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Úvod

TYRANOVY KRVAVÉ ŠATY

Jeden starý příběh vypráví o dělníkovi, kterého podezřívají, že
krade. Každý večer, když opouští továrnu, mu důkladně pro-
hlížejí vozík, co tlačí před sebou. Stráž ale nikdy nic nenajde,
vozík je pokaždé prázdný. Nakonec jim to dojde: dělník krade
vozíky.

Mají-li následující různorodé úvahy o násilí nějakou jed-
notící tezi, pak je jí to, že podobný paradox platí i pro násilí.
V první chvíli si obvykle spojujeme násilí se zločiny, teroris-
tickými útoky, projevy občanské nespokojenosti a mezinárod-
ními konflikty. Měli bychom se však naučit poodstoupit 
a vymanit se z fascinující vábničky přímo viditelného „sub-
jektivního“ násilí, páchaného jasně identifikovatelným pů-
vodcem. Musíme umět rozpoznat obrysy pozadí, jež podobné
projevy násilí vyvolává. Krok zpět nám umožní rozpoznat ná-
silí, jež vyživuje samotné naše snahy proti němu bojovat a hlá-
sat toleranci.

To je výchozí bod, možná dokonce axiom, předkládané
knihy: subjektivní násilí je pouze nejviditelnější částí trium-
virátu, který navíc zahrnuje dva objektivní druhy násilí. 
Za prvé existuje „symbolické“ násilí, vtělené v jazyce a jeho
formách, jejž Heidegger nazýval „domem našeho bytí“. Jak
uvidíme později, toto násilí nepřichází ke slovu pouze v evi-
dentních – a široce zdokumentovaných – případech podněco-
vání k němu a ve vztazích sociální dominance, reprodu-
kovaných v našich běžných formách projevu: existuje mno-
hem podstatnější forma násilí, která se týká řeči jako takové,
způsobu, jakým řeč nastoluje určité univerzum smyslu. Za
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druhé existuje to, čemu říkám „systémové“ násilí, neboli ony
často katastrofické následky hladkého fungování našich eko-
nomických a politických systémů.

Problém je v tom, že subjektivní a objektivní násilí ne-
může být nahlíženo ze stejného hlediska: subjektivní násilí
jako takové je zakoušeno na pozadí nulové úrovně násilí. Je
považováno za narušení „normálního“, nenásilného stavu věcí.
Objektivní násilí je naopak neviditelné, nebo� udržuje právě
tuto nulovou úroveň, ve vztahu k níž považujeme něco za sub-
jektivně násilné. Systémové násilí je tak čímsi ve smyslu pro-
slulé „temné hmoty“ ve fyzice, protějškem příliš viditelného
násilí subjektivního. Jakkoli je neviditelné, musíme jej brát 
v potaz, chceme-li pochopit jinak „iracionální“ výbuchy ná-
silí subjektivního.

Když nás média bombardují všemožnými „humanitár-
ními krizemi“, které se, jak se zdá, nepřetržitě vynořují po
celém světě, musíme mít vždy na paměti, že mediální zvidi-
telnění určité konkrétní krize je výsledkem komplexního boje.
Čistě humanitární zřetel při tom zpravidla hraje mnohem pod-
řadnější roli než kulturní, ideologicko-politická a ekonomická
hlediska. Hlavní reportáž časopisu Time z 5. června 2006 na-
příklad nesla titulek „Nejsmrtonosnější válka na světě“. Bylo
v ní detailně zdokumentováno, jak v Konžské demokratické
republice v posledním desetiletí zemřelo v důsledku politic-
kého násilí kolem 4 miliónů lidí. Nenásledovalo však žádné
obvyklé humanitární pozdvižení, pouze pár čtenářských do-
pisů, jako by nějaký filtrační mechanismus zabraňoval této
zprávě dosáhnout plného dopadu v našem symbolickém pro-
storu. Cynicky řečeno, Time v boji o nadvládu v oblasti pre-
zentace utrpení vsadil na špatnou obě�. Měl se držet obvyklých
podezřelých: muslimských žen a jejich tíživého údělu nebo
rodin obětí 11. září a toho, jak se vyrovnávají se svými ztrá-
tami. Kongo je dnes v podstatě conradovským „srdcem tem-
noty“. Nikdo se neodváží potýkat se s ním v přímé konfron-
taci. Smrt palestinského dítěte na Západním břehu Jordánu –
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tím spíše dítěte izraelského nebo amerického – je z mediál-
ního hlediska tisíckrát cennější než smrt bezejmenného Kon-
žana.

