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ROJEK, Paweł (2015): Rusko: prokletí impéria. Zdroje ruského politického chování. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Ruská anexe Krymu doprovázená ze
strany prezidenta Putina speciﬁckou legitimizační rétorikou (srov. Leichtová
2016) a konﬂikt na východní Ukrajině, do kterého je přímo či nepřímo
taktéž zapojená Ruská federace, jsou
zcela jistě faktory, které v posledních
letech zásadním způsobem ovlivňují
politiku v celé (středo)východní Evropě
a taktéž v Evropě jako celku. Není
pochyb, že Rusko v průběhu několika set let svých dějin více či méně
úspěšně formovalo imperiální panství –
za impérium je možné považovat Romanovský stát stejně jako SSSR od
doby Stalina. Je ovšem otázkou, zda
současné Rusko považovat za imperiální velmoc, tedy zda je asertivní
zahraniční politika Moskvy v posledních
letech vysvětlitelná snahou kremelských
vládců obnovit impérium existující ve
dřívějších desetiletích a staletích nebo
zda je zdrojem zmiňované zahraniční
politiky něco jiného.
Interpretovat ruské angažmá nejen
na Ukrajině, ale například i před několika lety v Gruzii, kdy Moskva pomohla
vytvořit dvě kvazistátní struktury, které
si nárokují nezávislost na Tbilisi, jako
pokus budování nového impéria, je
poměrně svůdné a na první pohled
i docela oprávněné. Takovýmto způsobem interpretuje ruskou zahraniční
politiku celá řada odborníků věnujících
se danému tématu – příkladem může
být významný holandský komentátor
Marcel H. Van Herpen (např. 2015)
nebo známý polský konzervativní historik Andrzej Nowak, z jehož česky vydaných textů se otázce ruského imperialismu věnuje např. kniha Impérium
a ti druzí (Nowak 2010). Tito dva autoři
(a stejně tak i řada dalších) se domní-

vají, že Putin obnovuje impérium, což se
snaží podkládat rozsáhlou evidencí nejen z uskutečněných zahraničněpolitických kroků Ruska, ale i studiem ideové
výbavy lidí, kterými se Putin obklopuje
a kteří mají myšlenku obnovení impéria
mezi svými cíli. Putin se zkrátka snaží
o reinkarnaci impéria carského a/nebo
bolševického. Ne však všichni autoři s jejich závěry souhlasí.
Jedním z nich je i polský sociolog
a ﬁlosof Paweł Rojek, který právě toto
téma řeší ve své nejnovější knize Rusko:
prokletí impéria. Impulsem pro napsání
této knihy byla autorovi současná situace na Ukrajině a otázka, zda může
Polsko hrát v ruské asertivní politice
do budoucna roli cíle. Týká se tedy to,
co se děje na Ukrajině, i Polska? Rojek je k současnému ruskému politickému režimu i jeho zahraniční politice
značně kritický (skoro se chce dodat,
že na polského konzervativního myslitele se tak sluší a patří), ale v rámci
svého výkladu dochází k přesvědčení,
že obávat se ruské snahy o obnovení
impéria je neopodstatněné. Hlavním
námětem knihy je tedy otázka toho,
zda je Rusko zemí (neo)imperiální nebo
postimperiální. Postimperialismem Rojek rozumí stav, ve kterém země, která
historicky ovládala impérium, se po
jeho rozpadu s touto situací smířila
a nepokouší se jej obnovit. Jako příklady uvádí současnou Francii, Španělsko atd. Taková země tedy pokušení
imperialismu překonává. Oproti tomu
stojí (neo)imperialismus, což je princip mající vést k obnovení zaniklé říše.
Oba tyto proudy ve vztahu k ruskému
zahraničněpolitickému chování mají své
zastánce – a to jak v rovině vědců
a politických myslitelů a analytiků po
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celém světě, kteří se studiem ruské politiky zabývají, tak mezi ruskými politickými představiteli, kteří ovlivňují nebo
by rádi ovlivňovali kremelskou politiku.
Rojek svůj výklad staví na postupné analýze proudů ruského politického a kulturního myšlení a hledání
toho, zda tyto proudy souvisí spíše
s expanzionismem a budováním impéria,
či s izolacionismem a soustředěním se
na vnitřní budování vlastního státu,
který je považován za něco speciﬁckého.
