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Úvod
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou totalitarismu, jak jej chápe Hannah
Arendtová, a analýzou post-totalitarismu, jak mu rozumí Václav Havel. Po analýze obou
pojmů následuje jejich porovnání. Fenomén totalitarismu je poměrně novým jevem, který
je od 20. století stále velmi aktuální a ojedinělý v tom smyslu, že dokázal vyobrazit lidskou
stránku v tom nejtemnějším světle, který předčil všechnu temnotu despotických vlád, které
těm totalitním předcházely. Hannah Arendtová je vnímána jako přední myslitelka nejen
v oblasti zkoumání totalitarismu, a tak věřím, že reflexe analýzy jejích textů do Havlova
výkladu má potenciál být unikátním srovnáním, jelikož samotní autoři píší a čerpají ze
svých autentických prožitků. Současně si dovolím označit pojem „post-totalitarismus“ za
velmi zajímavý a dosud málo zkoumaný. Tento pojem zavedl Václav Havel v době
normalizace, která byla nastolena Sovětským svazem ve druhé polovině 70. let
v Československu. Pojem „post-totalitarismus“ se všeobecně netěší takové pozornosti jako
totalitarismus, tudíž se v této práci pokusím seznámit čtenáře s tímto nově zavedeným
výrazem.
Práce si klade za cíl zjistit v čem se totalitarismus a post-totalitarismus liší a naopak
v čem se pojmy shodují. V první polovině práce, kde se zabývám především pojmem
„totalitarismus“ a jak mu rozumí Arendtová, si sestavím jakýsi popisný aparát. Tento
aparát mi poté pomůže s analýzou Havlova výkladu post-totalitarismu. Mou hypotézou je,
že mezi totalitním a post-totalitním systémem sice vyvstanou rozdíly, ale zároveň se posttotalitarismus projeví jako jakási další fáze rozvíjející totalitarismus. Dále se v mé práci
pokusím o přiblížení Havlova porozumění post-totalitarismu.
Práce je rozdělena do pěti částí.
V první části uvedu základní pojmy užívané Hannah Arendtovou a vycházím
primárně z díla O násilí, ve kterém autorka klade důraz na důležitost rozlišování pojmů,
které by dle Arendtové měly být užívány rozvážně a s precizností, jinak odkazují
k naprosto jiným stavům či skutečnostem. Tyto pojmy slouží k popisu politických systémů
a bez jejich využití by bylo nemožné rozpracovat danou analýzu.
Ve druhé části uvádím typologii forem a principů vlád, jak je popisuje Charles
Montesquieu ve svém díle O duchu zákonů I. Uvádím zde i pojmy politické filosofie se
zaměřením na despocii, jakožto „tradiční diktaturu“. Ze zmiňované typologie totiž
4

Arendtová přebírá velkou část východisek užívaných Montesquieuem k analýze fenoménu
totalitarismu. Tato část tedy poskytuje klíč ke komplexnějšímu porozumění výkladu
Arendtové.
Po vyložení základních klíčů k pochopení kontextu předkládám dále ve třetí části
popis totalitarismu dle Arendtové. Vycházím především z díla Původ totalitarismu III, kde
autorka rozsáhle popisuje totalitní systém a všechny jeho aspekty. V této části se snažím
vyzdvihnout nejvýznačnější charakteristiky daného politického systému, které poté
porovnám.
Ve čtvrté části přejdu již k charakteristice post-totalitního systému, a jak mu Havel
rozumí. V této části vycházím z eseje Moc bezmocných, kterou sám Havel nazývá jakýmsi
„manifestem“ pro tehdejší společnost. Tato část zároveň uzavírá „analytickou“ část mé
práce.
Pátá, poslední část obsahuje celkové shrnutí rozdílů a podobností mezi oběma
systémy. Zde se pokusím vysvětlit, do jaké míry se v Havlově popisu mísí pojmy politické
filosofie s totalitními pojmy a fenomény post-totalitarismu. Tato část představuje
východisko pro závěr mé práce.
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1

Rozlišení základních pojmů podle Hannah Arendtové
V první kapitole této práce je mým cílem rozlišit pojmy užívané Hannah

Arendtovou. Budu vycházet především z druhé kapitoly díla Arendtové O násilí,1 kde se
autorka věnuje definování pojmů nejvíce. Sama Arendtová klade velký důraz na
rozlišování mezi klíčovými slovy v politické vědě, jelikož vnímá přesnost užívání daných
výrazů jako nutnou. Klíčová slova jako „vláda“, „moc“, „síla“, „individuální síla“,
„autorita“ a „násilí“ jsou častokrát zaměňována nebo užívána náhodně, 2 a právě zde
Arendtová vidí mezery současné politické vědy a vnímá důležitost zavedení jednoznačně
odlišujících určení nejen kvůli logické gramatice, ale také kvůli historickým skutečnostem,
ke kterým pojmy odkazují. Uvedené termíny jsou častokrát užívány náhodně, tedy
nepřesně a vágně, a proto je odlišení nutné.
Ráda bych začala s definicí pojmu vláda. Při užívání tohoto pojmu se nejčastěji
setkáváme s definicí forem vlády jakožto nadvlády člověka nad člověkem.3 Tato nadvláda
se může sestavovat z jednoho nebo několika lidí jako je tomu v monarchii a oligarchii,
případně z nejlepších jako v aristokracii nebo z množství jako je tomu v demokracii.4 Dále
sem lze zařadit i nejnovější a dle Arendtové nejspíše i nejhrůznější formu vlády, kterou je
byrokracie — nadvláda spletitého systému úřadů. Tato „vláda Nikoho“5 je ze všech forem
vlád nejnebezpečnější z toho důvodu, že neexistuje nikdo, kdo může být stanoven jako
odpovědný za rozhodování.
Mimo vlády člověka nad člověkem existuje podle autorky ale také jiné pojetí vlády,
které sahá historicky až do antiky stejně tak jako první uvedené pojetí. Nejednalo se
o formu vlády zakládající se na vztahu příkaz-poslušnost, ale na vládě sobě rovných. I tato
forma vlády měla ale zákony a byla zde vyžadována příslušná poslušnost vůči zákonům,
nicméně to byla poslušnost projevovaná vůči zákonům odsouhlaseným lidem. Je to právě
„podpora lidu, která propůjčuje moc institucím země“6 a ta jako taková může sloužit ke
vzniku zákonů. Všechny výše uvedené pojmy tedy mohou označovat prostředky, kterými
vládne člověk nad člověkem stejně tak jako mohou existovat i ve vládě, kde se na moci
podílí lid. Je ale nutné pojmy nezaměňovat a neužívat jako synonyma.
1

H. Arendtová, O násilí, Praha: OIKOYMENH, 1995 (překl. J. Přibáň, P. Fantys), s. 27—43.
Tamtéž, s. 33.
3
Tamtéž, s. 30.
4
Tamtéž.
5
Tamtéž.
6
Tamtéž, s. 31.
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Dalším popisovaným pojmem je moc. Moc podle autorky odpovídá lidské
schopnosti nejen jednat, ale také jednat v souladu. Moc je „cílem sama o sobě“,7 cílem je
dosáhnout

absolutní

moci.

Například

vláda

je

„svou

podstatou

organizovaná

a institucionalizovaná moc“. 8 Nikdy není vlastností jednotlivce, vždy patří skupině
a existuje pouze tak dlouho, dokud skupina zůstává pohromadě a sdílí stejné názory
a mínění. Jedině skupina lidí je schopna poskytnout moc jednotlivci, který je následně
zmocněn jednat jejich jménem. Pokud se termín „moc“ užívá na popis člověka, „který má
moc“, užívá se tak metaforicky a odkazuje na další termín, jímž je individuální síla.
Individuální síla je naopak danou vlastností jedné osoby nebo jednoho předmětu,
která náleží jejich povaze. Projevit se může ve vztahu k ostatním věcem nebo osobám, ale
tato vlastnost je v podstatě nezávislá na okolních vlivech a lze ji přemoct větším
množstvím jednotlivců spojených právě například kvůli její zvlášní nezávislosti, jak se
tomu dělo již od nepaměti. Je to totiž přirozenost skupiny a její moci obracet se proti
nezávislosti jedince, a tím tak eliminovat jakékoliv potenciální ohrožení skupiny.
Síla je pojmem často nahrazovaným a užívaným jako synonymum pro násilí. Měla
by ale být vyhrazena především pro „přírodní síly“ nebo „síle okolností“, což znamená, že
by měla označovat „energii uvolňovanou fyzickými nebo sociálními pohyby.“9
Autorita se řadí do kategorie nejčastěji zneužívaného pojmu a zároveň také nejhůře
postižitelného z uvedených jevů. Autoritou mohou disponovat osoby, úřady a jiné
instituce. Charakteristickým znakem je nezpochybnitelné uznání těmi, od kterých je
vyžadována poslušnost, aniž by bylo třeba užít donucení či přesvědčování. Další
charakteristikou je také transcendentní založení autority. Její základ může být například
v božstvu, v tradici nebo v posvátném založení města.10 Aby byla autorita udržena, je
potřeba úcty vůči dané osobě nebo úřadu. Naopak největším nepřítelem autority je
opovržení a nejjistější cestou k jejímu zničení je smích.

7

Tamtéž, s. 39.
Tamtéž.
9
Tamtéž, s. 34.
10
H. Arendtová, Mezi minulostí a budoucností, Praha: OIKOYMENH, 2019, (překl. Martin Palouš, Tomáš
Suchomel), s. 130–133. Při popisu pojetí autority Arendtová odkazuje na starověký Řím. Založení města
mělo pro Římany posvátný význam neopakovatelného a jedinečného charakteru. Jednalo se o rozhodující
počátek jejich historie spojené s všeobjímajícím náboženstvím. Římané rozuměli založení nového města jako
neobyčejnému spojení božstva s lidem. Rozuměli mu jako závazku k minulosti, tradici a náboženství.
Zároveň pak člověk disponující autoritou byl vnímán jako „autor“ města; jeho zakladatelem a zvětšovatelem.
8
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Posledním uváděným pojmem je násilí. Násilí se od ostatních pojmů odlišuje svou
instrumentální povahou — je to nástroj nejčastěji užívaný tyrany za účelem absolutního
zmocnění se vlády. Násilí nikdy nebude legitimní a nemůže být podstatou vlády jako moc,
jelikož je pouhým prostředkem. Z fenomenologického hlediska je blízké individuální síle,
jelikož prostředky násilí jsou určeny a používány k znásobení přirozené individuální síly.
V konečné fázi svého působení může být individuální síla kompletně nahrazena násilím.
Nikdy ale neexistovala nadvláda založená pouze na prostředcích násilí, vždy je potřeba
nějaké mocenské základny. Nadvláda se vždy opírala o nadřazenost a organizovanost
vládců a jejich moci.
Tímto popisem a uvedenými rozdíly mezi termíny lze ilustrovat jejich složitost.
Často se tedy stává, že institucionalizovaná moc v organizovaných společenstvích se jeví
jako autorita a vyžaduje okamžité uznání — žádná společnost by bez toho ale fungovat
nemohla. Absence autority ve společnosti způsobuje chaos a nepokoje. Arendtová také
uvádí, že spojení násilí a moci je víc než běžné, ale zároveň je velmi vzácné tyto jevy vidět
v jejich čistých a tedy extrémních formách. Při spojení těchto dvou jevů je vždy primárním
faktorem moc, avšak v „čisté“ podobě může mít násilí jednoduše navrch díky současným
technologickým vymoženostem. Vláda, která je vykonávána pouhým násilím, přichází
v úvahu tam, kde se moc vytrácí.11
Podstatou každé vlády je moc, nikoliv násilí, a mocí nedisponují jednotlivci, nýbrž
jednotliví lidé, kteří mají podporu ostatních, jinak by nikdy nemohli úspěšně vládnout.
Vláda může fungovat pouze tehdy, pokud je mocenská struktura vlády neporušena, proto
vláda založená výhradně na prostředcích násilí nikdy neexistovala, protože je potřeba
mocenské základny a loajality lidu. Nesmíme také zapomenout na fakt, že násilí jako
prostředek vyžaduje vedení a ospravedlnění cílem, za kterým jde. Nicméně to, co je nutné
ospravedlnit něčím jiným, však nemůže být podstatou ničeho. Na druhé straně moc
ospravedlnění nepotřebuje, protože je součástí samotné existence politických společenství.
Jediné, co potřebuje, je legitimita.
Jak je již výše uvedeno, moc vzniká spojením a následnou součinností lidí, ale svou
legimitu odvozuje především z původního spojení, než z jakéhokoliv možného následného
činu. V případě, že je legitimita zpochybněna, je vždy možnost se odvolat na minulost.
Přestože násilí může být ospravedlnitelné, narozdíl od moci nemůže být nikdy legitimní.
11

Tamtéž, s. 39.