Potřebujeme další důkazy, že humanitární apel a naléha-
vost jsou zprostředkovány, ba z velké části předurčeny, poli-
tickými zřeteli? A o jaké zřetele jde? Abychom na to mohli
odpovědět, musíme poodstoupit stranou a pohlédnout na vše
z jiné perspektivy. Když americká média vyčítala lidem v ostat-
ních státech, že nevyjadřují dostatečné sympatie s obě�mi
útoků 11. září, člověk byl v pokušení odpovědět jim slovy 
Robespierra, adresovanými těm, kdo oplakávali nevinné oběti
revolučního teroru: „Přestaňte mi mávat před tváří tyrano-
vými krvavými šaty, nebo si pomyslím, že chcete znovu spou-
tat celý Řím řetězy.“1

Místo aby se s násilím vypořádala přímo, pokouší se tato
kniha nahlédnout tento fenomén šesti rozdílnými postranními
pohledy. Existují k tomu dobré důvody. Mým výchozím před-
pokladem je skutečnost, že přímá konfrontace s násilím je ve
své podstatě matoucí: zdrcující hrůza násilných činů a empa-
tie s obě�mi nevyhnutelně působí jako jakési kouzlo, jež nám
brání v přemýšlení. Každé nezúčastněné konceptuální rozvíjení
typologie násilí musí ze své podstaty ignorovat jeho trauma-
tický dopad. Přesto nezaujatá analýza násilí v jistém smyslu
nějak reprodukuje, ba se na jeho hrůznosti podílí. Proto také
musíme zavést rozlišení mezi (faktickou) pravdou (truth) 
a autentičností (truthfulness): to, co činí vyprávění znásilněné
ženy (nebo jiný popis traumatické události) autentickým, je
jeho faktická nespolehlivost, zmatenost, nekonzistence. Kdyby
byla obě� schopná podat jasnou zprávu o své bolestné a poni-
žující zkušenosti a konzistentně v ní uspořádat všechny rele-
vantní údaje, pak by v nás právě tento fakt vyvolal pochybnosti
o její pravdivosti. Samotný problém je zde součástí řešení:
právě faktická nedostatečnost vyprávění traumatizovaného
subjektu o tom, co se stalo, dokládá jeho autentičnost, nebo�
ukazuje, že vyprávěný obsah „kontaminoval“ způsob, jakým
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je vyprávěn. To samé samozřejmě platí i pro takzvanou nespo-
lehlivost ústních svědectví přeživších holocaustu: svědek,
který by byl schopen nabídnout přímočarý příběh o svých zku-
šenostech v koncentračním táboře, by se právě na základě této
přímočarosti diskvalifikoval.2 Zdá se tedy, že jediným náleži-
tým přístupem k tématu násilí může být uchopit jej z různých
úhlů pohledu, zároveň však vždy – z úcty k jeho obětem – 
s jis tým odstupem.

Rovněž se zdá, že bude potřeba opravit Adornovo slavné
tvrzení: nikoli poezie není možná po Osvětimi, nýbrž próza.3

Realistická próza selhává tam, kde slaví úspěch poetická evo-
kace nesnesitelné atmosféry koncentračních táborů. Když tedy
Adorno označuje poezii po Osvětimi za nemožnou (či spíše
barbarskou), pak je to nemožnost plodná: báseň je – ze své
podstaty – vždy „o“ něčem, co nemůže být vyjádřeno přímo, 
k čemu může být pouze poukázáno. Neměli bychom se bát jít
ještě dál a připomenout staré rčení, že hudba přichází ve chvíli,
kdy již selhávají slova. Zdá se, že může být něco pravdy na
obecném názoru, že Schönbergova hudba – v jakési historické
předtuše – vyjádřila úzkosti a noční můry Osvětimi ještě před-
tím, než k nim došlo.

