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Dav a jeho celebrity 
 
 

Životem lidské společnosti zmítají různé poryvy a víry, skoky vpřed a zase nečekané 
návraty. To se však všechno děje tak říkajíc jenom na hladině: pod tím vším tečou mocné 
spodní proudy, které pramení kdesi v minulosti, trvají celá staletí a nesou společnost do krajů, 
z kterých zřejmě není návratu. Psal jsem o nich už před lety v eseji Trendy, teď se chci blíže 
podívat na jeden z nich, ten zřejmě nejmocnější – proud touhy po rovnosti. Jako jiné proudy i 
tento skrývá v sobě rozpornost, kterou chci ukázat na jednom populárním příkladu.   

Pád Bastily, jímž před 220 lety proud boje o rovnost zjevně začal v Evropě (i když se 
připravoval celá staletí), v určitém smyslu stále ještě neskončil: s nárokem rovnosti přišly 
nejprve masy lidu, o rovná práva se úspěšně utkaly aspoň tady na Západě ženy, nejrůznější 
etnika, kongregace různé víry nebo davy bezvěrců, pak stále více lidé jiné sexuální orientace a 
v posledních desetiletích i lidé různě postižení tělesným nebo mentálním defektem. To je jen 
jedna, nápadnější stránka věci. Jiná, pro mne vážnější, je demise včerejších elit z jejich role; 
nemyslím mocenské elity, o ty je vždycky dost zájemců: míním morální a intelektuální, které 
ještě před půl stoletím tvořily v mnoha směrech páteř společnosti, alespoň v dobách nebo 
místech obšťastněných pevnou tradicí. Ano, v mnoha zemích tato páteř trpěla skoliózou, 
změkla či byla rozdrcena brutálními zásahy – přesto na mnoha místech znovu povstávala, ne 
především pro snahu příslušníků těchto elit nějak se nad druhé povýšit, ale pro pocit 
povinnosti lidí nadaných příslušným vzděláním a jasným zrakem.  

Po tom všem, zdá se, zbyla jenom kocovina. Elity ducha nebyly doslova smeteny: ony 
se víceméně samy rozpustily, abdikovaly ze své role v křečovité snaze ostatním se zalíbit. Tak 
se to jeví celkovému pohledu: jsou jistě jedinci a malé ostrůvky ve společnosti, kteří zatím 
nepodlehli. Ale většina? Všichni jsme si v dnešní mentalitě rovni, ne už před Bohem a ne jen 
před zákonem, ale hlouběji, svou lidskou hodnotou a nárokem na uznání a pozornost. Že tato 
chvílemi až křečovitá péče o rovnost právě těch různě znevýhodněných vede často až 
k absurdnímu převratu, kdy právě postiženým věnujeme neúměrnou péči na úkor normálnější 
většiny, je fakt, který by stál za samostatné prozkoumání; teď se mu ale nechci věnovat. Spíše 
tu promluvím o jiném, také zajímavém jevu, totiž o jevu, pro nějž se nehodí pojem elity, ale 
mnohem spíše celebrity: lidi – jak napovídá latinská etymologie – hojně se objevující a 
oslavované. 

Daleko starší, než zmíněná touha po rovnosti, je zřejmě potřeba někoho nebo něco 
uctívat. V tom sklonu odevzdat se vyšší moci, často pouze myšlené nebo jen zosobněné 
symbolem, bývalo skryto mnohé: ne jenom úzkost z vlastní osamělé existence, ne také jenom 
touha po tom, aby jinak proměnlivý, nepředpověditelný svět měl pevný řád, jemuž se člověk 
mohl svěřit, ale také potřeba se nějak pozdvihnout, povznést se ztotožněním s tím, co člověk 
zdvihl nad obzor své vlastní existence. Ano, byl v tom jistý rozpor: nejenom víra v bohy ale 
také v různé vyšší hodnoty, dokonce úcta k údům světské moci nebo aspoň k jejich symbolům 
vyžadovaly pokoru, která se v různých konfesích až přeháněla k fantaziím vlastní nicotnosti; 
nicméně tento nepatrný člověk věřil, že je božím obrazem, a právě v aktech uctívání mohl 
prožít mocný zdvih, v němž – aniž si to jistě uvědomoval – se trochu ztotožňoval právě s tím, 
co uctíval. 