8

Avšak je důležité uvést, že násilí a moc jsou protiklady; „kde jedno vládne absolutně,
druhé schází.“12 Je podstatné si uvědomit, že násilí má vždy schopnost zničit moc, ale
nikdy nemá schopnost ji vytvořit. Za předpokladu, že násilí by zničilo veškerou moc, bylo
by kompletně nahrazeno terorem. K fenoménu teroru bych se ráda vyjádřila v pozdějších
kapitolách mé práce.

12

H. Arendtová, O násilí, s. 43.
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Montesquieuho rozlišení formy a principů vlády jako
interpretační klíč k analýze totalitarismu
Aby bylo možné se zabývat pojmem totalitarismu tak, jak mu rozumí Hannah

Arendtová, je třeba uvést její základní interpretační východiska. Arendtová ve svých
analýzách totalitarismu využívá odlišení formy a principu vlády, které přebírá z díla
Charlese Montesquieuho O duchu zákonů I. Nepochybně je na místě uvést, že Arendtová
převzala Montesquieuho východisko k popisu nového fenoménu totalitarismu, a tak je
klíčové znát celý kontext k porozumění problematiky.
Montesquieu ve svém díle O duchu zákonů I hovoří o zákonech, duchu zákonů,
formách a principech vlády a v neposlední řadě o vztahu mezi nimi. Zákony Montesquieu
rozumí nutné vztahy vyplývající z přirozenosti věcí; působí mezi prvotním rozumem
a různými bytostmi stejně tak jako působí mezi těmito bytosti navzájem. Všechny bytosti
mají v tomto smyslu své zákony, které se poté dělí na přirozené zákony a pozitivní
zákony.13 Přirozené zákony člověka jsou takové, které se odvozují výhradně z našeho
způsobu existence před zřízením společnosti.14 Pod těmito zákony si lze představit zákon
vedoucí člověka k myšlence na stvořitele, zákon ponoukající hledat potravu, zákon
přirozené touhy jednoho po druhém a posledním přirozeným zákonem je touha žít
ve společnosti.15
Na druhé straně pozitivní zákony vycházejí z již zřízené společnosti. Tyto zákony
se poté vztahují k náboženství, mravům a obyčejům obyvatel, ale i například k přírodním
podmínkám země a mnoha dalším aspektům, které uvedu níže. Zákony musí být vlastní
lidu, pro který byly vytvořeny. Společně se založením společnosti jde ruku v ruce
pociťování síly, což poté vede k válkám mezi lidmi i národy. Právě proto vzniká právo
národů, politické právo a občanské právo.16
Konečně uvádí Montesquieu pojem „duch zákonů“, který má představovat
souvztažnost rozmanitých faktorů a specifik vlastním dané zemi. Tyto faktory poté
ovlivňují vytvořené zákony. Mezi tyto faktory jsou řazeny tradice, kultura, mravy, způsob
života a náboženství obyvatel, ale i jejich počet, bohatství či náklonnosti. Zákony se musí
vztahovat ke stupni svobody vymezeným zákony dané země stejně jako musí zákony
13

Ch. Montesquieu, O duchu zákonů I, OIKOYMENH, 2010 (překl. H. Fořtová), s. 15.
Tamtéž, s. 17.
15
Tamtéž, s. 18–19.
16
Tamtéž, s. 21.
14
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záviset i na sobě samých, mít vztah mezi sebou, vztah k jejich původu, k cíli zákonodárce
a k řádu věcí, pro který jsou vytvořeny.17
Každá vláda má svůj princip, povahu vycházející z jejího principu a také zákony
vyplývající z dané povahy. Je zásadní odlišit princip vlády od povahy vlády. Povaha
(forma) vlády činí vládu takovou, jaká je, lze si ji představit jako určitou strukturu vlády,
a odvíjí se od počtu držitelů suverenity. Princip (zásady) vládu nutí jednat určitým
způsobem. Principem vlády jsou lidské vášně, které ji uvádějí v pohyb a je to jistý soubor
politických a etických hodnot. Povaha (forma) každé vlády tedy vyplývá z jí příslušných
principů (zásad). Forma (povaha) vlády a zákonodárství si musejí vzájemně odpovídat,
jelikož by se měly zákony vztahovat k principu vlády stejně tak jako k její povaze.18
Montesquieu uvádí existenci tří druhů vlády. Mezi uváděnými je vláda
republikánská, monarchická a despotická.
Republikánská vláda se větví na demokracii a aristokracii a jejich povaha
a princip se mírně, ale nezanedbatelně liší. V republice, která je ustavena jako
demokracie, má lid jako jedno těleso moc ve svých rukou. Hybnou silou demokracie je
občanská ctnost, která je vyžadována absolutně. Pod pojmem ctnost si můžeme představit
ukázněnost, mravní zásady, pravidla a obezřetnost. V demokracii je to totiž lid dohlížející
na uplatňování zákonů stejně tak jako je jim sám podřízen. V žádné jiné formě vlády není
potřeba uplatňovat zákony tolik jako v demokraci, protože může dojít k rychlému rozpadu
státu a jeho ideálů.19
Narozdíl od demokracie je v aristokracii moc koncentrovaná pouze u určitého
počtu osob. Ctnost se sice v aristokracii také vyskytuje a je potřebná, ale není vyžadována
absolutně od všech. Je vyžadována především od samotných šlechticů, kteří zákony
vydávají a uplaňují. Poté totiž samotná existence zákonů stačí k jejich uplatňování
z důvodu moci šlechticů. Šlechtici jako těleso aristokratické vlády mohou snadno utlačovat
lid, a tak je k udržení aristokracie zásadní, aby šlechtici disponovali větší či menší mírou
ctnosti. Hybnou silou aristokracie je tedy uměřenost založená na ctnosti.20
V rámci monarchické vlády nelze ctnost brát v potaz, jelikož je s ní zde nakládáno
v co nejmenším možném měřítku. Monarchie je založena na principu cti, která funguje
17
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nejefektivněji se silou zákonů a má svá pravidla, na kterých si zakládá. Montesquieu chápe
čest v monarchii jako vyznamenání a poctu vycházející z předsudku každé osoby ve vztahu
k jejímu stavovskému začlenění. Vláda se soustředí pouze u jedince, který je zákonům
podřízen a vykonává suverénní moc dle stanovených zákonů.21
Třetí a poslední uváděnou formou vlády je vláda despotická, kde suverénní moc
spadá do rukou jedince (případně do rukou těch, kterým je despotou svěřena). Ten s ní poté
nakládá bezohledně dle vlastní vůle a rozmarů, které ničí ostatní. Ctnost ani čest nejsou
v despocii dohledatelné a jsou plně nahrazeny strachem, jediným možným principem
despotické vlády. Pro mé účely v této práci je třeba z těchto tří forem vlád rozvést do
většího detailu právě despotickou vládu. Je tomu tak proto, že některé charakteristiky
despotické vlády můžeme zpětně vztáhnout na pojetí násilí a teroru dle Arendtové
a v návaznosti na to i na pojetí post-totalitarismu podle Havla.
Despocie nedisponuje základními zákony jako jiné formy vlády popisované
Montesquieuem. V despocii naopak vládne nezákonnost a vladařova svévole, kterou
pomocí strachu udržuje lid bez jakéhokoliv náznaku odvahy či ctižádosti. Jedině tak lze lid
držet od potenciální vzpoury a vládu v chodu. Despota od lidu vyžaduje absolutní
poslušnost bez jakýchkoliv námitek, kompromisů nebo uměřenosti. Lid v despocii jedná
výhradně na základě instinktu, poslušnosti a trestu.22 Již při výchově je duch člověka
ponižován a učen strachu; projevy citů, úcty a lásky jsou nadbytečné a nežádoucí. Jediné,
co je zde určující, je rozkaz a bezmyšlenkovitost v jeho plnění. Cílem despocie je totiž
klid, absolutní podřízenost despotickému zřízení. Zde je ale třeba zdůraznit, že klidem se
nerozumí mír.
Rozumí se jím strnulý klid, stav neměnnosti, udržovaný pod pohrůžkou trestu za
přítomnosti neustálého strachu. Strach je poté zachováván nikdy neutuchající možností
trestu a násilí, tudíž je lid ponecháván v pocitu bezmoci a skleslosti. Právě na příkladu
násilí v despocii lze demonstrovat popis tohoto pojmu, jak mu rozumí Hannah Arendtová.
Despota užívá násilí jako prostředek k posílení svého postavení, ať už se násilím rozumí
slovní výhružky či fyzické tresty. Užitím násilí zároveň eliminuje jakékoliv potenciální
nebezpečí nebo jen ohrožení despocie. Nadvláda despocie tkví v neposlední řadě také v její
vojenské síle.

21
22
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3

Analýza totalitarismu u Hannah Arendtové
V této kapitole se pokusím analyzovat totalitarismus dle Hannah Arendtové,

autorčino porozumění tomuto pojmu a dále předložím její interpretaci Monstesquieua
a jeho východisek a principů. Budu vycházet primárně z díla Původ totalitarismu III od
Arendtové a níže v podkapitolách podrobně ukážu, jak autorka aplikovala principy
převzaté z díla O duchu zákonů I na fénomén totalitarismu. Dříve než ale začnu, je třeba
upřesnit, že fenomén totalitarismu, o kterém píše Arendtová, se vztahuje na dobu
nacistického Německa a stalinského Ruska. Kromě historického aspektu je toto upřesnění
důležité i kvůli charakteristikám specifickým pouze těmto obdobím.

3.1

Ideologie jako princip totalitní vlády

Přestože v totalitní vládě můžeme snadno dohledat strach jako v despocii, není
principem totalitní formy vlády. Strach v totalitě je sice všudypřítomný, má ale kompletně
jiný charakter. Ztratil svou užitečnost; není to totiž strach z násilí despoty. Je to strach
z neznámého a nesrozumitelného světa. Je to strach a pochyby o vlastní existenci, strach ze
ztráty osobní identity a smyslu života, protože totalita zpochybňuje všechny doposud
známé poznatky svými vlastními a často smyšlenými. Narozdíl od jiných režimů se
totalitarismus nesnaží nahradit jeden soubor zákonů druhým, ale rovnou si vytváří vlastní.
Právě proto ideologie zaujímá v totalitní vládě místo hybného principu v Montesquieuově
smyslu.
Ideologie nabízí srozumitelnost světa a stabilní místo člověka v něm. V momentě,
kdy člověk ztratí a znovu nalezne logickou konzistenci vlastního bytí díky ideologii, je
snadné k ní přilnout a zavázat se tak k určitému místu a smýšlení. Ideologie jako hybný
princip totalitarismu je teprve nedávný jev a má tu schopnost, že dokáže vysvětlit
a objasnit naprosto vše. Ideologie aspiruje na vědeckou filosofii a je známá pro svůj
zdánlivě vědecký charakter; kombinuje totiž vědecký přístup s filosoficky relevantními
výsledky.23 V rámci ideologie se může jediná idea stát předmětem vědy — idea se stane
premisou pro další odvozování důsledků. Veškeré vysvětlování a odvozování plyne
23

