Pavlásek – Jiří Tůma: Krajané: 
hledání nových perspektiv
Pavel Mervart, Červený Kostelec 
2015, 186 s.

Kolektivní monografie z pera pěti autorů 
se věnuje několika česky mluvícím komu-
nitám v evropském zahraničí a v USA, 
konkrétně v Bulharsku, ve Vojvodině, 
v Texasu, na Ukrajině a v Chorvatsku. 
Podobně jako geografický záběr osci-
luje rovněž časové vymezení jednotlivých 
kapitol, které se pohybuje od 19. století 

po nejaktuálnější současnost. Co dává 
knize sevřený charakter, je skutečnost, 
že všichni autoři polemizují s tradičními 
pohledy na migrační procesy, jež před-
stavují dědictví (a to nejen politicky pod-
míněné) izolace československé a české 
vědy a že na svá badatelská témata apli-
kují modernější metodologické koncepty. 
V několika případech dokonce dospívají 
k vymezování se vůči termínu „krajan“ 
a jeho obecně zažitým konotacím. Ano-
tace knihy uvádí, že autoři kriticky sle-
dují politiku identit a metodologický naci-
onalismus a naopak upozorňují na dosud 
přehlížené transnacionální vztahy, nara-
tivní konstrukci identit, cross-border 
vazby a na multi-sided ethnography. Hned 
na úvod recenze mohu předeslat, že se jim 
tohoto záměru podařilo dosáhnout.

Po úvodu, který přibližuje starší 
pohledy na krajanskou tematiku, násle-
dují kapitoly věnované dílčím vystěhova-
leckým enklávám. Marek Jakoubek rozvíjí 
svoje bádání o bulharské obci Vojvodovo. 
Primárně vyvrací tezi, že během první 
poloviny 20. století představovalo „českou 
krajanskou obec“ a že tamní obyvatelé byli 
„Češi, resp. čeští krajané“ (s. 25). Dokládá, 
že přihlášení tamní komunity ke krajan-
ství vyplynulo až z meziválečné nacionali-
zace, jejímž významným nositelem se stal 
Československý ústav zahraniční. Jakou-
bek na četných příkladech dokumentuje, 
že dominantním organizačním principem 
vojvodovské komunity bylo náboženství 
(Jakoubek se explicitně hlásí k „sektář-
ské teorii“ o původu vojvodovské komu-
nity, kterou představil Zdeněk R. Nešpor 
a již zpochybnil Michal Pavlásek; diskuze 
o obou hypotézách probíhala v letech 
2010–11 na stránkách časopisů Lidé 
města a Český lid). To determinovalo další 
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sociální sféry a v mnoha ohledech stálo 
podle meziválečných pozorovatelů v cestě 
konstruktivistickému úsilí „národních 
pracovníků“. Jejich snaha nicméně nako-
nec zvítězila a vojvodovští „Banátčané“ 
se začali sami označovat za Čechy. Tento 
proces, jehož jádro leží v dominanci nábo-
ženství v původním životě vojvodov-
ských Čechů, ovšem zůstával pro marxis-
ticky orien tované badatele z ideologických 
důvodů skrytý.

Michal Pavlásek, další badatel zamě-
řený na oblast jihovýchodní Evropy, ana-
lyzuje zásadní význam (meta)narativu 
o příchodu z moravské vlasti do Veli-
kého Središte v dnešním Srbsku. Podobně 
jako v případě Vojvodova se zdejší used-
líci identifikovali primárně z nábožen-
ského hlediska, Pavlásek se však zaměřuje 
na odlišný problém. Představuje narativní 
konstrukci identity současných aktérů 
a konfrontuje osobní vyprávění s archiv-
ními prameny, kterým mnohdy přesně 
odpovídají. Pavlásek upozorňuje na opomí-
jený význam velkého vyprávění v běžném 
životě, ve kterém si navzdory kritice zazní-
vající v akademickém prostředí zachovává 
(a jistě bude nadále zachovávat) význam-
nou roli. 