První analyzovanou ideou je představa
Moskvy jako třetího Říma, ve které
Rojek nalézá jak prvky expanzionismu
(snaha ovládnout pravoslavné země),
tak představy kulturní výlučnosti. Na
základě vnitřních odlišností v rámci této
myšlenky se autor domnívá, že by bylo
dobré hovořit o myšlenkách třech –
o novém Jeruzalému (který má náboženský základ a zároveň mu chybí představa
expanzionismu), o novém Konstantinopoli (i zde nalézáme náboženský základ,
ale společně s ním i požadavek na expanzi) a konečně o novém Římu (ten
požaduje expanzi a přitom nestaví na
základě náboženství).
Ve druhé části navazuje Rojek analýzou tří dominantních proudů postsovětské ruské geopolitiky – atlantismu,
(neo)eurasianismu a pojetí Ruska jako
Ostrova, pro něž přichází s novým označením insularismus. Tyto tři proudy se
snaží charakterizovat jednak prostřednictvím jejich důležitých představitelů
a zároveň poměrně novátorsky pomocí
jejich vztahu k myšlence Ruska jako
civilizace odlišné od Západu a toho, zda
daný směr požaduje expanzi a vytvoření
impéria. Atlantismus, mezi jehož zastánce patří nemnoho ruských liberálů,
nepovažuje Rusko za kulturně odlišné
a expanzi za chtěnou. V současnosti
je však liberalismus výrazně marginalizován, proto se Rojek soustředí
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na zbylé dva proudy. Eurasianismus
mimo řady dalších autorů ztělesňuje
zejména Alexandr Dugin, jeden z nejvýznamnějších ruských geopolitiků
a po jednu dobu člověk se značným
vlivem na klíčové osoby politického
systému. Eurasianismus staví na myšlence kulturní výlučnosti a zároveň
požadavku expanze. V této věci Rojek rozděluje eurasianismus izolacionistický, který hodlá obnovit impérium v hranicích bývalého SSSR
(i když název „izolacionistický“ v souvislosti s požadavkem expanze nezní
zcela přesvědčivě), a expanzionistický,
který nehodlá nové impérium omezovat
dřívější hranicí sovětskou. A konečně
třetí myšlenkou je insularismus, mezi
jehož představitele patří například
Alexandr Solženicyn, ruský patriarcha
Kirill a jím šířená idea Ruského světa
(srov. např. Solik a Baar 2016) nebo
Vladislav Surkov, autor ideje tzv. suverénní demokracie. Insularismus je vystavěn na přesvědčení o ruské výlučnosti
a zároveň na odmítání vybudování impéria. A to navzdory tomu, že řada
zastánců tohoto směru uvažuje o hranicích ruského světa v širších konturách,
než jaké stanovují hranice současné
Ruské federace. Solženicyn za součást
Ruska jako Ostrova považuje i Ukrajinu
a Bělorusko, Kirill do konceptu Ruského
světa zahrnuje kromě těchto navíc ještě
Moldavsko a Kazachstán. Budování
této sféry kulturního a/nebo politického vlivu však neznamená nutně snahu
o expanzionismus a vybudování impéria.
Důležitým tématem, které provází debatu o jednotlivých proudech, je otázka
nacionalismu – ta je vlastní insularistům, ale do velké míry cizí (alespoň
v etnickém slova smyslu) eurasianistům.