H. Arendtová, Původ totalitarismu III, OIKOYMENH, 1996 (překl. J. Fraňková, J. Rypka, M. Stretti, Z.
Strettiová, H. Vebrová), s. 632.
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z vytyčené premisy ideologie a ta předurčuje svoje další logické předurčení do důsledku.
Jejím hlavním předmětem je historie, na níž se idea aplikuje. Výsledkem aplikace ale není
žádná konečná teze o tom, co je a co se aktuálně děje. Výsledkem je rozvíjení procesu,
který se nikdy nepřestává měnit. Jednoduše pojem ideologie označuje „logiku ideje.“24
Jak již bylo uvedeno, ideologie se zabývá historií. Události, ať už minulé, přítomné
nebo budoucí, se interpretují a upravují ve světle ideologie. Daná idea, která se převezme
jako premisa, slouží jako základ vysvětlování. Logicky lze tedy všechny důsledky vyvodit
z dané premisy. Konzistence a logika jejích idejí jsou jí neodmyslitelné. Je klíčové plně
porozumět danému procesu dedukce.
V případě, že se logika jako pohyb myšlení aplikuje na nějakou ideu, mění se tato
idea v premisu. 25 V tomto bodě se premisa stává nezpochybnitelným ideologickým
východiskem výkladu všeho dění. Protiargumenty jsou nejen nežádoucí, ale také nemožné,
protože zavedení nové idey, tudíž premisy, by znamenalo kompletně odlišné důsledky.
Vyvrátit logiku ideje není možné ani jinou zkušeností, jelikož vše bylo již zahrnuto
v prvotní ideji; vše se nepodmíněně rozvádí od jediné premisy. Je velmi jednoduché
vyměnit filosofické nejistoty za absolutní vysvětlení poskytnuté ideologií. Logika premisy
je všeobjímající, téměř svazující. Po přijetí této logiky potlačuje člověk sám sebe a svou
svobodu. Ztrácí sám se sebou kontakt, jelikož ideologie jedinci před očima nahrazuje jeho
stávající svět jiným, tím „pravým“. Této problematice, kdy člověk ztrácí kontakt sám se
sebou, se budu věnovat podrobněji v dalších kapitolách mé práce, především v kapitole
„Předpoklady vhánějící člověka do ideologického myšlení a zapojení se do pohybu teroru“.
Arendtová uvádí tři specifika vlastní ideologickému myšlení, které jsem již letmo
zmínila výše, ale je potřeba si je na tomto místě znovu připomenout.
Za prvé ideologie usiluje o kompletní výklad a objasnění všeho. Prvek pohybu,
tedy historický proces, je inherentní ideologickému vysvětlování. Ideologie tudíž nikdy
nevysvětlují to, co je, ale to, co v daném momentu nastává, vzniká či pomíjí — jednoduše
vysvětluje vše dějinnými zákonitostmi. To vše lze dle ideologického smýšlení vyvodit
pomocí dedukce z dané premisy. „Tato aspirace totálního vysvětlování spočívá na
předpokladu, (…) že proces myšlení odpovídá dějinnému procesu.“26
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Za druhé specifikum považuje Arendtová nezávislost ideologického přemýšlení na
veškeré zkušenosti. Ideologické myšlení představuje postoj kompletního oproštění od
reality a její nahrazení za jinou, ideologií konstruovanou realitu, která se ve světle
ideologie považuje za tu jedinou pravou. Tuto realitu si člověk začne osvojovat
indoktrinací propagandou totalitního hnutí.
Ideologická indoktrinace i propaganda slouží k odpoutání se od již zažité
zkušenosti a reality. Využívají metod podezřívání a vyhledávání tajných záměrů za každou
událostí a počinem. Totalitní hnutí si po získání moci začnou upravovat „svou“ realitu dle
svých představ a fungují automaticky na předpokladu jistého spiknutí, proti kterému je
třeba se obrnit, a tak se izolovat od potenciálního, i když smyšleného nepřítele. Takto se
stává život a svět v totalitní zemi dvojznačným.27
Ona dvojznačnost spočívá ve faktu, že ideologické myšlení přeměňují dosud zažité
skutečnosti na ideologicky přijatelné. Třetí a poslední specifikum totalitního ideologického
myšlení je tedy jeho konzistence. Logická postupnost a dedukce ideologie je z tohoto
hlediska unikátní. Dedukování může postupovat buď logicky, nebo dialekticky. V rámci
tohoto způsobu přemýšlení se všechna fakta odvíjejí od elementární premisy a jsou
precizně řazena do logického uspořádání. Základní premisa funguje na předpokladu, že
dokáže porozumět a objasnit jakýkoliv nadlidský, historický nebo přírodní proces.
Ideologická argumentace je tímto tedy nedotknutelná, protože díky své premise si dokáže
za pohybu, který vytváří ideologické myšlení, vše zdůvodnit a nenechá se ovlivnit žádnou
jinou zkušeností než tou, ze které původně vychází.28

27
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3.2

Teror jako forma totalitní vlády

Jak jsem již uvedla výše, totalitní vláda se neřídí žádnou finální tezí. Neexistuje
žádný minulý, přítomný ani budoucí definitivní fakt, který by nemohl být zpochybněn,
upraven nebo eliminován. Proto není ani forma neboli podstata totalitní vlády definitivní,
je to totiž neustálý pohyb. V totalitní vládě vládne jedině dějinná nebo přírodní zákonitost
a právě tu pomáhá realizovat forma totalitní vlády. Touto formou je teror.
Cílem teroru je „eliminace jednotlivce v zájmu druhu“;29 teror má za úkol korigovat
vývoj lidstva, a tím tak naplňovat a následovat historické a přírodní zákonitosti. Tudíž
můžeme teroru rozumět také jako jistému „zprostředkovateli“ těchto zákonitostí, jako
tomu, skrze co se tyto zákonitosti naplňují. Složkou, která je v tomto naplňování
nežádoucí, je lidská spontánnost. Teror usiluje o úplné vymýcení jakékoliv plurality lidí ve
smyslu zakoušení vzájemné rozmanitosti, jelikož ta jedině zpomaluje celý pohyb
a uskutečňování síly dějin a přírody. Režim od teroru vyžaduje „stabilizaci“ lidí, a tak je
něco takového jako spontánnost nemyslitelné.30 Pod pojmem stabilizace si lze představit
odstraňování jakékoliv individuality lidí.
Při nepřestávajícím pohybu totalitního režimu je třeba zneškodnit všechny jeho
odpůrce, kteří by překáželi zmiňovanému pohybu. Na začátku prosazování totalitarismu se
jedná především o zneškodňování odpůrců ve fázi, kdy se totalitní hnutí snaží prosadit ve
vládě a je nutné odstranit všechny ty, kteří nesouhlasí s ideologií totalitního hnutí. Stejný
proces je aplikován na nepřátele, kteří projeví sebemenší pochybení či odpor, když je
totalitarismus u moci. Tato kategorie nepřátel by se dala označovat jako skuteční nepřátelé
režimu. Další kategorií jsou ovšem ještě objektivní nepřátelé, kteří jsou klíčoví k udržování
pohybu teroru.
Stanovení objektivního nepřítele je velmi podstatnou složkou teroru stejně tak jako
jeho neustálá přítomnost. Objektivní nepřítel je vytyčen ideologií a projektován na jisté
skupiny lidí. Největší zajímavostí je, že objektivní nepřítel nemusí zůstávat stejný, může se
jím stát kdokoliv a cokoliv. Důležité pro totalitní systém ale je nějakého nepřítele mít,
protože toto přesvědčení plyne z primární premisy a zároveň se tím udržuje systém
v pohybu. V případě, že ideologie stanoví člověka nebo skupinu lidí jako objektivního
nepřítele, následuje jeho vyčlenění ze společnosti a postupné zbavování majetku
29
30
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a veškerých práv, což pokračuje odstraněním daného jedince či skupiny — odsunem nebo
odstraněním doslovným.31
Za situace, kdy je člověk v průběhu totalitní nadvlády označen za objektivního
nepřítele, se musí daný jedinec přiznat k úloze zločince. Důvod je jednoduchý, protože
pokud se ke zločinům jistý jedinec nepřizná ani po nátlaku logičnosti ideologie, stává se
skutečným nepřítelem a jde nejen proti systému, historickým zákonitostem, ale také proti
svému dosavadnímu přesvědčení. Za předpokladu, že by se jedinec k činům nepřiznal, by
šel daný člověk proti svému dosavadnímu smýšlení a proti celé logické integritě, která
tvořila jeho identitu. Jedinec by totiž popřel ideologii a všechno to, čemu doposud věřil.
Zbavil by se tak smyslu svého života a jeho vnitřní svět by se rozpadl, tudíž se k činům
raději přizná, než aby popřel sám sebe.32
Zákon pohybu realizován terorem neslouží jedinci ani určité skupině lidí, ale jeho
záměrem je „osvobodit“ přírodní či historické zákony, a tím tak umožnit vývojový pohyb
podle jeho inherentního zákona.33 Teror tedy nefunguje pro lidi ani proti nim, nýbrž má
poskytnout nástroj k urychlení pohybu sil historických a přírodních. Tento pohyb může být
ale značně zpomalován svobodou člověka, a tak je „stabilizace“ lidí v tomto ohledu tolik
potřebná. Zároveň je pro tento proces uskutečňování zmiňovaných zákonitostí nezbytná
aktivní účast všech lidí, teror musí vycházet zevnitř lidu.
Aby bylo docíleno tohoto výsledku, kdy teror bude vycházet ze samotné
společnosti, je potřeba člověka vést již od narození v železném sevření tak, aby byl
srozuměn s tím, že může mít v budoucnu možnost pouhých dvou rolí.34 Totalitní výchova
učí, že jedinec může být pouze oběť nebo kat, přičemž ani jedna z pozic nemusí být trvalá.
Pozice jsou následně určeny dle nahodilých kritérií nebo dle zákonitostí přírody či dějin,
předpokládaných ideologií. Především má ale totalitní výchova za úkol kompletně zničit
schopnost jakkoliv nezávisle myslet či si tvořit nějaké vlastní domněnky. V totalitní zemi
se člověk obejde bez lidské vůle, vůle jednat, a je mu tak i výhodou. Právě proto v
totalitním režimu existuje ideologie, která jedná a přemýšlí za lidi.35
Lidé jsou v ochromujícím sepětí a omezování zbavováni nežádoucí diverzity
a hlavně jakéhokoliv prostoru mezi nimi samými. Teror sice ruší základní svobody, ale
31
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nikdy nebude schopen zničit lidskou lásku ke svobodě. Proto ale ničí elementární
podmínku vší svobody, kterou je možnost pohybu a především prostoru. Prostoru, kde mají
lidé příležitost se svobodně projevovat, zakoušet lidskou pluralitu a podělit se o své
perspektivy o společně sdíleném světě.36

3.3

Shrnutí rozdílů mezi terorem v totalitním systému a násilím v despocii

V tomto bodě je důležité důkladně odlišit totalitu a teror od despocie a násilí.
Přestože tyto pojmy mohou působit podobně a častokrát se zaměňují, odkazují k jiným
fenoménům. V této podkapitole bych tedy chtěla věnovat pozornost jejich odlišnostem
a zdůraznit je.
Totalitní vláda se zpočátku chová jako tyranie, jelikož je nutné smazat hranice
zákona vytvořené člověkem — tzn. zničit pozitivní zákonodárství. Cílem totálního teroru
a podstatou totalitní vlády není bezzákonnost jako je tomu u despotického násilí. Násilí
v despotické vládě má pouze instrumentální povahu, je to nástroj pro prosazení a udržení
despotické vlády nebo nástroj užívaný čistě z libovůle despoty. Moc je v despocii
koncentrována jen v jedněch rukách, a to v rukách despotického vladaře, který může násilí
jako nástroj užívat dle své libosti. Naopak totální teror neslouží jednomu člověku ani
skupině.
Teror má mnohem širší dosah než instrumentální násilí, které funguje pouze na
konceptu účelu a prostředku. Role totálního teroru v totalitě je nenahraditelná, teror je totiž
realizací pohybu celého totalitního systému a tento pohyb také udržuje. Neustálý pohyb
totalitarismu je jedním ze základních strukturních rysů a zároveň dalším rozdílem od
despotické letargie udržované násilím.37 Mimo udržování režimu v pohybu má teror za
úkol také realizovat zákon pohybu. Má poskytnout prostor pro uskutečnění přírodních
a historických zákonitostí nenarušovaných lidskou spontánností, a tak vlastně umožnit
totalitnímu režimu bezprostřední manipulaci lidstvem.38 Teror je naplňováním historických
či přírodních zákonitostí a plně tak nahrazuje pozitivní zákony.
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„Zákony pozitivního zákonodárství na jednu stranu omezují svévoli v jednání lidí
vůči sobě navzájem, na straně druhé tím však vymezují volný prostor právě pro rozvoj
svobodného

jednání.“

39

Avšak

totalitní

politika

opovrhuje

zákony

pozitivního

zákonodárství a tvrdí, že učiní lidstvo samo ztělesněním zákona, zákona pohybu, historie
a přírody. Cíl teroru je totiž řízená výroba určité, ideologií vytyčené podoby lidství. Tím se
tak totalitární režim stává naprosto novým a nikdy předtím nepoznaným fenoménem,
jelikož nefunguje ani bez vedení zákona ani dle libovůle.40
Touto organizovanou výchovou a terorem přestává existovat jakýkoliv osobní
prostor či osobní soukromí. Tento fakt totalitního systému lze označit jako další odlišnost
od despocie. Přestože v despocii není prostor pro svobodné vyjadřování ve veřejném
prostoru a vladař od člověka vyžaduje absolutní poslušnost a netoleruje žádné námitky,
stále má člověk možnost být v soukromí sám sebou, věnovat se svým zájmům
a seberealizovat se. Oproti tomu v totalitarismu musí být člověk zcela oddaný totalitnímu
režimu a vykonávat vše jen pro dobro režimu. Totalitarismus ničí jak veřejný prostor, tak
i ten osobní.41
Jak lze pochopit z předešlého odstavce, totalitarismus si zakládá na tom, aby byl
každý člověk zapojen do nezastavujícího pohybu totalitarismu. Ovšem tento pohyb může
být vyvolán a udržován pouze neustálou podporou mas lidí. Právě díky masám se může
totalitní hnutí ujmout nadvlády a začít prosazovat totalitní režim. Naopak v despocii se
s žádnými masami nelze setkat, jelikož kontinuita vladařovy moci se nezakládá na podpoře
mas, nýbrž se opírá pouze o svou přirozenou autoritu a prostředky násilí.