Text z pera Nely Králové je věnován roz-
boru současných podob transnacionální 
sítě krajanů z texaského okresu Fayette, 
jejichž předkové přišli do Ameriky ze 
severovýchodní Moravy. Tuto síť výrazně 
poznamenaly politické změny (možnosti 
vzájemných kontaktů po roce 1989), rozvoj 
informačních technologií atd., díky čemuž 
dochází k revitalizaci starých vazeb a zvět-
šování základny sociálního kapitálu. Podle 
autorky se přitom výrazně projevuje „síla 
slabých vazeb“ spočívajících v rychlém pře-
nosu informací. 

Transnacionálním vazbám a kritice 
zažitých konceptů krajanství se věno-
val rovněž Luděk Jirka v kapitole o (re)
emigračních tendencích mezi potomky 
krajanů na západní Ukrajině. Uka-
zuje se například, že na zájmu ukrajin-
ských krajanů o (re)emigraci se výrazně 
podílí materiální důvody, nikoliv ve sku-
tečnosti velmi rozmělněné nacionální 
vazby. Sledování ryze etnické perspek-
tivy zkrátka nedostačuje k vysvětlení 
tohoto fenoménu. Význam transnacionál-
ních vazeb se jasně projevuje zvláště v pří-
padě ukrajinských krajanů, kteří navští-
vili přímo Českou republiku. Podle Jirky 
si mladí respondenti nevytvářejí emocio-
nální pouto k vlasti svých předků pouhou 
příslušností k tradičně chápané krajan-
ské komunitě, ale teprve prostřednictvím 
osobní zkušenosti.

V posledním oddílu knihy zkoumá Jiří 
Tůma s využitím konceptu politické iden-
tity etnické povědomí a aktuální situaci 
českojazyčné komunity v chorvatském 
Daruvaru, a to jak z hlediska jejího ofi-
ciálního postavení, tak z hlediska vnitř-
ních vztahů a organizace. Pro místní 
Čechy měla značný význam aktivní účast 
na obraně města během války v Jugoslá-
vii, která utvrdila jejich etnickou identitu 
a zpětně je povzbudila k domáhání se 
menšinových práv ve jménu hesla „Bojo-
vali jsme, a proto máme právo a chceme!“ 
(s. 135). V současném Chorvatsku se 
česká menšina těší jistým výhodám, byť 
např. dvojjazyčné nápisy v Daruvaru zůstá-
vají po správním rozdělení města před-
mětem sporů. Tůma zároveň relativizuje 
krajanské politické privilegium v podobě 
zvláštního postu poslance v chorvatském 
parlamentu a menšinové radě. Nutnost 
volit na základě etnické příslušnosti totiž 
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nekoresponduje s možností standardního 
politického výběru. 

Recenzovanou publikaci lze chápat 
jako programové vymezení se vůči tra-
dicionalistickým a schematickým pohle-
dům na krajanské komunity. Její autoři 
polemizují se zužujícím a namnoze zavá-
dějícím nacionalistickým výkladem, který 
v českém odborném bádání dominoval 
od počátku 20. století a s jehož dozvuky 
se setkáváme stále. K přínosům knihy 
patří rovněž srovnávací záběr. Fakt, že 
jednotlivé metodologické koncepty jsou 
plně využitelné pouze pro určitá témata, 
je pochopitelný již s ohledem na různo-
rodou pramennou základnu, která přede-
vším pro starší historická období předsta-
vuje omezení. Individuálnímu zaměření 
ostatně odpovídá i rozdílná míra problema-
tizace termínu „krajan“. Autorský kolektiv 
každopádně dokazuje, že opuštění před-
stavy krajanů coby přesazených větví pri-
mordialistického českého národa je bada-
telskou nutností. Se samotným termínem 
„krajan“ se budeme jistě setkávat v aka-
demické literatuře i nadále (už proto, že se 
objevuje v samotných zahraničních komu-
nitách), jak ale v úvodu poukazuje Luděk 
Jirka, je nutné učinit z něj „kategorii ana-
lýzy“ (s. 12). Publikace Krajané: hledání 
nových perspektiv nabízí zajímavé faktogra-
fické informace, ale snad ještě přínosnější 
je jako zdroj inspirace pro badatele zamě-
řené na rozličné aspekty migrační tematiky 
– ať už etnology, etnografy, sociology, kul-
turní antropology, či historiky. 