V poslední části, kterou považuji
v kontextu současného dění za stěžejní,
konfrontuje Rojek politické představy

Recenze

a požadavky dvou významných mužů
ruské postsovětské politiky – eurasianisty Dugina a insularisty Surkova. Rojek hledá nejen jejich pohled na otázku
expanze, ale všímá si jejich politického myšlení celkově. Důležitou věcí, na
kterou se zároveň soustředí, je otázka,
kdo z těchto dvou má zásadní vliv
na současné ruské dění. Oba totiž bývají považováni za blízké rádce Putina,
nicméně zde narážíme na problém, že jejich názory jdou v podstatě zcela proti
sobě (což je doplněno jejich osobní animozitou), z čehož je patrné, že se do
ruské politiky nemohou prosazovat vize
obou těchto autorů současně. Dugin
požaduje vybudování eurasijského tellurokratického impéria, které by se stalo
opozicí vůči globalizaci řízené thallasokratickým blokem. Prostředkem k vybudování tohoto impéria je jednak expanze
a zároveň spojenectví s celou řadou
dalších států. Surkov jako autor konceptu suverénní demokracie požaduje
naopak upevňování ruského politického
systému směrem dovnitř. Rojek se domnívá, že ačkoli jistý vliv Duginovi v minulosti upřít nelze, v posledních letech
byl ale šedou eminencí Kremlu spíše
Surkov (i když pro úplně poslední dobu
to již také neplatí, neboť Surkov upadl
v nemilost).
Současnou ruskou politiku proto Rojek považuje za politiku odpovídající
insularismu a postimperialismu, kdy
se Putin soustředí na vnitřní posílení
režimu a nikoli na expanzi a budování impéria. Neznamená to ovšem,
že odmítání impéria vede nutně k vyloučení konﬂiktu z nástrojů zahraniční
politiky. Anexe Krymu nebo podpora
akcí na východní Ukrajině jsou podle
autora ale spíše projevy snahy podpořit legitimitu režimu prostřednictvím
úspěšné zahraniční akce (k čemuž Putin
sahá v době ekonomické krize, kdy již
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nemůže legitimitu stimulovat stoupající
životní úrovní), případně projevy snahy
ochránit vlastní režim od škodlivých
vlivů z okolí a zabezpečit jeho hranice. Ačkoli na první pohled může
být zahraničněpolitický dopad podobný
jako v případě snahy obnovit impérium,
zcela zásadně odlišné jsou pohnutky,
které k této asertivní politice vedou.
Co se týká Polska, Rojek, ač opakuji,
že vůči Putinovu režimu značně kritický, žádné ohrožení své země z jeho
strany necítí. Pro úplnost dodejme,
že by Polsko nemuselo být předmětem ruské expanze ani v případě, že
by Moskva vykonávala imperialsitickou
politiku eurasianistů. Například v představách Dugina nutně neﬁguruje paciﬁkace Polska – Dugin ovšem nepřipouští
ani jeho nezávislou existenci, Polsko by
se dle jeho mínění mělo přimknout k Německu, které by mělo být ruským spojencem.
Paweł Rojek svůj výklad podpírá
zcela výbornou znalostí nejnovější produkce těch nejvýznamnějších autorů,
kteří se současnému Rusku a jeho
zahraniční politice věnují – jak autorů
ruských, tak „západních“, ale především polských. Už jen výčet citovaných
polských děl, která vznikla v posledních letech a orientují se na problematiku ruského eurasianismu, imperialismu atd., ukazuje na to, jak obsáhlé
(zejména ve srovnání s tím českým)
je polské bádání o současném Rusku
a ideových kořenech jeho politiky. Představovaná kniha se tak může stát
i zdrojem inspirace další literatury pro
každého zájemce o sledovanou otázku.
Ačkoli je kniha poměrně útlá,
nabízí mimořádně zajímavou interpretaci rozporů v ruském politickém
myšlení, která je odlišná od interpretace celé řady dalších autorů. Navzdory
jisté myšlenkové hutnosti v některých
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pasážích knihy je text mimořádně čtivý,
což je výsledkem i výborného překladu
Josefa Mlejnka, a rozhodně by neměl
uniknout pozornosti nikoho, kdo se
o současné dění ve východní Evropě zajímá.
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BAUMAN, Zygmunt (2015): Tohle není deník. Praha: Academia
Ceci n’est pas une memoire. Touto
parafrází Foucaultovy eseje o obrazech,
reprezentacích a dýmce lze začít recenzi
na knihu Zygmunta Baumana Tohle
není deník. S ohledem na název je
možné konstatovat, že autor již v názvu
díla klame tělem, protože se jedná
o deníkovou formou zpracované glosy,
postřehy a kritické reﬂexe aktuálních
událostí, které si Zygmunt Bauman zapisoval od září 2010 do března 2011.