3.4

Předpoklady vhánějící člověka do ideologického myšlení a pohybu teroru

Aby bylo možné udržovat totalitní režim v pohybu, je nejprve nutné ho rozproudit
totalitním hnutím. Jsou to právě masy lidí, které dostanou totalitní hnutí do pohybu. Masa
lidí se dá klasifikovat jako velká část populace neutrálních a politicky indiferentních lidí.
Tyto lidi nelze kvůli jejich lhostejnosti a počtu začlenit do organizovaného útvaru, který by
byl založen na společném zájmu. Jediné, co spojuje masy, je zoufalost a široká
nespokojenost velkého počtu lidí, což poté vytváří rozzlobený potenciální pohon pro
39
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totalitní hnutí. Lhostejnost a zapomnětlivost jsou pravděpodobně nejdůležitějšími
charakteristikami mas, protože právě díky nestálosti mas dochází k masovému zapomínání,
a tak může totalitní hnutí a vláda uspět. Ve společnosti, ve které dokáže uspět totalitní
hnutí, musí převládat nedostatek smyslu pro racionální usuzování a z toho plynoucí
konformismus.42 Je to součást totalitní mentality, která je tak potřebná k udržení totalitního
režimu, který si zakládá na neustálém pohybu, nestálosti a neexistenci smyslu pro
kontinuitu.43
Pocit postradatelnosti již ve společnosti není pouze individuálním jevem, ale jevem
masovým. V průběhu dějin 20. století otupěla osobnost každého člověka, dochází k jistému
odosobnění a lidé postupně ztrácejí zájem o své vlastní blaho. To zjednodušuje lidem
orientaci na ideologickou propagandu, která lidem dává pocit, že při řešení ideologických
otázek řeší celkovou budoucnost lidstva. Zaslepeni ideologií iracionálně následují a plní
rozkazy doufajíc ve změnu a záchranu společnosti. V tomto stavu oslabuje jedincův pud
sebezáchovy, jelikož koná s vidinou případné oběti pro ideologické „větší dobro“. Smysl
pro zdravý rozum se pak postupně vytrácí a apatie ke smrti či jinému osobnímu neštěstí se
vyskytuje v čím dál větší míře. Tím se tak stává zatrpklost vůči světu a osobní pocit
ukřivděnosti neoddělitelnou součástí lidských životů a lidé se snaží najít nějaké alternativní
východisko z tíživé situace. Každodenní frustrace a vnitřní slabost vyvolává v lidech napětí
a touhu po násilném řešení, které víc a víc prohlubuje vůli k odosobnění a anynomitě.
Totalitní hnutí působí na člověka tak, že může expresivně vyjádřit svou nespokojenost
a odpor bez ohledu na jakékoliv aspekty svého osobního života a oprostit se tak od
jakýchsi společenských konvencí.44
Jak je jednoduše pochopitelné z již uváděného textu, totalitní systém nemůže
fungovat bez zcela oddaných stoupenců režimu. Je tedy na místě uvést předpoklady, které
napomáhají člověku osvojit si ideologické myšlení a dostat ho tak do víru pohybu teroru.
V této části bych ráda objasnila, jak je možné, že se lidé vzdají svobody svého myšlení
a upřednostní tak bezpodmínečnou logičnost inherentní ideologii. Absolutní podřízení
logičnosti je vcelku snadné, jelikož totalitní vládci spoléhají na sílu donucení. Donutí lidi
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přijmout nové zkušenosti jako součást logicky vysvětlovaných dějin. V případě oproštění
se od sebe sama, v případě masového uvažování, je snažší akceptovat „pravdu“ nabízenou
totalitním režimem. Mimoto lidé nevidící vyšší smysl života jsou náchylnější k tomu, aby
přijali a osvojili si ideologické myšlení. Pokud by nastala situace, kdyby o ideologii začal
nějaký člověk pochybovat, tak strach, že bude v rozporu se sebou samým, je
silnější, člověk je díky němu snáze ovlivnitelný, a tak převezme ideologické tvrzení za své.
Pokud ale člověk odmítne přijmout logičnost ideologie, stává se nepřítelem totalitního
režimu.
Útlak totálního teroru způsobuje izolovanost lidí, obírá je o svobodu zmiňovaného
prostoru a jakékoliv soukromí. Totální teror ničí vztahy mezi lidmi a síla logické dedukce
ničí vztah s realitou, čímž se pod těmito vlivy postupně člověk stává z izolovaného
osamělým (rozdíl mezi těmito dvěma stavy rozvádím níže). Dochází k celkové ztrátě
kontaktu s případným společně sdíleným světem, se schopností lidské zkušenosti
a nezávislého myšlení.45 V tomto momentě se rodí ideální totalitní člověk, člověk bez
schopnosti rozeznat realitu od fikce, bez schopnosti formovat si vlastní názor — izolovaný
člověk, který jedná pouze tak, aby jeho činy byly v souladu s ideologií.
Izolovaní lidé jsou bezmocní lidé; nezmohou se na nic, jelikož jejich hlas nikdo
neposlouchá. Pojmu izolovanost je třeba rozumět jako nemožnosti lidí vzájemně jednat
o nějakém společném zájmu. Izolovanost se ale vztahuje především na život politický,
neboť do soukromého života lidí nezasahuje a nijak ho v zásadě nenarušuje. To, co teror
způsobuje, je především osamělost, která se dotýká právě i soukromého života a napadá
tak celkový život jedince. Osamělostí ztrácí člověk spojení se sebou samým, se svým
vlastním já, čímž ztrácí důvěru jak v sebe, tak i v okolní svět, přičemž důvěra je třeba ke
zkušenosti. V tomto bodě bych ráda odkázala na dílo Arendtové Vita activa, ve kterém
mimo jiné vyzdvihuje rozdíly mezi veřejnou a soukromou sférou ve vztahu k člověku.
Veškerý lidský život oddávající se činnému bytí se odehrává ve světě lidí a věcí.46 Výklad
z Vita activa bude poté sloužit k celistvějšímu porozumění důvodů, proč by se mohl člověk
uchýlit k ideologii.
Ve svém díle Vita activa popisuje Arendtová tři základní činnosti v činném lidském
životě (vita activa). Těmito činnostmi jsou práce, zhotovování a jednání. Jedná se
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o základní dimenze činné stránky lidské existence, z nichž se každá váže k určité základní
podmínce, za kterých je naplňována lidská existence.
První uváděnou činností je práce. Práce se váže na biologický proces lidského
těla — růst, výživa a rozklad těla. Váže se také na přírodu; vztah mezi člověkem
a přírodou je jakýsi cyklický proces pracovní produkce a konzumace. Právě prací si může
člověk zajistit a připravit obživu tolik potřebnou k přežití a uspokojení potřeb živého
organismu. Především ale práce zajišťuje reprodukci života — to se týká jak samotného
jedince, tak celého lidského rodu. Základní podmínkou, na kterou je činnost práce vázána,
je život sám.47
Činnost zhotovování naopak vyjadřuje „nepřirozený rys lidské bytosti“.48 Lidská
bytost sice stále na přírodě závislá je, již se ale nemůže vrátit zpátky ke způsobům
jednoduchého života v ní. Zhotovováním člověk vytváří nový, vlastní svět věcí, kterým
může být pánem a které se od přírodnin značně odlišují. Produkty práce jsou vyráběny
výhradně pro spotřebu, zatímco věci jsou zhotovovány za účelem, aby přetrvávaly.
V tomto světě předmětů je člověk doma, může být tzv. homo faber neboli člověk dělný
a vytvářet věci, skrze které může poté prožívat svou individualitu. Základní podmínkou, na
niž je tedy činnost zhotovování vázaná, je světskost. Dle Arendtové je třeba si pod pojmem
světskost představit „odkázanost lidské existence na předmětnost a objektivitu“.49
Poslední ze tří základních dimenzí je jednání, činnost odehrávající se přímo mezi
lidmi bez potřeby jakýchkoliv materiálních věcí. Základní podmínku tvoří pluralita.
Pluralitě lze rozumět jako faktu, že na zemi žije člověk s ostatními lidmi, lépe řečeno
s množstvím ostatních lidí, kteří jsou individuálně jedineční. Pluralita je Arendtovou
chápána i jako svébytnost a osobitost každého člověka. Žádný člověk není s jiným totožný
a právě to umožňuje pestrost jednání a sdílení perspektiv jedinců. Jednáním se aktivně
zapojujeme do světa lidí, kam se rodíme se schopností vnášet do světa něco nového. Tím
se tak stáváme jeho součástí.50
Shrnutí těchto tří činností popisuje Arendtová v díle takto: „Všechny tři základní
činnosti a jim odpovídající podmínky jsou navíc pevně zakotveny v nejobecnější
podmíněnosti lidského života, která spočívá v tom, že člověk přichází na svět narozením
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a opět z něj mizí smrtí. Pokud jde o mortalitu, práce zajišťuje přežití individua i celého
rodu; zhotovování pak zřizuje umělý svět, který je do jisté míry nezávislý na smrtelnosti
těch, kdo jej obývají, a tak oproti jejich prchavé existenci poskytuje něco jako stálost
a trvání; a konečně jednání potud, pokud slouží založení a uchování politického
společenství, tvoří podmínky pro kontinuitu generací, pro paměť, a tím pro dějiny.“51
Všechny tři uvedené činnosti člověk ve svém životě potřebuje, aby mohl plně
zakoušet svou svébytnost. Lidská podmíněnost, condition humaine, nezávisí však jen na
podmínkách, za kterých byl člověku dán život na zemi, ale také na podmínkách, které si
sám člověk tvoří. Cokoliv vstoupí do lidského života či cokoliv člověk dovolí, aby do jeho
života vstoupilo, se okamžitě mění v podmínku lidského života. Lidé jsou bezprostředně
podmíněnými bytostmi. Lidská existence podmíněnost potřebuje; potřebuje věci právě
kvůli tomu, že je podmíněná světem věcí — světem, který je člověku vlastní. Kdyby každá
věc sama o sobě a všechny věci dohromady nepodmiňovaly lidskou existenci, byly by
pouze nesouvisejícími předměty, jelikož by netvořily svět.52
Jak již bylo uvedeno, záměrem teroru je člověka ochudit o svět jednajících lidí.
V důsledku dějinných událostí53 je ale člověk ochuzen i o svět věcí, kterým může být
pánem. Je mu odepřena činnost jednání, fakt lidské plurality, rovnosti i rozdílnosti
a výlučná výsada člověka,54 společně s činností zhotovování, lidské „vlasti“ člověka.55
Svobodným jednáním a promlouváním se aktivně zapojujeme do světa lidí a stáváme se
tak jeho součástí.56 To je ale nemožné v totalitním režimu, kde je trestuhodné se svobodně
vyjadřovat. Z jedince se stává izolovaný člověk nedostávající uznání, které plyne
z mezilidského jednání. Nadto mu byla upřena i možnost zhotovování, možnost bytí homo
faber57, kdy člověk může prožívat svou svébytnost a tvořit věci, skrze které se poté může
vyjadřovat a následně opět docílit uznání od druhých. Pro člověka již není možné si
vytvořit vlastní prostředí chránící ho před přírodou, prostředí, které stabilizuje jeho svět,
prostředí, které je mu vlastní.

51

Tamtéž, s. 17.
Tamtéž, s. 18.
53
Tímto je myšlena industrializace, pozn. autorky.
54
H. Arendtová, Vita activa, s. 224.
55
Tamtéž, s. 173.
56
Tamtéž, s. 226.
57
Tamtéž, s. 33.
52

23

V tomto momentu se z jedince stává animal laborans58 neboli „pracující živočich“.
Lidský život je redukován pouze na činnost práce, která je určitou odpovědí na biologický
proces a potřeby lidského těla.59 Člověk se stává jen jakousi součástí procesu „látkové
výměny s přírodou“, která není v zájmu nikoho jiného mimo daného jedince. Jedinec již
nemá možnost vyjadřovat svou jedinečnost, zakoušet svébytnost a pluralitu či různorodost
ostatních lidských bytostí. Člověk bez volnosti jednat či zhotovovat se stává izolovaným,
osamělým a právě osamělost je nepostradatelnou základnou pro teror a ideologii.60
S osamělostí je spjata vykořeněnost a nadbytečnost, v jejichž duchu se nese
charakteristika moderních mas. Pokud je člověk vykořeněný, nemá ve světě své místo
uznávané druhými. V případě nadbytečnosti to znamená, že člověk nemá místo v životě
vůbec.61 Vykořeněnost může předcházet nadbytečnosti stejně tak jako může izolovanost
předcházet osamělosti. Přestože je osamělost jednou ze základních zkušeností života
každého jedince, je i protikladem základních požadavků lidského údělu. Nejen zkušenost
jednání s ostatními, ale také zkušenost materiálně a smyslově daného světa vyžaduje styk
s druhými lidmi, jelikož tento styk poskytuje vzájemné uznání, ale také uznání člověka
samotného. Toto uznání poté vede k uvědomění si svého místa na světě.
Jakmile jsou tyto zkušenosti narušeny a eliminovány, člověk přichází o jistotu
svého místa v životě a ve světě. Člověk si uvědomuje své místo a smysl svého života i díky
pevným společenským strukturám, ale v případě, že se tyto tradiční struktury rozpadnou,
dochází k tomu, že se člověk již nemá s čím ztotožnit. Ztrácí své dosavadní pojetí o tom,
kdo je, a ztrácí i svou osobní identitu.