Marek Vlha

Pavel Pospěch: Od veřejného 
prostoru k nákupním 
centrům: svět cizinců 
a jeho regulace
Sociologické nakladatelství (SLON), 
Praha 2015, 194 s.

Studie Pavla Pospěcha je jednou z mála 
publikací, které se věnují problematice 
městského veřejného prostoru a jeho regu-
lace v českém, ale i obecněji středoevrop-
ském prostoru. V tomto smyslu se jedná 
o ojedinělý publikační počin. I když pro-
blematika měst je v současné české socio-
logii a sociální geografii poměrně frekven-
tovaným tématem, otázky vývoje veřejného 
prostoru zde stojí pohříchu spíše na okraji 
zájmu. Vlastním cílem Pospěchovy stu-
die ovšem není analýza regionálních spe-
cifik veřejného prostoru a jeho dynamiky 
a nejedná se ani o komplexní analýzu fun-
gování nákupních center v Česku nebo 
ve světě. Mnohem spíše autor usiluje o to, 
popsat a inovativně uchopit ideu regu-
lace prostoru, respektive jeho interakč-
ního řádu, a tuto ideu představit ve dvou 
typech prostředí, které jsou na jednu 
stranu podobné, ale na druhou radikálně 
odlišné, totiž v tradičním veřejném pro-
storu měst a v nákupních centrech. Právě 
odlišnost těchto dvou prostorů využívá 
autor k tomu, aby popsal dva odlišné módy 
regulace prostoru, totiž intersubjektivně 
vyjednávaný a zároveň vnitřně internalizo-
vaný regulativ, díky němuž lidé bezděčně 
vědí, jaké formy chování a interakcí jsou 
ve veřejném prostoru přiměřené, a regu-
lativ vnější, vynucovaný sociální kont-
rolou a nejrůznějšími formami dohledu. 
Text, zřetelně ukotvený v interakcionis-
tické tradici sociologie, je napsán svižným 
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esejistickým stylem a autor v něm proka-
zuje svou schopnost přiblížit předkláda-
nou problematiku čtivým jazykem. Zře-
telně přiznává zásadní ovlivnění svého 
uvažování Goffmanovou sociologií. Pře-
jímá od Goffmana základní ideu exis-
tence vnitřního regulativu mezilidských 
interakcí a pokouší se ji aplikovat na uva-
žování o městském prostoru.

Hlavní poselství Pospěchovy knihy lze 
shrnout do poměrně hutné teze. Vychází 
z přesvědčení, že nejdůležitějším specifi-
kem veřejného prostoru je to, že se v něm 
lidé setkávají s osobami, které neznají. Lze 
tak hovořit o tom, že pro veřejný prostor 
je typická přítomnost „cizinců“ a jejich 
nepředvídatelnost. Vyplývá z ní atrakti-
vita veřejného prostoru, ale i potenciální 
pocit ohrožení. Interakce s nepředvída-
telnými cizinci ovšem musí být regulo-
vány a musí se opírat o sdílená pravidla. 
Tak je pocit ohrožení redukován na únos-
nou míru. V tradičním veřejném prostoru 
měst vznikl spontánně vnitřní regula-
tiv svazující interakce s cizinci do předví-
datelného rámce. Stále silněji se ovšem 
ve veřejném prostoru prosazují vnější 
formy sociální kontroly. Nejzřetelnější 
projevy tohoto posunu od vnitřního regu-
lativu k vnější sociální kontrole jsou 
patrné právě v nákupních centrech. Autor 
v závěru argumentuje, že posílení vnějších 
forem regulace může přispívat k oslabo-
vání původního spontánního interakčního 
řádu a vede tak ke změnám povahy veřej-
ného prostoru.