Anna Achmatovová ve svých memoárech popisuje, co se
jí přihodilo, když čekala v době největších stalinských čistek
v dlouhé frontě před leningradským vězením, aby se dozvě-
děla něco o svém zatčeném synovi Lvovi:

„Jednoho dne mě v davu někdo poznal. Za mnou
stála mladá žena se zmrzlými modrými rty, která sa-
mozřejmě nikdy neslyšela moje jméno. Najednou se
probrala z apatie, kterou jsme všichni společně sdí-
leli, a šeptem se mě zeptala (šeptali tam všichni): 
,Dokážete tohle popsat?‘ Odpověděla jsem: ,Ano, 
dokážu.‘ Nato jí po tom, co kdysi bývalo její tváří, na
okamžik přelétl letmý úsměv.“4
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Je samozřejmě zásadní otázkou, o jakém druhu popisu je
zde řeč. Jistě nejde o realistický popis situace, ale o to, co Wal-
lace Stevens kdysi nazval „popisem bez místa“, jenž je vlastní
umění. To není popis, který umís�uje svůj obsah v historickém
prostoru a čase, ale popis, který vytváří vlastní neexistující
(virtuální) prostor jakožto pozadí fenoménů, které popisuje,
takže to, co se v něm zjevuje, není neseno hloubkou reality 
v pozadí, nýbrž jde o dekontextualizovaný jev, jakkoli plně od-
povídající reálnému bytí. Jak píše Stevens: „[Slunce] je tím,
čím se zdá být, a v podobném zdání jsou všechny věci.“ Ta-
kový umělecký popis „neodkazuje k něčemu, co leží vně jeho
formy“.5 Naopak svou vnitřní formu vytěžuje z konfuzní rea-
lity, stejně jako Schönberg „extrahoval“ vnitřní formu totalit-
ního teroru a ukázal, jakým způsobem tento teror zasahuje
subjektivitu.

Jestliže se uchylujeme k uměleckému popisu, neriskujeme
tím, že bychom mohli upadnout do kontemplativního postoje,
jenž jaksi zrazuje naléhavou potřebu s popisovanými hrůzami
„něco udělat“?

Vzpomeňme na falešný pocit naléhavosti, který prostu-
puje levicově-liberálním humanitárním diskurzem násilí: 
abstrakce a názorná (pseudo)konkrétnost v něm společně 
dramaticky inscenují různé situace násilí – proti ženám, čer-
nochům, bezdomovcům, homosexuálům… „Každých šest se-
kund je v této zemi znásilněna žena“ a „Za dobu, co přečtete
tento odstavec, zemře 10 dětí hladem“ – to jsou pouze dva pří-
klady. Za tím vším se skrývá pokrytecký sentiment morálního
rozhořčení. Přesně tento druh pseudonaléhavosti využil před
pár lety řetězec Starbucks, když u vchodů svých provozoven
vyvěsil plakáty, jež vítaly hosty informací, že téměř polovina
zisku řetězce jde na zdravotní péči pro děti v Guatemale, od-
kud pochází jejich káva, což mělo sugerovat, že s každým ke-
límkem kávy, který vypijeme, zachráníme život jednoho dítěte.

U těchto naléhavých výzev máme co do činění s principi-
álně antiteoretickým přístupem. Není čas přemýšlet: je třeba

9

gewaltalles23456xqr_Layout 1  28.10.2013  5:02  Page 9    (Black plate)



jednat ted’ hned. Díky tomuto falešnému dojmu naléhavosti
pak postindustriální boháči, kteří žijí ve svých odlehlých vir-
tuálních světech, nejenže nepopírají či neignorují drsnou rea-
litu světa vně svého životního prostoru, ale permanentně k ní
aktivně odkazují. Jak to nedávno vyjádřil Bill Gates: „Co záleží
na počítačích, když stále zbytečně umírají milióny lidí na úpla-
vici?“

Proti této falešné naléhavosti bychom mohli postavit Mar-
xův znamenitý dopis Engelsovi z roku 1870, kdy se na krát-
kou chvíli zdálo, že za humny je znovu evropská revoluce.
Marxův dopis dokládá jeho čirou paniku: nemohli by revolu-
cionáři pár let počkat? Ještě nedokončil svůj Kapitál!