62

Dochází k absolutní osamocenosti

a bezvýznamnosti jedince. V tomto stádiu si jedinec nejsnáze osvojí ideologické myšlení,
jelikož mu opět poskytuje jisté místo ve světě a význam svébytnosti.
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3.5

Typ člověka ideologie podle Arendtové

Arendtová v díle Původ totalitarismu věnuje pozornost „psychologii masového
člověka“, 63 jejíž uvedení je klíčové pro pozdější porovnání s popisem typu člověka
ideologie dle Havla. V předchozí podkapitole jsem již uváděla, že masový člověk je
charakterizován svou politickou indiferencí a nezájmem. Masový člověk nikdy předtím
nebyl politicky angažovaný, ale právě totalitní ideologie ho dokázala strhnout a využít jeho
mentálního stavu. Stavu, kdy vnímal svůj život jako osobní selhání a ve svém životě již
nespatřoval smysl. Naprosto se oprostil od zaměřenosti či zájmu o svůj prospěch. Člověk
ideologie se stává naprosto apatickým vůči sobě samému.64
V tomto rozpoložení je člověk velmi náchylný se uchýlit k totalitní ideologii
a oddaně ji následovat. Člověk ve své zoufalosti a zmatení postupně ztrácí schopnost
odlišovat fikci od reality a lež od pravdy. Při spojení síly teroru a nepřirozené logičnosti
ideologie se jedinec proměňuje v bezmezně věrného stoupence ideologie. Právě díky
následování logiky ideje se člověk cítí jako by stále udržoval svou integritu, svou logickou
integritu. Koneckonců byl člověk terorem a ideologií zahnán do jakéhosi pomyslného
kouta, odkud nemá izolovaný a osamocený jedinec možnost uniknout a směřovat svůj
život jiným směrem. Jeho identita je naprosto umlčena a vyměněna za slepé následování
logiky ideje.
Právě svou osamocenost může zmírňovat zdánlivým zapojením se do politiky ve
formě členství ve straně. Osamělost a odříznutí od běžných sociálních vztahů jsou dvě
nejzákladnější charakteristiky masového člověka ideologie.65 Ti, kteří nevidí v životě již
žádný smysl, mohou spatřovat ideologii jako jediné východisko a podřídit jí tak celý svůj
život. Lidé takto jednají s vědomím, že již neexistuje nic, co by mohli ztratit, jelikož se
stali naprosto izolovanými bytostmi bez společenských vazeb. Člověk se stává
bezvýhradně loajálním ideologii a totalitnímu hnutí a nechává se jimi ovládat. Příslušnost
k hnutí, členství ve straně je v podstatě jediné, co totalitnímu člověku v životě zbylo.66
Jakmile se totalitní hnutí dostane k moci a je podporováno masami lidí, neznamená
to, že je již proces „přeučení“ lidí na totalitní ideologii dokončen. Právě naopak. Stejně tak
jako se nikdy nezastavuje pohyb totalitního režimu, tak se nezastavuje ani výchova lidí.
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Jak jsem již uváděla výše, pohyb nesmí být zpomalován ani narušován lidskou
spontánností či svobodou. Svobodou je zde myšlena možnost pohybu a prostoru; možnost
se svobodně vyjadřovat a diskutovat mezi sebou, prožívat různorodost společně sdíleného
světa. Tato svoboda společně s přirozenou individualitou člověka ale nezávisle vzniká při
narození každého člověka. Právě proto musí být každý člověk již od narození vychováván
„v železném sevření teroru“.67 Individualita, morální hodnoty, nezávislé názory a myšlení
jsou striktně nežádoucí a netolerované.
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4

Analýza post-totalitarismu u Václava Havla
Havlova esej napsaná za doby normalizace v 70. letech a věnovaná památce Jana

Patočky uvažuje o povaze moci, významu disidentství a o nedemokratických režimech.
Havel se ale nezamýšlí nad povahou moci jen tak obecně, ale v rámci daného fenoménu
doby — v rámci totality, jak ji chápe Havel. Nicméně tato totalita není učebnicovým
příkladem diktatury nebo podobných zřízení. Je zásadní v této části upozornit, že pojmy
užívané k popisu despocie či totality přebírá Havel bez návaznosti na popis pojmů, jak jim
rozumí Arendtová. Havel v díle vytváří nový pojem, kterým je post-totalita. Pojem posttotalita autor v díle odlišuje od pojmu diktatura. Dle vlastních slov Havel v díle porovnává
tzv. klasickou diktaturu s diktaturou nastolenou Sovětským svazem.
„Klasická“ diktatura dle Havla disponuje přímými mocenskými nástroji, kdy se
u moci udržuje jen malá skupina osob násilně se zmocňující vlády nad většinovou
společností. Moc takovéto malé skupiny se tedy povětšinou opírá o mocenské nástroje,
přičemž takováto skupina se zpravidla sociálně odděluje od ostatních obyvatel. Důležitým
prvkem klasické diktatury je podle Havla také rozsah záležitostí a významu, který je
striktně lokální a velmi uzavřený. Klasickou diktaturu charakterizuje její dočasnost,
historická nezakotvenost a její improvizované mocenské mechanismy. Moc v rámci takové
diktatury se běžně odvozuje od počtu armády a bezpečnostních složek bez větší spojitosti
s ideologií dané země. Největší nebezpečí pro klasickou diktaturu představuje jiná,
mocnější skupina, která by mohla skupinu u moci svrhnout.68
Na druhé straně diktatura fungující v Československu69, nazývána post-totalitou, je
Havlem popisována jako mocnější a stabilnější už kvůli její geografické rozlehlosti. Od
klasické diktatury se liší historickým zakotvením, kterým Havel odkazuje na socialistická
a dělnická hnutí předcházející ovládnutí a vytvoření celého mocenského bloku. Dále se od
klasické diktatury odlišuje tím, že je mnohem mocnější a stabilnější díky tomu, že tato
diktatura vládne v celém mocenském bloku. Post-totalitní systém disponuje do detailu
vypilovanými mocenskými mechanismy; státní vlastnictví, byrokracie a fyzická síla
pomáhají k celkové manipulaci s obyvateli post-totalitního bloku. Obecně a nejčastěji je
tento systém dle Havla popisován jako „diktatura politické byrokracie nad nivelizovanou
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společností“.70 Zároveň se mocnosti snaží přesměrovat zájmy obyčejných lidí tak, aby se
nezabývali politickým děním. K tomu má sloužit konzumní způsob života, kdy se lidé
soustředí na materiálno a jejich vlastnictví raději než na zabývání se politikou.
Zásadním aspektem úspěchu post-totalitního režimu je „ustanovení“ ideologie,
která poté nabývá povahy jakéhosi „státního náboženství“. Post-totalitní ideologie je
pravděpodobně nejdůležitejší složkou v rámci nastolení a udržení moci post-totalitního
režimu. Ideologie jako pružný, srozumitelný a logicky strukturovaný světonázor je
schopna poskytnout hotové a jasné odpovědi na veškeré otázky, proto je Havlem
označována „snadno dostupným domovem“. 71 Podlehnout ideologii je jednoduché až
téměř svůdné, jelikož člověku v časech existenční krize a vykořeněnosti nabízí lepší pocit
ze sebe a svého postavení v post-totalitní společnosti. Ideologie poskytuje člověku iluzi
souladu s lidským řádem a univerzem, dokáže člověka oprostit od těžkostí filosofického
bádání a přemítání o lidském poslání. Pokud jedinec ideologii přijme, dostane jeho život
smysl a zmizí veškeré otázky, neklid a osamělost. Člověk se ale výměnou za tuto iluzi
musí „sebeobětovat“, potlačit tak svou identitu a rezignovat na svůj rozum a svědomí.72
Dle Havla má post-totalitní režim oproti klasické diktatuře dobře promyšlené
mocenské mechanismy, které umožňují a usnadňují manipulaci s lidmi. Do těchto
mocenských mechanismů můžeme zařadit například státní vlastnictví, fyzickou sílu
a byrokracii — pokud režim disponuje všemi těmito složkami, má téměř ve všech
ohledech tzv. volné ruce. Diktatura a post-totalita se také podstatně liší v jejich
atmosférách. Zatímco v klasické diktatuře převažuje stálá atmosféra revolučního vzrušení,
obětavosti,

heroismu

a nadšeného

násilí,

v

post-totalitním

režimu

ani

jedna

z vyjmenovaných charakteristik přítomna není. Post-totalitní blok se totiž oprostil od
izolace od okolního světa, ale naopak se se světem naučit koexistovat. Post-totalitní
společnost de facto přebírá západní životní hodnoty a směřuje svoje zájmy na konzum,
který pomáhá občanům zapomenout na dysfunkci režimu a je uměle vyvoláván
mocenskými skupinami.73
Život v post-totalitním režimu je všeobecně monotónní a uniformní; disciplína je
vyžadována za každých okolností a v jakékoliv situaci. Člověk musí splynout se
samopohybem systému a jakékoliv vybočení z hlavního proudu je nežádoucí a systémem
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vnímáno jako útok na sebe sama.74 Pochopitelně případné vybočení z davu nese podstatné
konsekvence, tudíž samopohyb systému je poháněn a neustále udržován strachem.
Strachem z konsekvencí, které mohou výrazně postihnout budoucí život, práci i místo ve
společnosti nejen daného člověka, ale i okolí onoho jedince — tj. rodinné příslušníky,
přátelé, spolupracovníky atd. Zmiňovaný samopohyb je pojem, pod kterým si lze
představit celkové fungování post-totalitního systému. Lidé jednají bez významnějšího
uvažování, bez rozmyslu poslouchají a dodržují vše, co jim je přikázáno. Právě díky
ideologii, která dokáže vysvětlit i to nevysvětlitelné, je možno spatřit kontinuitu moci
a systému. Vše se musí odehrávat v souladu se společným rituálem.75 Bezmyšlenkovitost,
se kterou občané rituál dodržují, způsobuje jejich rozpouštění se v šedi a anonymitě
samotného rituálu. Život v tomto režimu je prorostlý lží a přetvářkou, které jsou tak
potřebné k přežití v takto nastavené zemi.
Lež je jednou z nejpodstatnějších složek v post-totalitním režimu. Je přítomna
všude a nelze jí uniknout, jelikož lež je základní deskou ideologie, která je stabilizátorem
totalitního systému. V post-totalitním systému se falšuje vše; minulost, přítomnost,
budoucnost. Celé fungování společnosti je postaveno na lži a od toho se přirozeně odvíjí
všechny problémy. Rozvoj kultury v post-totalitě znamená její potlačování a vytváření
nějaké umělé, jiné kultury. Lidé v tomto režimu jsou izolovaní od informací a člověk je
zbaven jakékoliv individuality, soukromí nebo sebevyjádření. Místo kultury obsadila
ideologie, která má úlohu unifikování společnosti a vytváření jakéhosi rituálu. Člověk se
pomalu v rituálu rozpouští díky anonymitě a metaforické šedi ve prospěch „identity
systému“.76 Rituál můžeme pozorovat v jistém „panorámatu každodennosti“, který nedává
prostor kreativitě. Takovýto diktát systému je Havlem označován jako společenská „samototalita“.77
Společenská samo-totalita je vytvářena systémem, ale udržována lidmi. Pokud ji
člověk přijme, zároveň ji i spoluvytváří a podporuje. Díky této uniformitě zde existuje do
očí bijící krize identity, kterou si člověk „zaplatí“ potlačením svého individuálního
duchovna a mravní integrity. Tyto základní věci, které tvoří velkou část lidskosti, jsou poté
uměle nahrazeny materiálními jistotami, tj. konzumním stylem života, o kterém již byla
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řeč. V tomto stavu se člověk stává stádně bezstarostným a rezignuje na vyšší smysl života,
jelikož ten mu je schopen poskytnout post-totalitní systém.
Boj proti životu ve lži je zdánlivě jednoduchý. Cestou ze života ve lži je život
v pravdě, který je zastíněn a umlčen rouškou lží. Pravda je v post-totalitním systému
zvláštní a neznámý obsah. Proto cílem opozice v post-totalitním systému je přinést pravdu
zpět do každodennosti běžného života. Právě tehdy, když lidé vidí útržek života v pravdě,
jsou vytrženi z iluze a uvědomí si, že žijí ve lži. Bojovat proti lži lze pouze pravdou. Avšak
život v pravdě nese v post-totalitním systému svá rizika a důsledky. Pokud se člověk
rozhodne pro život v pravdě, vystavuje se riziku jistého trestu a omezení pro sebe
samotného, ale i pro jeho rodinu či blízké. Takové omezení se může projevit
v akademické, pracovní i společenské rovině.78
Opozice v post-totalitním režimu je popisována jako osoby nebo skupiny uvnitř
mocenské struktury ve skryté mocenské konfrontaci. Za opozici je označováno vše, co má
nebo může mít politický obsah a každý pokus o život v pravdě je kategorizován jako
opozice. Pojem opozice má v post-totalitě negativní konotaci, a tak s tímto pojmem nechce
být logicky nikdo spojován. Na opozici je nahlíženo jako na skupinu, která vybočuje
z řady, a tak je veškerá pozornost lehce směrovatelná na ní. Systém opozici vnímá jako
cokoliv, co může jen letmo narušit samo-pohyb systému. Při konfrontaci opozice s mocí
lze vidět další rozdíly mezi klasickou diktaturou a post-totalitním systémem. Opozice
v post-totalitě se odehrává na rovině lidského vědomí a svědomí, téměř v existenciální
rovině. Naopak ale není na rovině faktické, institucializované nebo kvalifikovatelné.79
Opozice si uvědomuje sílu ukrytou v potenciálu společnosti nejen v ohraničitelné
sociální či politické skupině, ale i v rámci mocenských struktur společnosti. Dle slov Havla
je totiž v post-totalitě dělnická třída zotročena jménem dělnické třídy — vláda byrokracie
a mocenských skupin je nepravdivě nazývána vládou lidu. 80 Právě dělnická třída je
zmanipulovaná mocenskými skupinami a udržuje daný systém v pohybu. Opozice si to
uvědomuje. Proto jsou opozice a disidenti v post-totalitním systému vnímáni jako
narušitelé „věčného a smrtícího klidu“. Disident jako člověk vyjadřující nekonformitu
soustavně a veřejně je velmi viditelným nebezpečím v post-totalitní společnosti. Zároveň