Pochopitelně se nejedná o zápisy formou „Milý deníčku, dnes jsem něco něco
něco“ a autor nepopisuje otrocky každý
den ve výše uvedeném časovém rozpětí.
Spíše se jedná o glosář a Bauman ve
chvíli, kdy měl potřebu se vyjádřit k nějakému tématu, se svěřil svému deníčku.
Z tohoto důvodu se bude v recenzované publikaci těžko hledat nějaké nosné
téma, okolo něhož by se točila autorova
argumentace. Pokud se ale pokusíme
z deníku Zygmunta Baumana vytáhnout nějaké stěžejní téma, tak v obecné
rovině můžeme dojít k tomu, že leit∗

motivem je smysluplně předkládaná kritika neoliberální politické praxe a jejích
projevů a deník tak můžeme považovat
za určité shrnutí argumentace, kterou
Zygmunt Bauman prezentoval ve svých
předcházejících textech.
Kritickou reﬂexi (v roce 2010) aktuálních společenských událostí představuje autor deníkovou formou, v níž
vyjádření k nějakému tématu zabírají
cca půl až dvě strany, což považuji
ze stylistického hlediska za velmi příjemné osvěžení. Je to příjemné z toho
důvodu, že s ohledem na rozsah jde
Bauman k jádru věci a nestaví tak
nějaké zbytečně soﬁstikované argumentační systémy. Byť je zvláštní doporučovat jednu z posledních Baumanových
monograﬁí jako určitý návod, jako uvedení do jeho díla, argumentace předkládaná v knize je však velmi dobře přístupná a zároveň de facto shrnuje velkou
část myšlenek, které Zygmunt Bauman
rozpracovával v průběhu svého akademického života. To, že se jedná o prav-
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děpodobně jednu z posledních Baumanových monograﬁi, poznamenávám
proto, že z deníku je mezi řádky patrné, že se chystá ukončit „akademicky
plodné“ období, byť i po vydání svého
deníku pokračoval v publikační činnosti.
Ale knihu Tohle není deník lze s ohledem na výše uvedené chápat jako určité
závěrečné resume, jako outro shrnující a přístupnou formou prezentující
myšlenky a témata, se kterými se vypořádával v průběhu svého akademického života.
Jak je patrné, je velmi těžké zaměřit
se na kritickou reﬂexi nějaké ucelené
argumentace předkládané v textu, protože by se jednalo spíše než o ucelenou kritiku o určité arbitrární vyzdvihování a upozorňování na arbitrárně vybrané pasáže nebo spíše na záznamy
v deníku. Pokud se ale pokusím vybrat určité záznamy, které mi nejvíce utkvěly v paměti, a pokusím se
je nějak přetvořit do podoby smysluplného celku, je asi vhodné začít kritikou současné neoliberální vládní praxe
(byť zaklínadlo neoliberalismu nepoužil
Bauman v textu snad ani jednou). Místo
hovoření o empty signiﬁer, kterým se zaklínadlo neoliberalismu bezesporu stalo,
přistupuje Bauman ke kritice tím, že
poukazuje na negativní projevy v sociopolitické praxi. Hovoří o tom, jak je
ze strany státních aparátů a aktuálních
držitelů moci velmi často zneužívána
kategorie „bezpečnosti“. Poukazuje na
to, že vládní praxe některých evropských států (a USA) je velmi často
orientována na něco, co označuje jako
„válku proti nejistotě“. Z té se snaží
držitelé moci vytěžit politický proﬁt
tím, že stigmatizují předem vytipované skupiny obyvatelstva (Romové,
uprchlíci, skupiny s nízkým socioekonomickým statusem) a vykreslují je
jako speciﬁcké nositele společenské ne-
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jistoty. Ve stejném duchu pak hovoří
o tom, že ve jménu magie neviditelné
ruky trhu a liberálního individualismu
dochází k omezování systémů sociální
pomoci. Na druhou stranu ale státy (zejména USA) podle Baumana naprosto
selhaly v navozování a udržování iluze
o neviditelné ruce a samoregulační
funkci trhu, když sanovaly (naprosto
nepředstavitelným množstvím kapitálu)
ﬁnanční instituce. Další (a opět zcela
arbitrárně) vybraná argumentační linie
se týká toho, že se západní společnosti
nachází ve stavu „postdemokracie“.