V jednotlivých kapitolách knihy autor 
postupně rozvíjí argumentaci na pod-
poru své základní teze. V první kapi-
tole polemizuje s normativními defini-
cemi veřejného prostoru zdůrazňujícími 
jeho všeobecnou přístupnost a otevřenost 

a protikladnost vůči prostorům soukro-
mým. Naproti tomu nabízí jako výchozí 
definiční bod veřejného prostoru sociální 
heterogenitu, z níž vyplývá neustálá pří-
tomnost cizinců. Představa cizince, který 
zaplňuje veřejný prostor, je pro autorovu 
argumentaci klíčová. Přítomnost cizinců 
neinterpretuje pouze jako setkání s lidmi, 
které člověk osobně nezná, ale především 
s lidmi, kteří jsou obtížně čitelní a nepřed-
vídatelní. V takto chápaném veřejném 
prostoru se nutně stává základním pro-
blémem nesamozřejmá existence sociál-
ního řádu.

S využitím především Goffmanových 
prací pak autor odvozuje několik pravi-
del, která mají tvořit základ vnitřního 
řádu veřejného prostoru, přičemž nejo-
becnějším pravidlem je neosobnost, resp. 
neosobní zdvořilost, která odhlíží při 
mezilidské interakci od individuálních 
charakteristik jednajících osob a umož-
ňuje zachovávat formálně zdvořilý a zdr-
ženlivý postoj.

V následující kapitole pak Pospěch reka-
pituluje několik posledních dekád odbor-
ného diskursu týkajícího se veřejného pro-
storu, přičemž v tomto nutně výběrovém 
přehledu zdůrazňuje jako jednotící linii 
výpověď o tom, že veřejný prostor je ohro-
žován a nachází se v úpadku. Sleduje při-
tom dva procesy, které mají být odpo-
vědné za úpadek veřejného prostoru, totiž 
jeho postupnou privatizaci a úsilí o sani-
tizaci a pacifikaci s vyloučením nežádou-
cích, nepředvídatelných a potenciálně 
ohrožujících prvků. Veřejný prostor se 
tak má stále více podřizovat soukromým 
zájmům ekonomických aktérů a záro-
veň se stávat atraktivnějším pro střední 
třídu. Oba procesy vedou k exkluzi nejniž-
ších sociál ních vrstev, zejména lidí, kteří 
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nemají ekonomické prostředky k tomu, 
aby se mohli stát vítanými zákazníky, 
a zároveň představují potenciální nebez-
pečí nebo ohrožení pohodlí pro lépe situ-
ované. Procesy privatizace a sanitizace 
veřejného prostoru tak jsou interpretovány 
jako posun od prostoru občanského k pro-
storu tržnímu a jako vylučování odlišností 
a nepředvídatelnosti. Zároveň oba procesy 
spoléhají v rostoucí míře na vnější formální 
sociální kontrolu prostřednictvím kamero-
vých systémů, bezpečnostních služeb a cel-
kového designu prostředí.