To uctívání nebo aspoň úcta nesměřovala jen k nadoblačným výšinám. Společnost po 
většinu své historie byla strukturována v nějaké hierarchii, měla tedy své elity, které třímaly 
moc nebo byly jinak vlivné díky úctě, kterou vyvolávaly. To všechno nebylo nikterak strnulé 
ani ve středověku, natož pak v renesanci nebo později, změny však nabraly zrychlený pohyb 
v osmnáctém století. Naděje některých, že by vliv aristokracie lidí lepších rodem, mohla 
nahradit meritokracie lepších nadáním či ctností, jak se na konci osvícenství doufalo, byla 
však záhy zklamána: stále více se prosazovala plutokracie, vláda lidí bohatých a podnikavých. 
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První pokusy nastolit na jejím místě demokracii, vládu lidu ve jménu oné rovnosti, hlásané 
Francouzskou revolucí, nebyly příliš úspěšné. Radikalizace těchto snah pod praporem 
socialismu různého druhu (komunistického v Rusku, nacionálního v Německu a fašistického 
v Itálii nebo Španělsku a Portugalsku) přinesla všude tvrdou diktaturu, která vynesla 
k vrcholu do role nové elity lidi pochybných morálních i jiných kvalit, často lidskou spodinu. 
Je zajímavé pozorovat, jak právě hnutí, která měla ve svém štítě heslo rovnosti, postupně 
nastolila téměř feudální řád až na práh rodového práva na vládu ve společnosti.  

Dalo by se jistě říct, že vůdcové těch revolucí nebo hnutí masy prostě podvedli nebo 
že neodolali velkému pokušení, které skýtá moc, a podlehli svým primitivním instinktům.  Že 
je lidé hned nesvrhli, naopak tlačili je stále vzhůru, v tom mohl hrát roli i strach; psychologie 
mas, žíznících po rovnosti, se jistě mění v dobách teroru. Co ale stojí za určité zamyšlení, je 
fakt, že je lidé do povznesených postavení vůbec vynesli a že jim – zajisté pod vlivem obratné 
propagandy – ochotně propůjčili někdy téměř božské vlastnosti: ty malé, v mnohém směšné 
postavičky s několika utkvělými myšlenkami, nadané jenom demagogií a agresivní vůlí po 
moci: Hitler, Stalin, Mussolini, o dalších nemluvě – jaká ostudná galerie v Evropě, která 
zrodila před nimi a po nich tak bohatou kulturu a s ní i tolik velkých lidí! 

Mnozí přemýšleli o tajemství jejich úspěchu – myslím toho ještě předtím, než se 
zmocnili násilných prostředků, jimiž si mohli úctu vynutit. Myslím, že nejhlouběji do příčin 
pronikli ti, kteří poukazovali právě na jejich průměrnost, která se krčila za jejich 
nadprůměrnou drzostí a velikášstvím: na fakt, že ve svých postojích, vzhledu i vystupování 
zosobnili skryté pohnutky malého davového člověka.  

To slovo davový je tady důležité, protože běžný člověk někde na vsi nebo v malém 
městečku je mentalitou zcela jiný druh. Davový člověk vznikal postupně, s nástupem 
průmyslové revoluce. Rychle rostoucí města lákala možnostmi obživy i velkým množstvím 
lidí a zdáním snadného, mnohými atrakcemi barvitého života. Vykořeněnost, ztráta 
individuality v otupující práci v továrnách, manufakturách i velkých kancelářích, volný čas za 
branami závodů, který se rozepnul až do úzkostné prázdnoty, když přišla nezaměstnanost – a 
k tomu ovšem ubíjející zkušenost té nesmyslné války, První světové, to všechno a leccos 
dalšího přispělo k tomu, že se lidský dav, až dosud sporadicky vznikající a zas mizící, stal 
významným a často určujícím společenským fenoménem. 