78

Tamtéž, s. 18.
Tamtéž, s. 30.
80
Tamtéž, s. 11.
79

30

je ale tato pozornost jejich určitým druhem ochrany. Pokud by zmizeli společnosti z očí,
nezůstala by takováto událost bez povšimnutí.
Havel rozlišuje pojmy opozice a disidentství s tím vysvětlením, že se tyto dva
pojmy v některých aspektech sice překrývají, přesto ale nejsou totožné. Havel zdůvodňuje,
že pojem opozice je v post-totalitním režimu užíván především režimem samotným a má
převážně velmi negativní konotaci. Jakýkoliv čin překračující pravidla post-totalitního
režimu je označován jako opozice a jedinec odpovědný za čin je kategorizován jako
nepřítel režimu. Proto je na místě užívat výraz disidentství pro nesouhlas veřejně
vyjadřovaný lidmi, kteří se rozhodli „žít v pravdě“ a nechtějí se proti ničemu radikálně
vymezovat.81
Ve skutečnosti ale disidenti ani opozice proti systému nebojují, ale brání se proti
němu. Post-totalitní systém totiž útočí na jedince a Havel tento útok proti občanům nazývá
dlouhodobým znásilněním či sebeznásilněním společnosti. Řešením není pouze změna
vlády, ale změna celé společnosti, zvyků a všech aspektů života od počátku.82 Nemalou
částí problému post-totalitního systému je i konflikt. Konflikt, který ale není na první
pohled vidět, je totiž ukryt uvnitř člověka samého. Občané v post-totalitě ztratili
jakéhokoliv revolučního ducha a stali se tak apatickými složkami pohánějícími systém.
Opozice a disidenti se ho snaží proto opět probudit svou veřejnou kritikou a dát tak naději
na lepší, vyšší život, jak označují život v pravdě.83
Východisko z post-totalitního systému je ukryto v existenciální revoluci. Pod tímto
pojmem si lze představit mravní rekonstrukci společnosti, kterou by se obnovil lidský řád.
Lidský řád by nahradil tak nekompromisní právní řád post-totalitního systému, který
společně s ideologií slouží jako nástroj vnitromocenské rituální komunikace. Teprve poté
by bylo opět možné vést člověka k vyšší odpovědnosti v životě a člověk by měl možnost
objevit novou, ještě nepoznanou zkušenost bytí. Takto by byl člověk schopen opět nalézt
vztah k druhému člověk a sám k sobě.84
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4.1

Alternativa post-totalitarismu dle Havla

Havel se ve svém díle zamýšlí aktivně nad alternativou post-totalitního systému.
V první řadě dle Havla není problém například v samotném programu nebo v politické
linii, ale je potřeba kompletní změny vlády a přemýšlení společnosti. To jde ruku v ruce
s potřebou navrácení politiky zpět do rukou konkrétních lidí a ke člověku samému. Havel
má vizi alternativy post-totalitarismu jasnou a klade důraz na organickou mezilidskou
komunikaci, ze které může vzniknout něco lepšího a přirozenějšího než post-totalitní
systém. 85 Skutečné dialogy stojí za úspěšným vytvořením lepší politiky celkového
systému.
Havel věnuje své vizi lepšího, alternativního systému, který nazývá postdemokracií,86 především závěr díla. Systém nazývá post-demokracií, jelikož dle Havla
logicky

po

post-totalitarismu

může

nastat

post-demokracie

s

prvky

mnohem

dynamičtějšího a otevřenějšího společenství. Uvádí, že prvky post-demokratického
systému lze spatřit ve strukturách „disidentských“ skupin nebo občanských iniciativ, které
stojí na okraji post-totalitního systému a jsou pochopitelně obecně utlačovány a vnímány
jako nežádoucí z hlediska post-totality. Takovéto prvky spočívají ve vazbách vytvářených
na základě lidských vztahů. Komunity kladoucí důraz na lidské vztahy vznikají
tzv. zezdola a jsou založené na důvěře, odpovědnosti a fungují na bázi samosprávného
principu.87
Post-demokratická samo-organizace by měla podle Havla nahradit princip kontroly
a disciplíny, který zastává post-totalitní systém. Takováto samo-organizace zahrnuje
sebekontrolu a sebekázeň, která by měla vycházet ze člověka samotného. Avšak proto, aby
člověk mohl jednat takto samostatně, musí nejdřív znovu nalézt vztah k druhému člověku
a především k sobě samému. To vše by měl být důsledek existenciální revoluce,88 která je
tak potřebná v post-totalitě. Pod zmíněnou revolucí si lze představit mravní rekonstrukci
společnosti, kdy si lidé opět uvědomí svou vyšší odpovědnost a nahradí tak kolektivní
neodpovědnost. Takto může znovu objevený lidský řád vytěsnit a kompletně nahradit
nekompromisní právní řád nastolený post-totalitním systémem. V tomto stavu může člověk
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zakusit novou a tolik osvobozující zkušenost bytí, která je tak odlišná od zkušenosti života
ve lži.
Život ve lži, která obklopuje vše v post-totalitním systému, by byl nahrazen
životem v pravdě. Život v pravdě je tzv. vyšší život, jak uvádí Havel. Již by nebyla potřeba
neustálé přetvářky a uměle vytvořených rituálů, které jsou nástroji ideologie a její moci.
Společenské vazby by byly vytvářeny na základě solidárnosti a bratrství namísto formalit
a rituálů, a tím tak znovu objevit smysluplnou lidskou pospolitost. Přesto je zásadní si
uvědomit, že Havel neodsuzuje organizaci společnosti jako takovou. Organizace
společnosti je jistě potřeba, ale neměla by být synteticky řízená podle pravidel. Havlova
představa organizace společnosti by tak byla otevřená a svobodná, aby se mohla rozvíjet
dále a nekladly se jí neexistující a zbytečné meze.89
Přesto se nikde v díle nedozvíme přesnou představu ideální post-demokratické
společnosti. Avšak autor pro to má jasně stanovený důvod. Post-demokratický systém by
se měl vyvíjet tzv. via facti,90 to znamená průběžně a ze života. Právě z nové atmosféry
a z nového ducha bez jakýchsi rituálů a formalizací lze vytvořit dobře fungující společnost.
Proto se nedá předvídat, jak by post-demokratická společnost mohla vypadat. Na druhou
stranu uvádí, že právě „paralelní polis“, jimiž jsou zmíněné disidentské skupiny, mohou
představovat jakýsi mikro-model post-demokratických politických struktur. Láska, důvěra
a odpovědnost by měly být základními prvky post-demokratické společnosti. Přestože
Havlova esej vychází z jisté zoufalosti a bezmoci vůči post-totalitnímu systému a jeho
pozice jako disidenta, přináší důležité poselství. Právě díky povaze a moci post-totalitního
systému, která se zdá všudypřítomná a neznající hranice, lze spatřit především ponaučení.
Ponaučení, které by sloužilo k vybudování nového, lepšího systému. Jak píše Havel;
„právě díky bídě můžeme spatřit hvězdy“.91
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4.2

Havlovo pojetí pojmu diktatura

Než přistoupím k srovnání pojetí totalitarismu dle Arendtové s pojetím posttotalitarismu dle Havla, ráda bych poukázala na to, jak Havel rozumí pojmu diktatura
a vyzdvihla, jak s tímto pojmem pracuje. V eseji Moc bezmocných Havel často užívá výraz
„klasická diktatura“. V následující části se pokusím shrnout, jak Havel tento výraz
popisuje. Přestože jsem v předchozí kapitole již věnovala popisu klasické diktatury dle
Havla pár vět, chtěla bych zde jeho pojetí více rozvést a objasnit.
Klasická diktatura je podle Havla specifická tím, že je striktně lokálně ohraničená
a tím i méně stabilní. Nemá totiž k dispocizi zbytek mocenského bloku, který může řešit
případné lokální krize svými mocenskými zásahy. Eventuálně může tedy případná krize
vést až ke změně systému. K nestabilitě klasické diktatury přispívá i její historická
nezakotvenost a něco, co se jeví spíše jako nahodilé „výstřelky dějin, případně výsledky
nahodilých sociálních procesů či lidských a davových sklonů“.92 Stejně tak k nestabilitě
klasické diktatury můžeme připočítat i fakt, že její ideologie není oproti té post-totalitní
tolik flexibilní a pečlivě konstruovaná. V těchto zmíněných bodech můžeme pozorovat
podobnost despocii, jak ji popisuje Arendtová, a to především v jisté historické
neukotvenosti.
Co se týče povahy vlády klasické diktatury, tak v čele stojí zpravidla malá skupina
osob, která se násilně zmocnila vlády a snadno se sociálně odděluje od většinové
společnosti. Život osob zmocňujících se vlády je poté vnímán jako neoddělitelný od
existence dané diktatury.93 Ohledně samotné techniky moci je v tomto ohledu jistě nutný
určitý stupeň improvizace a obecně v klasické diktatuře nejsou žádné mocenské
mechanismy fixovány; povětšinou zde vládne libovůle a neregulovaná rozhodnutí. Mohou
být pozorovány i jakési „sociálně-mentální i faktické podmínky pro některé formy
mocenského odporu“.94 Tento aspekt klasické diktatury lze opět stáhnout na skutečnost, že
mocenská struktura není ještě dostatečně upevněna. Zde můžeme pozorovat mísení prvků
klasické despocie s totalitním režimem. Podle Arendtové stojí v čele despotické vlády
pouze jeden člověk, kterého osud je těsně spjatý s ideologií země. Malé skupiny lidí
zmocňující se nadvlády jsou typické pro totalitarismus.
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Považuji za vhodné vrátit se k již výše zmiňovanému výroku o atmosféře panující
v klasické diktatuře, o které mluví Havel v eseji. Atmosféra v klasické diktatuře je podle
Havla charakterizována jako atmosféra plna revolučního vzrušení, obětavosti, heroismu
a nadšeného násilí na obou stranách.95 Zde lze ale zpozorovat, že Havel rozumí diktaturou
to, co Arendtová chápe jako totalitní hnutí. Revoluční atmosféra převládá v totalitním
hnutí, zato v tradiční despocii často panuje děsivý klid, kde je vše relativně stabilní
a neměnné.
Velký rozdíl vidí Havel i u opozice v klasické diktatuře, kterou se rozumí politické
strany či uskupení s nějakým alternativním politickým programem. Tyto strany či uskupení
mohou působit legálně, případně na pomezí legality. Nemají ale „možnost soutěžit v rámci
nějakých dohodnutých regulí o moc“.96 Opozice tedy nemá příležitost se zapojit do voleb
jako rovnocenný protihráč stejně tak jako nemá síly na to se vzbouřit proti stávající
nadvládě a zformovat například povstalecká hnutí.