Každá kritická analýza současné globální konstelace – jež
nenabízí žádné jasné řešení, žádnou „konkrétní“ radu, co
dělat, a neslibuje světlo na konci tunelu, nebo� si je vědoma, že
by toto světlo mohlo vycházet z vlaku, který se řítí proti nám
– se obvykle setkává s výtkou: „Chcete říct, že bychom neměli
dělat nic? Jen sedět a čekat?“ Na tuto výtku bychom měli vždy
najít odvahu odpovědět: „ANO, přesně tak!“ Jsou situace, 
v nichž je jediným záhodným „konkrétním“ řešením odolat
pokušení okamžitě se angažovat a raději „počkat a uvidět“,
tedy věnovat se trpělivé kritické analýze. Zdá se, že požadavek
angažovanosti na nás útočí ze všech stran. Ve známé pasáži 
z knihy Existencialismus je humanismus rozvinul Sartre dilema
mladého muže ve Francii v roce 1942, jenž je rozpolcen mezi
povinností pomoci své osamělé nemocné matce a povinností
vstoupit do hnutí odporu a bojovat proti Němcům. Sartre sa-
mozřejmě míří k tomu, že na toto dilema neexistuje a priori od-
pověd’. Onen mladý muž musí učinit rozhodnutí, jež vzejde 
z propasti jeho vlastní svobody, a musí za to nést plnou zod-
povědnost.6 Naskýtá se ještě třetí – obscénní – cesta z tohoto
dilematu: poradit tomuto mladému muži, aby řekl své matce,
že se přidá k hnutí odporu, a svým přátelům z hnutí odporu,
že se bude starat o svou matku, zatímco by se uchýlil na od-
lehlé místo a studoval…
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V této radě tkví ve skutečnosti více než jen nestoudný cy-
nismus. Připomíná nám známý sovětský vtip o Leninovi. Za
socialismu odpovídal Lenin mladým lidem na otázku, co mají
dělat, slovy: „Učit se, učit se, učit se.“ Toto neustále všude omí-
lané heslo viselo i na všech školních zdech. V té anekdotě jsou
Marx, Engels a Lenin tázáni, zda by chtěli mít raději ženu
nebo milenku. Marx, v soukromých záležitostech spíše kon-
zervativní, podle očekávání odpoví: „Ženu!“, zatímco Engels,
spíše bonviván, zvolí milenku. Lenin k překvapení všech 
odpoví: „Já bych měl rád obě.“ Proč? Skrývá se snad za fasá-
dou strohého revolucionáře dekadentní požitkář? Ne – sám 
to vysvětlí: „Abych mohl říct své ženě, že jdu za milenkou, 
a milence, že musím být se ženou…“ „A kam teda půjdeš?“
„Uchýlím se na odlehlé místo a budu se učit, učit a učit.“

Není to nakonec přesně to, co Lenin po katastrofě roku
1914 udělal? Uchýlil se na opuštěné místo do Švýcarska, kde
„se učil, učil a učil“, ponořen do Hegelovy logiky. A přesně to
bychom měli dnes udělat i my, když jsme bombardováni me-
diálními obrazy násilí. Musíme se „učit, učit a učit“, co toto
násilí způsobuje.  

11

gewaltalles23456xqr_Layout 1  28.10.2013  5:02  Page 11    (Black plate)



214

OBSAH

Úvod: Tyranovy krvavé šaty

1. Adagio ma non troppo e molto espressivo
SOS násilí

Násilí: subjektivní a objektivní
Dobří lidé z Porto Davos
Liberálně-komunistická vesnice
Sexualita v atonickém světě

2. Allegro moderato – Adagio
Strachuj se svého bližního jako sám sebe

Politika strachu
Otázka „bližního“
Násilí řeči

3. Andante ma non troppo e molto cantabile
„Valí se příliv krví potemnělý“

Zvláštní případ fatické komunikace
Teroristický resentiment
Subjekt, který má rabovat a znásilňovat

4. Presto
Antinomie tolerantního rozumu

Liberalismus, nebo fundamentalismus? 
Mor na ty vaše rody!

Jeruzalémský křídový kruh
Anonymní náboženství ateismu

BSAH

5

13

14
20
28
33

41

42
47
57

71

72
82
89

99

100
110
121

gewaltalles23456xqr_Layout 1  28.10.2013  5:02  Page 214    (Black plate)



215

5. Molto adagio – Andante
Tolerance jako ideologická kategorie

Kulturalizace politiky
Efektivní univerzalita
Acheronta movebo: Infernální oblasti

6. Allegro
Božské násilí

Benjamin s Hitchcockem
Božské násilí: čím není…
…A konečně, čím jest?

Epilog: Adagio

Poznámky

Bibliografie

BSAH
131

132
136
147

163

164
170
179

187

198

210

gewaltalles23456xqr_Layout 1  28.10.2013  5:02  Page 215    (Black plate)



[

SLAVOJ ŽIŽEK

NÁSILÍ

Z anglického originálu Violence – Six Sideways Reflections,
vydaného nakladatelstvím Profile Books roku 2008

v Londýně, přeložil Tomáš Pivoda.
Vydalo nakladatelství Rybka Publishers,

V Jirchářích 6, 110 00, v Praze na podzim roku 2013.
www.rybkapub.cz

gewaltalles23456xqr_Layout 1  28.10.2013  5:02  Page 216    (Black plate)