Druhá poloviny knihy se věnuje pro-
středí nákupních center. Na rozdíl od první 
části je postavena na autorově empirickém 
výzkumu zahrnujícím rozhovory, studium 
dokumentů i zúčastněné pozorování dění 
v prostředí center. Tato kombinace metod 
slouží k získání informace o tom, jakým 
způsobem je realizována vnější regulace 
prostředí center a k jakým slouží cílům. 
Mechanismy sociální kontroly v centrech 
jsou podle Pospěcha postaveny na exis-
tenci domovních řádů, jejichž pravidla 
umožňují velmi efektivně kontrolu per-
sonalizovat. Dávají tedy těm, kdo vyko-
návají dohled, možnost nejen zaměřit se 
na zakázané jednání, ale zároveň vyloučit 
z prostředí centra příslušníky nežádoucích 
skupin, jejichž přítomnost by mohla ohro-
žovat pohodlí ostatních návštěvníků nebo 
vést k nepředvídatelným situacím a ekono-
mickým ztrátám. Podle Pospěcha se cen-
tra prezentují jako bezpečný, předvídatelný 
a pohodlný prorodinný prostor. Vnější kon-
trola se tak zaměřuje na všechny elementy 
a osoby, které mohou tuto identitu cen-
ter narušovat. Pečlivý a mnohovrstevnatý 
popis fungování vnější kontroly v nákup-
ních centrech patří k nejpůsobivějším pasá-
žím studie.

Smysl vnější kontroly v nákupních cen-
trech působí podle Pospěcha podobným 
směrem jako vnitřní regulativ tradičního 
veřejného prostoru. Jeho cílem je zvýšení 
předvídatelnosti prostředí pro jeho uživa-
tele. Zatímco však vnitřní regulativ umož-
ňuje zvýšení předvídatelnosti tím, že kulti-
vuje podobu interakcí mezi cizinci, vnější 
kontrola usiluje o odstranění všech ruši-
vých a nepředvídatelných elementů. Odsud 
už je jen krůček k autorově závěrečné 
tezi, že nákupní centra „jako laboratoře 
na výrobu vnější regulace tento [vnitřní] 
řád potlačují, neboť likvidují podmínky 
jeho vzniku“ (s. 171).

Analýza fungování vnější kontroly 
v nákupních centrech i teoretické roz-
pracování teze o dvou navzájem na sobě 
závislých módech regulace prostoru jed-
noznačně stojí za pozornost. K celkové 
koncepci knihy a některým jednotlivos-
tem lze mít ovšem výhrady. Slabým mís-
tem je nevyváženost celé studie. Pospěch 
slibuje v knize ukázat porovnání podoby 
regulace tradičního veřejného prostoru 
a nákupního centra, resp. rozbor vnitřní 
a vnější podoby regulace. Zatímco ovšem 
vnější regulaci popisuje na základě 
podrobné empirické evidence, včetně vel-
kého množství odpozorovaných příkladů, 
na nichž dokládá svá tvrzení, vnitřní 
regulace, která má být typická pro tra-
diční veřejný prostor, je odvozena pouze 
na základě analogie ke starším teoretic-
kým konstrukcím. Zážitek cizosti pro-
středí ve veřejném prostoru a zacházení 
s ní, pravidla prostoru, jejich vyjednávání 
a dynamika, to vše je u Pospěcha teoretic-
kým konstruktem, neopřeným o empirii. 
Pospěch se při rozpracovávání konceptu 
vnitřní regulace prostoru opírá o Goff-
mana a jím popsaná pravidla interakčních 
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řádů v sociálních situacích. Pravidla, která 
postuluje pro veřejný prostor, jsou ale velmi 
zobecněná. Pozornosti knihy tak uniká, že 
veřejný prostor je z hlediska interakčních 
řádů silně diferencovaný a v různých veřej-
ných prostranstvích a při různých situacích 
platí různá pravidla. Snaha vysvětlit vnitřní 
řád veřejného prostoru odkazem na exis-
tenci cizinců v něm a nutnost vypořádat se 
s vyplývající nepředvídatelností, celé téma 
až příliš zjednodušuje.