4.3

Havlův typ člověka ideologie

Člověk participující se na post-totalitní ideologii se řídí tím, že jeho chování musí
být „v souladu se společností“.97 Havel v eseji popisuje ukázkový typ člověka ideologie
poměrně detailně, kdy uvádí typový příklad pod pojmenováním „zelinář“. Zelinář plní
všechny nutnosti potřebné k tomu, aby byl vnímán jako bezproblémový člen společnosti.
Činy, kterými musí dokazovat svou zdánlivou oddanost a poslušnost režimu, jsou častokrát
v rozporu s lidskou důstojností. Přestože si je zelinář vědom potupnosti plnění všemožných
maličkostí a svých klesajících mravních hodnot, při vidině svého bezpečí před
potenciálními tresty při neplnění nutností dává přednost potlačování své individuality
a mravních přesvědčení.98
Zelinář, ukázkový typ post-totalitního člověka, upřednostňuje model chovat se dle
očekávání a udusit tak svou existenciální integritu. K tomu mu pomáhá právě ideologie,
která umožňuje umlčet své svědomí a vzdát se svého pravého postavení.99 Ideologie slouží
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jako „alibi“100 pro všechny a všechno, jež se chtějí obklopit iluzí, že jejich existence je
„v souladu s lidským řádem a s řádem univerza“.101 Slouží k přesvědčení sama sebe
k tomu, že všechny činy, jako například vyvěšování post-totalitních hesel nemajících
smysl, potlačování své osobitosti či seberealizace, jsou ospravedlnitelné či spíše žádoucí.
To vše je součástí již zmiňovaného rituálu a určitého souboru pravidel systému,
která nesmí být porušována. Tento rituál si všichni včetně zelináře osvojili a převzali ho
tak jako přirozený prvek svého života. Lidé už nevěnují pozornost jejich chování a jednání,
jelikož je zautomatizované. Na tomto rituálu se podílejí totiž všichni, a tak téměř nevnímají
absurdní hesla či nutné pohnutky. To celé vytváří jisté „panoráma každodennosti“.102
Zajímavé ale je, že tohoto panorámatu si lidé vědomi jsou a to velmi dobře.
Lidé akceptovali život v post-totalitní společnosti a jejich účastí v post-totalitním
režimu ho dle Havla stále urdžují v chodu. Přijetí života v post-totalitním režimu společně
se všemi aspekty značí naprostou rezignaci na jakoukoliv změnu systému nebo při
nejmenším snahu o ni. Těmito aspekty se myslí výše uváděné vyvěšování tabulí s posttotalitními hesly, participace ve zmanipulovaných volbách, ve kterých musí člověk
hlasovat pouze pro předem jasně určenou stranu, účast na odborových schůzích a další
veřejné a poloveřejné způsoby. Právě tím, že se člověk ztotožní se způsobem života v posttotalitním režimu, ho zároveň i spoluvytváří a udržuje v samo-pohybu. Zelinář nebo
jakýkoliv jiný člověk se stává obětí systému, ale také jeho nástrojem.103
Takto tedy funguje společenská samo-totalita; přestože zelinář již nevěří ideologii
a lžím post-totalitního režimu, přijal život se lží a ve lži.104 Znamená to, že tím i utvrzuje
systém. Lež podle Havla prochází každým člověkem skrz naskrz, a přesně to způsobuje
krizi identity. Člověk ztrácí sama sebe, jelikož nemá možnost svobodně přemýšlet a jednat,
pokud není připraven na adekvátní trest a konsekvence v případě, že by tak učinil. Tento
společenský diktát je post-totalitním systémem kompenzován tak, že se člověka snaží co
nejvíce nasměrovat ke konzumnímu stylu života. Lidé už se nemohou veřejně a nezávisle
politicky projevovat, tudíž mohou svoje zájmy uspokojovat pouze materiálně.
K tomuto stavu výrazně příspívá i fakt industriální společnosti, ve které se vývoj
technologií konstantně urychluje a dochází tak k nahrazování kvalit a schopností
100

Tamtéž.
Tamtéž, s. 10.
102
Tamtéž, s. 15.
103
Tamtéž.
104
Tamtéž, s. 11.
101

36

samotného člověka. Již nemůže svobodně projevovat svoje dovednosti, a tak mu nezbývá
nic, než směřovat své zájmy k materiálnu. To poté zapříčiňuje tu skutečnost, že se člověk
cítí prázdný a bez jakéhokoliv smyslu života. Havel ale tvrdí, že člověk má tendenci
k tomu, aby byl schopen takovýto život žít.105 V lidech je zakořeněn jistý konformismus,
který je v důsledku přivádí do určité paralýzy, a ta jim znemožňuje projevit jakýkoliv
nesouhlas se systémem. Paralyzovaní lidé jednoduše nejsou s to se vzbouřit, tudíž připustí,
aby se jeho mravní a duchovní integrita rozpustila v anonymním davu lidí rezignujících na
„vyšší smysl“ života.106
K této paralýze ale značně příspívá strach. Strach vyplývá z potenciálních trestů za
porušení pravidel stanovených post-totalitním režimem a společností. Tyto postihy mohou
zahrnovat například šikanu a nepochopení v zaměstnání a na místech pohybu jedince,
výpověď v zaměstnání, nepřijetí na školu daného jedince nebo jeho rodinných příslušníků
a tak dále. Člověk porušující pravidla by riskoval zařazení do kategorie podezřelých, čímž
by si poté vysloužil neustálé pronásledování, úplné narušení soukromí a v nejhorších
případech i umístění do nápravných zařízení a věznic. Ohrozil by tak totiž systém a jeho lži
jako celek. 107 Člověk tudíž neustále prožívá existenciální strach a stává se tak
demoralizovaným

jeho

vlastním

konformismem

a

minimalizovanými

či

spíše

eliminovanými mravními odpovědnostmi. Určující je pouze jediná odpovědnost v životě
post-totalitního člověka — přežít.108
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5

Srovnání
V této části jsem dospěla do bodu, kdy je možné srovnat Havlovo pojetí post-

totalitarismu s pojetím totalitarismu dle Arendtové. Všechna specifika post-totalitarismu
a totalitarismu byla již uvedena, a tak bude tato kapitola sloužit jako východisko pro závěr
mé práce.

5.1

Rozdíly

Jak popisuje Arendtová, totalitní režim nemůže vzniknout bez existence a podpory
mas. Právě masy nespokojených a frustrovaných lidí podporující totalitní hnutí jsou
jedním z nejnepostradatelnějších aspektů totalitarismu. Pohyb totalitního hnutí závisí
především na podpoře mas a jejich oddanosti, jelikož teror, podstata totalitarismu, bez
pohybu fungovat nemůže a zároveň musí teror vycházet primárně zevnitř z totalitní
společnosti. Masy v zoufalosti slepě podporují totalitní hnutí a později totalitní vládu
s vidinou politického řešení. Bezmyšlenkovité osvojení ideologického myšlení je pro
masy velmi příznačné, jelikož už nejsou schopny spatřit onen „vyšší smysl života“ a vidí
ideologii jako jediné logické východisko ze své frustrace. To poté vyústí v to, že lidé
přebírají ideologické myšlení a naplňování oněch přírodních a dějinných zákonitostí jako
svůj životní úděl. V totalitním režimu je vyžadováno, aby veškeré lidské jednání bylo
chápáno jako politické a jakékoliv vystupování či chování směřovalo k tomu, aby člověk
zasvětil celý svůj život režimu. Dle Arendtové lidé v totalitním systému věří ideologii
stejně, jako věří, že jejím následováním a naprostým podřízením se jí pomáhají budovat
nový, lepší systém a jdou vstříc zdánlivě nevyhnutelným zákonitostem.
Přesně naopak tomu ale je v post-totalitním systému, kde se lidé na politiku
soustředit nemají a jejich pozornost je režimem směřována na konzumní styl života. Právě
konzumní styl života, neustálá potřeba si kupovat nové, i když nepotřebné zboží, má
odpoutat post-totalitní společnost od politického dění.
Zajímavé je, že masy v post-totalitarismu nejsou dohledatelné, ale přesto lidé
systém udržují při jeho pohybu. Havel tento pohyb nazývá samopohybem, jelikož lidé již
ideologii nevěří, ztratili naději v jakoukoliv pozitivní změnu, a pouze konají tak, jak je jim
nařízeno. Toto specifikum by se dalo připodobnit k tomu, jak funguje společnost
38

v despocii, kde lidé také jednají pouze na základě poslušnosti. Lidské vystupování v posttotalitním režimu je v souladu s ideologií a nařízeními kvůli tomu, že lidé přijali
zmiňovaný systém a životní styl jako součást jejich každodennosti. Je totiž snadné zůstat
podřízen svému konformismu a žít v systému, který sice není ideální, ale je bezpečnější se
mu podvolit. Lidé se přirozeně nevystavují potenciálnímu konfliktu či konfrontaci, po
které by jistě následoval trest.
Samozřejmě takto lidé nečiní jen z čistého konformismu, ale také ze strachu. Tento
strach má ale odlišný charakter od strachu, který zažívají lidé v totalitním systému. Strach
v post-totalitním režimu pochází z neustálé hrozby trestu při případném porušení pravidel
stanovených režimem. Je to strach o jedincovu existenci, případně o existenci někoho
jedinci blízkého. Tento strach by se dal připodobnit strachu, který prožívají lidé pod
despotickou nadvládou. Strach v totalitarismu nemá základ v takovéto existenční rovině.
Strach v totalitarismu nejprve vhání lidi do totalitní ideologie, jelikož si nejsou jisti svým
místem v životě a ve světě. Logická konzistence ideologie ale předkládá odpovědi na
veškeré nejasnosti, a tak se může logičnost ideologie zdát jedinci jako východisko z jakési
osobnostní krize. Totalitní ideologie se v takovýto moment jeví jako jediná jistota v životě
a člověk má opět pocit nalpnění své existence. V momentě, kdy člověk propadne ideologii
a přijme ji jako jedinou možnou pravdu, ovládá člověka ale opět jiný strach.
Tento strach je význačný tím, že lidi dokáže udržet při ideologickém myšlení. Děje
se tomu tak, neboť jakmile by se daný člověk vzepřel onomu ideologickému vláknu lží,
popřel by vše, čemu doposud věřil. Smysl jeho života by se rázem rozpadl, protože by již
neměl životní oporu a cíl v podobě ideologie. Tento strach by se dal popsat jako obava
o vlastní nerozpornost a jako nejistota o své místo ve světě. Zároveň strach člověka v posttotalitním režimu navazuje na jistou krizi identity, které Havel ve své eseji věnuje velkou
pozornost. Opět se ale markantně liší od krize identity, kterou prožívají lidé v totalitním
systému dle Arendtové.
Krize identity, jak ji popisuje Havel, je způsobena především naprostým umlčením
své existenciální integrity. Zaprodání se kompletní „otevřenosti svodům stádní
bezstarostnosti“, 109 jak píše autor v eseji. Materiální jistoty jsou pro post-totalitního
člověka mnohem důležitější, než získat zpět vlastní duchovní či mravní integritu v životě.
Přestože lidé v post-totalitním režimu přestali ideologii věřit, stále plní všechny své
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povinnosti dle nařízení stanovených ideologií. Člověk prožívá vnitřní rozpolcenost.
Naopak totalitní člověk přijímá ideologii a následuje ji za účelem vynucování logické
integrity. Jedinec sice potlačuje svou identitu, ale zároveň se opět cítí, že jeho život
dostává smysl. Podvolení se ideologii se zdá jako nejsnadnější způsob, jak opět nalézt svou
osobní celistvost.
Rozdíl lze pozorovat i v popisu atmosféry obou systémů. Arendtová uvádí, že
zatímco se totalitní hnutí dere k moci, lidé mají téměř revoluční náladu. S totalitním
převratem se ve vzduchu drží zdánlivá naděje pro změnu k lepší budoucnosti a vytrvalost
v přinášení obětí — vymezování objektivního nepřítele, upírání svobody a prostoru, atd.
Heslo „účel světí prostředky“ nabylo v totalitarismu nevídaného významu. Postupně se
tedy v režimu měnila atmosféra z počáteční atmosféry plné očekávání ve změnu na
atmosféru nepřirozeného a vynuceného klidu. Jakékoliv veřejné projevy lidí, ať už
k politickým nebo nepolitickým tématům, byly rychle umlčeny. Současně s odumírající
nadějí ve změnu vlády k lepšímu, odcházela přirozeně i jakákoliv odvaha veřejně
vyjadřovat nesouhlas.
Havel popisuje post-totalitní atmosféru jako rezignaci na změnu a naprosté
odevzdání

se

ideologii

a

režimu.

Náladu

společnosti

v post-totalitarismu

lze

charakterizovat jako plnou bezmoci a celkové chování společnosti jako zcela utlumené od
života. Zároveň autor uvádí jeho výklad atmosféry „klasické diktatury“, kterou popisuje
jako plnou „revolučního vzrušení“.110 Tento popis by ale odpovídal popisu totalitního
hnutí, jak jej líčí Arendtová.