Ta představuje podobný stav Žižekovy
postpolitiky, a je pro ni charakteristické to, že většina členů společnosti má
nezájem o politiku, neparticipuje na ní,
ale pouze tiše a poslušně ji ignoruje.
Politické jednání se v postdemokracii
vyznačuje rychlým nástupem a odchodem politických osobností, které zazáří
v určitém volebním období, ale pak vyhasnou a nereprezentují nějaké ucelené
ideologické programy (jako potvrzení tohoto předpokladu můžeme v českém
kontextu vnímat nástup strany Věci Veřejné, případně doufat v podobné vyhasnutí politické strany ANO). Dalším
atributem postdemokracie je podle Baumana to, že „šetří pravdou“ a „vybírá
fakta“ – nejedná se tedy o nějakou ideologicky ukotvenou politiku, ale o politiku kampaní a rychlých povrchních
změn, o čemž ostatně již Bauman psal
dříve.
Takto bych mohl dál nahodile vybírat a spojovat jednotlivé deníkové záznamy, ale bude vhodnější, když to
nechám na potenciálním čitateli Baumanova deníku. Pokud bych měl na
závěr recenze pronést banální a velmi
často používanou frázi, že kniha je
dobře zpracovaná a vhodná jak pro
laickou, tak odbornou veřejnost, tak
to v případě deníku Zygmunta Bau-
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mana nebude pouhé klišé zapadající
na konec recenze (která se bohužel
v průběhu jejího publikování stala
nekrologem), ale s ohledem na výše
řečené vyjádření faktu, že recenzovaná
publikace naplňuje podle mého názoru
atributy angažované kritické publikace,
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která nestaví sáhodlouhé a překomplikované (mnohdy zbytečné) argumentační mumbo jumbo psané odborným
newspeakem.
Petr Krčál∗

HILDEBRANT, Zuzana, KACPRZAK Alicja & SABLAYROLLES, Jean-François (2016): Emprunts néologiques et équivalents autochtones en
français, en polonais et en tchèque. Paříž: Lambert-Lucas.
Publikace Neologické výpůjčky a jejich ekvivalenty ve francouzštině, polštině a češtině vyšla v roce 2016
v rámci ucelené, tematicky zaměřené
kolekce La lexicothèque nakladatelství
Lambert-Lucas a edičně ji připravil
kolektiv autorů Z. Hildebrand, A.
Kacprzak a J.-F. Sablayrolles. Kniha je
výsledkem, resp. výstupem mezinárodní
spolupráce několika řešitelských týmů,
které se sdružily v projektu EmpNéo
( „Emprunts néologiques“, česky Neologické výpůjčky). Jedná se o projekt, na
kterém participovali výzkumníci z Francie, Řecka, Polska a České republiky.
Pracovním a publikačním jazykem se
stala francouzština.
Úvodní část předkládané knihy
představuje jmenovitě jednotlivé členy
řešitelského týmu projektu EmpNéo,
fáze projektu a jeho hlavní cíle. Ty
by se daly rozdělit do dvou hlavních
skupin, a to na cíle lingvistické a cíle
zaměřující se na sociální aspekty přejímání výpůjček z jednoho jazyka do
druhého. Jedním z velmi důležitých
dílčích cílů projektu bylo zjistit, jak na
výpůjčky/slova přejatá z cizího jazyka
(nejčastěji angličtiny) a jejich výskyt
reagují mluvčí dané země, jejichž postoj
∗

může být vůči výpůjčkám přátelský, či
naopak velmi odmítavý. Dalším neméně
důležitým cílem bylo sledovat asimilaci
a integraci výpůjček z hlediska morfologických změn, ke kterým v mateřském
jazyku mluvčích dané země dochází.