Souvisí s tím i druhé slabé místo stu-
die, totiž úsilí definovat veřejný prostor 
právě skrze přítomnost cizinců. Obá-
vám se, že pojetí veřejného prostoru jako 
místa, kde se lidé setkávají s cizinci, nestojí 
na o mnoho pevnějších základech než jiné 
definice, s nimiž autor v knize polemizuje. 
Není až tak zřejmé, jak tvrdí Pospěch, že 
prožitek veřejného prostoru je zásadně 
spjat s cizostí a s nepředvídatelností. V celé 
knize je přitom tento argument klíčový. 
Podle Pospěchovy argumentace je postava 
cizince na ulici, respektive v klasickém 
veřejném prostoru, jiná než postava cizince 
v nákupním centru. V nákupních centrech 
díky existenci vnější kontroly nejsou podle 
Pospěcha ostatní návštěvníci centra vní-
máni jako nepředvídatelné osoby a jejich 
„cizost“ je tak zásadně redukována. Nej-
sem si jist, zda Pospěch nepřeceňuje jak 
význam heterogenity veřejného prostoru, 
tak sílu vnější kontroly působící v nákup-
ních centrech. Bez hlubšího, empirií pod-
loženého zkoumání toho, zda lidé skutečně 
prožívají prostředí nákupních center jinak 
než tradiční veřejný prostor a zda zde jejich 
interakce mají jinou povahu, nejsou Pospě-
chovy úvahy v tomto ohledu zcela přesvěd-
čivé. Zpochybnění teze o zásadní roli pro-
žitku cizosti pro tradiční veřejný prostor 
a její úspěšné pacifikaci v nákupních 

centrech by ale výrazně oslabilo autorův 
závěr, že rozvoj vnější kontroly v nákupních 
centrech může vést ke změnám v povaze 
tradičního veřejného prostoru, protože 
zbavuje jedince nutnosti používat vnitřní 
regulativ.

Pospěch rozhodně neprezentuje svou 
knihu jako analýzu regionálních speci-
fik veřejného prostoru a úspěšně usiluje 
o obecnější teoretickou výpověď. To je legi-
timní cíl. Na druhou stranu je až překva-
pivé, jak silně je kniha závislá na převážně 
anglosaské odborné literatuře. Nejsilněji 
patrné je to v pasážích věnovaných debatě 
o úpadku veřejného prostoru ve měs-
tech. Je patrné, že diskurs ohrožení veřej-
ného prostoru, jeho privatizace a rostoucí 
množství zásahů proti rušivým elemen-
tům vycházejí zejména z reality Spojených 
států amerických. Pospěch sice explicitně 
uvádí, že situace v evropských městech je 
poněkud odlišná, zejména co se týče role 
formální kontroly a sekuritizace veřejných 
prostor, nicméně nikde nezkoumá, zda je 
diskurs ohrožení aplikovatelný v českém, 
nebo obecněji ve středoevropském, resp. 
postsocialistickém prostředí, nebo niko-
liv, a jaká jsou specifika zdejší dynamiky 
veřejného prostoru a jeho odraz v politic-
kých či odborných diskuzích. Pravdou je, 
že k tomuto tématu mnoho odborné lite-
ratury není, i když v uplynulých letech 
bylo téma využívání veřejného prostoru 
a jeho vyjednávání představeno například 
v několika statích věnovaných prostoro-
vým aspektům bezdomovectví na strán-
kách českých odborných časopisů (Vašát, 
Hejnal). Bylo by možné ukázat, že veřejný 
prostor středoevropských měst prochází 
specifickou trajektorií, v níž důležité místo 
hraje jeho odideologizování a následná 
komercializace, ale zároveň i zvýšená míra 
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investic a změny způsobu využívání (Sta-
nilov 2007).

I přes uvedené výtky platí hodnocení 
z úvodu recenze, že totiž Pospěchova stu-
die představuje ojedinělou publikaci díky 
využití interakcionistického přístupu 
ke studiu některých aspektů regulace veřej-
ného prostoru a poskytuje tak urbánní 
sociologii i antropologii důležitou, často 
přehlíženou perspektivu.

Josef Bernard
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