5.2

Rozpory v Havlově výkladu post-totalitarismu

V průběhu Havlovy eseje se setkáváme s rozsáhlým výkladem post-totalitní
ideologie. Havlův výklad či porozumění post-totalitní ideologii však není jednotný
a častokrát pojem užívá rozporně. Totalitní režim stejně tak jako ten post-totalitní nemůže
fungovat bez stanovené ideologie, která nesmí být zpochybněna. Ideologie režimu udává
směr celého systému a řídí chod společnosti, na čemž se, avšak ne zcela, shodnou oba dva
autoři.
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Jak v totalitarismu, tak i v post-totalitarismu předkládá ideologie přesně stanovený
a srozumitelný řád světa. Ideologie jako světonázor je schopna poskytnout odpovědi na
veškeré otázky díky její schopnosti odvozovat vše z jediné idey. Logičnost a flexibilita
ideologie je téměř ochromující, jelikož umožňuje člověku nepřemýšlet a rovnou jedinci
poskytuje „pevné místo na zemi a v životě“ v časech nejistoty a existenční krize. Po přijetí
a osvojení ideologického myšlení se ztrácí osamělost a vnitřní napětí jedince. Jakmile
člověk „splyne“ s proudem ideologie, jeho život je lehčí o životní otázky a přemítání. Toto
odevzdání se ideologii jde ruku s ruce s jakýmsi potlačení rozumu a svědomí v sama sobě.
Lze tvrdit, že Havel souhlasí v jeho výkladu se všemi třemi specifiky ideologie,
které popisuje Arendtová. Pro připomenutí to je aspirace na absolutní výklad všeho,
všechny odpovědi jsou již odvozeny z primární idey, ideologii proto nelze nikdy
zpochybnit. Dalším specifikem je nezávislost ideologického myšlení na veškeré
zkušenosti; jediná „skutečná a pravdivá“ realita je ta předložená ideologií. Posledním
specifikem je konzistence ideologie, všechny informace jsou uspořádány v naprosto
logické posloupnosti.111 Tato specifika a oddanost stoupenců ideologie pomáhá udržovat
pohyb systému. Všechna tato specifika uvádí Havel v základním popisu post-totalitní
ideologie také, nicméně autor v jeho výkladu není vždy konzistentní.
V části, kdy Havel popisuje typ člověka post-totalitní ideologie, uvádí autor vnitřní
rozpor člověka. Jedná se o zmiňovaný přístup k ideologii jako k jistému „alibi“. Ideologie
má sloužit pouze jako jistý prostředek k úniku před sebou samým, před svým svědomím
a autor o tomto alibi mluví jako o „závoji, do kterého může člověk zabalit sám sebe a své
‚propadnutí jsoucnu‘“.112 V této části výkladu rozumí Havel post-totalitní ideologii tak, že
má své stálé místo v systém, avšak lidé již ideologii nevěří. Konají dle příkazů a očekávání
ze zvyku či strachu, ale spíše za ideologii skrývají své nízké morální standardy. Ideologie v
tomto případě slouží jen jako omluva člověka před sebou samým. Iluze toho, že je člověk
stále tou identickou, důstojnou a mravní lidskou bytostí, je pro člověka v post-totalitním
systému atraktivní.
Havlovo porozumění ideologii je tedy těžko uchopitelné a rozporuplné. Přestože
v jedné části eseje popisuje ideologii v post-totalitním systém jako podobnou a téměř
identickou jako v systému totalitním, jak ji popisuje Arendtová, v další části Havel vykládá
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ideologii v post-totalitarismu jako pouhé „alibi“ — ideologie ztratila důvěru jejích
stoupenců, avšak tito stoupenci ji stále následují. Následují ji však z toho důvodu, že za
ideologii skrývají svou mravní odpovědnost.

5.3

Shody

Přestože se autoři častokrát nesetkávají v analýzách rozebíraných politických
systémů, najde se i řada společných charakteristik. Na začátek bych ráda uvedla
specifikum sdílené oběma systémy, kterým je ničení veřejného prostoru i osobního
soukromí a boření jakýchkoliv hranic mezi veřejnou a soukromou sférou. Arendtová tuto
charakteristiku vyzdvihuje při popisování, jak funguje teror. Člověk musí být naprosto
odevzdán režimu, před kterým není úniku. V totalitalitním systému nemá člověk žádný
prostor k nezávislému vyjadřování, stejně tak jako nemá prostor ke svobodnému myšlení.
Již od narození je jedinec veden ke stádnosti a přesvědčení, že ideologické myšlení je to
jediné správné. Jakýkoliv náznak plurality, spontánnosti či kritického myšlení je okamžitě
trestán a zahuben. Jak v totalitním, tak v post-totalitním systému není místo pro lidskou
jedinečnost utkvívající v každém jedinci.
V post-totalitním režimu lze dle Havla pozorovat stejný jev. Nejenže musí jedinec
vyjadřovat svou náklonnost k režimu veřejně, ale život v tomto režimu si vyžaduje od
člověka oběť v podobě osobního soukromí a prostoru. Jak bylo již výše uváděno, lidé
v post-totalitní společnosti konají vše v rámci jejich „panorámatu každodennosti“,
rezignovali na jakoukoliv možnost změny a dovolili či spíše akceptovali, aby jim systém
určoval, jak mají jednat či co si mají myslet. To mě přivádí k další shodě mezi
totalitarismem a post-totalitarismem.
Oba dva systémy fungují právě díky tomu, že se společnost podílí na jeho
spoluvytváření. V totalitarismu je člověk veden k tomu, aby teror vycházel ze samotné
společnosti. Teprve poté může být pohyb totalitního režimu realizován. Lidé ho poté
bezmyšlenkovitě udržují osvojeným ideologickým myšlením, kdy lidé podřizují své životy
ideologii a zcela jí podřizují své konání. Stejně je tomu tak i v post-totalitním režimu, kde
si lidé v některých případech již mohou být vědomi nepravdivosti ideologie, ale současně
přijali život v post-totalitarismu takový, jaký je. Tím, že se lidé s post-totalitním životem
sžili a jakékoliv protesty či projevy nesouhlasu pro ně ani nepřipadají v úvahu, se také
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podílejí na udržování samopohybu post-totalitního režimu. Přestože lidé v obou režimech
mají jiný přístup k udržování daného režimu v pohybu, lze říci, že oba dva systémy se
shodují ve faktu, že dané systémy udržují lidé.
Stejně tak jako systém, ať totalitní nebo post-totalitní, vychází ze společnosti, musí
ze společnosti vycházet i primární změna. Oba dva autoři se shodují na tom, že jediným
východiskem z jimi popisovaného režimu je jednání. Pouze jednání nás dělá lidmi
uvědomující si svou osobitost. V alternativách totalitního či post-totalitního systému lze
u obou autorů najít plno podobností, počínajíc například od osobního prostoru a prostoru,
kde má jedinec možnost svobodně vyjadřovat svou osobní perspektivu s ostatními lidmi ve
společně sdíleném světě. Díky prostoru a jednání mohou lidé opět zakoušet onu pluralitu
a jedinečnost každé lidské bytosti stejně tak jako mohou jedinci vyjadřovat svou
individuálnost.
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Závěr
Na základě předložených analýz obou systémů usuzuji, že oba dva systémy
vykazují jisté podobnosti a shodují se na jistých charakteristikách. Tyto charakteristiky
zahrnují například fakt, že totalitní režim stejně tak jako ten post-totalitní je udržován
především samotnými lidmi, kteří se podílejí na jeho nezastavujícím se pohybu. Havlův
výklad post-totality sdílí určité aspekty jako totalita popisována Arendtovou, avšak při
porovnávání vyvstalo poměrně více rozdílů či nejasností. Největší problém při poronávání
těchto dvou autorů a jejich výkladů zmiňovaných systémů spočívá v tom, že Havel je
velmi nekonzistentní v předkládání jeho pojetí nejen daného pojmu „post-totalitarismus“,
ale také třeba v časovém zařazení celého či různých specifik post-totalitního systému.
V celé eseji Moc bezmocných není nikde pevně stanovena doba, o které Havel
mluví. V díle tedy nelze nedohledat, zda autor označuje post-totalitarismem až dobu
normalizace, za které dílo psal, či rozumí pojmu „post-totalitarismus“ už jako období
nástupu komunismu v Československu v roce 1948. Zde tedy vzniká problém, že není
možné specifikovat dobu, o které Havel mluví a zda se doba, za které vládne posttotalitarismus, překrývá s dobou, kdy vládne totalitarismus,113 o kterém hovoří Arendtová.
Stejně rozporuplný je i popis post-totalitní ideologie. Havel v průběhu eseje uvádí
několik výkladů, jak funguje ideologie v post-totalitním režimu, avšak výklady jsou
častokrát nesjednocené. V díle se setkáváme s výkladem post-totalitní ideologie vnímané
jako jisté alibi, za které lidé schovávají svou mravní odpovědnost a ztrátu důstojnosti. Toto
alibi má ulehčovat lidem žijícím v post-totalitarismu od jejich svědomí a od uvědomění si
ztráty své osobnosti. Zároveň je ale v eseji předkládán popis ideologie téměř totožný
s popisem ideologie v díle Původ totalitarismu III od Arendtové. V této perspektivě se oba
autoři shodují na všudypřítomnosti a „nadpřirozené“ logičnosti ideologie. Pružnost
ideologie disponující schopností předložit odpovědi na veškeré otázky lze tedy podle
těchto výkladů přičítat ideologiím jak v totalitě, tak v post-totalitě.
Oba dva autoři se ale jistě shodují na faktu, že východiskem z tíživého totalitního či
post-totalitního systému je jednání. Pouze jednání mezi lidmi a rozvíjení jejich jedinečnosti
— plurality — vede k bezpochyby lepšímu politickému systému. Ničení veřejného
prostoru i osobního soukromí lze označit jako specifikum sdílené oběma systémy, které
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ničí jakoukoliv lidskost a jedinečnost vlastní každé lidské bytosti. Usilování o prospěšnější
politický systém a jeho realizace je dle obou autorů možná jen mezilidským jednáním
a svobodným vyjadřováním, kdy je klíčové zachovat si nezávislé myšlení a naprosto
upustit od jakéhokoliv náznaku masové bezmyšlenkovitosti jako v totalitě či nucenému
obelhávání sebe sama jako v post-totalitě.
Přestože v Havlově eseji nelze nalézt přesný důvod či výklad zavedeného pojmu
„post-demokracie“, lze s jistotou říci, že oba dva autoři, Havel i Arendtová, sdílí podobný
názor na alternativu totalitního či post-totalitního režimu. Stejně tak jako jsou systémy
udržovány lidmi, mohou být i lidmi svrženy. Za předpokladu, že bude ve společnosti
pěstována a zachovávána mravnost, důstojnost a nezávislost myšlení, může existovat ať už
demokratická či post-demokratická společnost.
Jedním ze závěrů mé analýzy je kromě jiného pochopení zásadního rozdílu mezi
těmito dvěma autory. Hannah Arendtová klade velký důraz na preciznost v užívání pojmů
k popisu totalitarismu, zatímco Havel popisuje svoje porozumění post-totalitarismu často
nejednotně. K vysvětlení Havlovy nepreciznosti však může sloužit jeho vyjádření v
dialogu s Václavem Bělohradským z roku 1997 v díle Mezi světy & mezisvěty. V tomto
dialogu mluví mimo jiné i o myšlenkách uváděných v díle Moc bezmocných a tvrdí, že vše
všechna slova vždy „hrají jistou situační roli v určitém jazykovém kontextu“.114 Dle Havla
mohou slova nést pouze jistý situační význam, který nelze intepretovat v jiném kontextu či
za jiných podmínek.
Fenomén post-totalitarismu lze tedy označit jako odlišný od despocie popisované
Montesquieuem či totality popisované Arendtovou. Nekonzistence Havlova výkladu ale
ztěžuje uchopení jevu. Autor často užívá výrazy bez dalšího vysvětlení či upřesnění výrazu
jako v případě zmiňovaného výrazu „post-demokracie“. V některých případech si naopak
Havel protiřečí jako při výkladu post-totalitní ideologie. Havel pojmy užívá často
nevytříbeně, přesto lze ale tvrdit, že post-totalitarismus je jevem, který je velmi vzácný.
V Havlově výkladu se mísí prvky despocie, jak ji popisuje Montesquieu s prvky
totalitarismu, jak mu rozumí Arendtová. Současně lze ale pozorovat jistá specifika posttotalitního systému, které jsou naprosto nová ve srovnání s uváděnými systémy.
Závěrem práce usuzuji, že Havlovo pojetí post-totalitarismu je novým a naprosto
samostatným fenoménem. Dovoluji si ale tvrdit, že přes Havlovu nekonzistenci výkladu
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může dílo sloužit jako jistá „dokumentace“, jelikož se autorovi podařilo zachytit náladu
dané doby a tehdejší upadající společnosti. Dle vlastních slov Havla se společnost uchýlila
k takovémuto systému, jelikož „(…) v moderním člověku jsou zřejmě určité dispozice
k tomu, aby takový systém vytvářel nebo snášel; je v něm zřejmě cosi, (…) co v něm
paralyzuje každý pokus o jeho „lepší já“ se vzbouřit“.115 Tato práce by proto měla sloužit
nejen pro přiblížení pojmu „post-totalitarismus“ a jeho problematiku, ale také k určitému
připomenutí a uvědomění si své individuality a lidské potřeby jednat nejen pro sebe sama,
ale také pro dobro společnosti.
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