Obsah publikace byl koncipován
s ohledem na jednotlivé sledované jevy
zapojených výzkumných týmů. Kapitola I. je určitou teoretickou základnou
celé knihy, nalezneme zde dvě rozsáhlejší studie zabývající se problematikou
výpůjček. Jean-François Sablayrolles ve
svém článku „Emprunts et inﬂuences
sur d’autres langues“ ( „Výpůjčky a jejich vliv na další jazyky“) seznamuje
v úvodní části svého textu čtenáře
s procesem ustálení termínu „emprunt “
(výpůjčka) a jeho vymezením v lingvistických pramenech pocházejících z období druhé poloviny dvacátého století
po současnost. Kromě výpůjčky jako
takové deﬁnuje Sablayrolles také termín „faux emprunt/allogénisme“, tedy
nepravá výpůjčka. V další části se věnuje
překladům slov z jednoho jazyka do
druhého, kalkům a nově vytvořeným
slovům, která vznikla na bázi přejatých
slov. Toto rozlišení shrnuje pod návrh
vlastního konceptu přejatých slov, tzv.
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Recenze

trojrozměrného neologického modelu
výpůjček ( „modèle néologique tridimensionnel “), zahrnujícího výpůjčky pravé,
nepravé a překlady slov. Druhým autorem, který se v knize zabýval teoretickými základy přejímání slov z jednoho jazyka do druhého, je lingvista
John Humbley. Ten se pokusil na základě analýzy četných pramenů z oblasti
lexikologie francouzského jazyka sestavit klasiﬁkaci nepravých výpůjček.
Velmi zajímavá je jeho kapitola 3.3
na str. 49, ve které popisuje proces přejímání cizích slov z čínštiny do
japonštiny a tento proces přirovnává
k situaci, ve které se nacházejí moderní
evropské jazyky ve vztahu k angličtině
a jejímu vlivu na ně.
Po dvou úvodních, teoretických
částech, přináší publikace vlastní případové studie vybraných členů řešitelského týmu EmpNéo. Kapitola III. se
zabývá vlivem globalizace a profesní
sféry na vývoj slovní zásoby. Autorky
Bobinska, Jacquet-Pfau a Kacprzak
realizovaly analýzu tiskovin vycházejících ve Francii a Polsku, jejímž cílem
bylo zjistit, jakým způsobem dochází
k přejímání anglických výrazů do francouzštiny a polštiny a jakou dostávají
tyto výrazy ve francouzském a polském
textu podobu, tedy zda se autoři článků
uchylují spíše k užití anglicismu či zda
užijí ekvivalentní vyjádření apod.
Další případová studie autorů
Napieralskiho a Sablayrollese postihuje slovní zásobu z oblasti společenských věd a úžeji se zaměřuje na oblast
kriminálních činů a přestupků. Studie
zjistila, že šiřiteli neologismů a anglicismů jsou právě mladí lidé, kteří ke
komunikaci využívají sociální sítě. Na
tuto kapitolu navazuje studie Napieral∗
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skiho a Viaux zabývající se zmapováním
slovní zásoby na Twitteru z pohledu
morfologického a sémantického. Francouzština jako jazyk povahy nominální přejímá z angličtiny zvláště podstatná jména a slovesa, např. stalker,
un stolker, le stalking. Polština využívá
možnosti skloňování a vytváří nová slova
jako likowač, lajkowač aj.
Případová studie autorek Hidebrand
a Jacquet-Pau přináší cenné poznatky
o slovní zásobě z oblasti gastronomie
a stravování. Autorky analyzovaly české
a francouzské zdroje a zabývaly se
především vlivem anglických slov americké angličtiny na češtinu a francouzštinu a neopomněly připomenout sociální přesah procesu přejímání slov
z jednoho jazyka do druhého.
Poslední případová studie autorek
Hildebrand a Bochnakowé pojednává
o neologismech z oblasti kulinářství
se zaměřením na původní výrazy východní a jihoamerické kuchyně a na jejich výskyt v češtině a polštině. Tato
studie se poněkud odlišuje od těch předchozích, protože se primárně nezabývá
přejímáním anglických slov do dalších
jazyků.
Publikace neobsahuje závěr, pro
čtenáře a badatele je však přínosný seznam použitých pramenů na konci knihy,
který může být vyhledávaným zdrojem
pro další podobně zaměřené lingvistické
výzkumy.
Závěrem
můžeme
konstatovat,
že publikace je cenným příspěvkem
v oblasti lexikologie a jistě může
posloužit především studentům francouzské jazykovědy a zájemcům o danou
tematiku.
Helena Horová∗
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