Co je to vlastně dav? Při tom slově si člověk představí nějaké velké množství lidí, 
v němž se ztrácí jedinec: zástupy, které přihlížejí čemukoliv, co je schopno zaujmout, od 
jednoduché zábavy až po tragické nehody; masy, které dle okolností jednou jásají a jindy 
útočí a ničí. Takto skutečně dav nabývá na veřejnosti své názorné podoby: cosi jako obrovský 
živočich, zmítaný společnými pudy, snížený ve svých reakcích na nejnižšího společného 
jmenovatele, ba ještě níž. Davová mentalita se však neomezuje jenom na lidská množství 
v ulicích či stadionech: co nám tu předešlé století zanechalo, je davový člověk v soukromí 
domova, na pracovišti, v přírodě, především ovšem při zábavě. To, co ho vyznačuje, je 
resignace na nějaký vlastní názor; jeho postoje z větší části neurčuje vlastní rozvaha či 
zkušenost a věrnost pevně vyznávaným hodnotám, ale mínění většiny, vedené chvilkovými 
přáními a pudy. To, co dav chce, bývá jen zřídka rozumné a také zřídka bývá zcela spontánní: 
daleko častěji bývá obratně manipulováno lidmi, ve své mentalitě také davovými, jen navíc 
nadanými silnou žízní po moci či po slávě.  

Bylo už nalezeno jinými, že dav má v jádře mentalitu dítěte, jeho významnou 
vlastností je kromě neodpovědné naivity také narcismus: dav se sám v sobě zhlíží a dá se 
snadno zkorumpovat lichotkou. Je tedy příznačné, že postavy, které ze sebe vyzdvihne, budou 
tak kromě jisté schopnosti na sebe upozornit a také se zalíbit nejspíš v jádře představovat jeho 
průměr a budou ve svých vystoupeních vyjadřovat to, co v davu němě dřímalo: ačkoliv sami 
slabí, budou hlásat sílu; ačkoliv sami mírně defektní, budou štvát proti všemu, co se sebeméně 
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liší. Tak tomu bylo, když měl dav bojovné nálady, když jím zmítala bída a společenský kvas. 
Jak je to v případě, když se chce dav jen bavit? 

Ano, přes všechny protiběžné tendence a stesky, které zvláště dneska často slýcháme, 
přinesla stoupající efektivnost technologie a víc než šedesát let míru takové bohatství 
společnosti, že téměř hlavní starostí davového člověka je způsob, jak naplnit volný čas. To 
„naplnit“ ovšem znamená příjemně jej rozpustit v tom, co nazývá zábavou. Co všechno se za 
tímhle slovem skrývá, by stálo za hlubokou studii – řekněme tady jen, že prostinkým, ve 
skrytu ale rafinovaným způsobem zábava uvolňuje kolektivní pudy a přitom znevažuje 
všechno vážné, natož tragické v životě člověka. Zábava, to jsou zprvu sugestivní příběhy 
většinou na filmovém plátně, trochu podobné životu, ale pečlivě upravené tak, aby se na nich 
nebo v nich mohly rozvinout denní sny – o hrdinství, jež překonává nebezpečí, o lásce nebo 
prostě libidu, jež dojdou kouzelného naplnění, o slávě nebo bohatství, na nichž má divák podíl 
prostřednictvím hrdinů. Ti hrdinové – silní muži, krásné ženy – s nimiž se divák tak či onak 
identifikoval, se ovšem objevují častěji, v podobných příbězích a skoro stejných rolích, 
představováni vždy týmiž lidmi. Pro psychologa, kterému jsou známy mechanismy přenosu a 
projekce, pak není velkým překvapením, že divák celý náklad levných snů promítne do 
skutečných herců nebo hereček: že ne už pomyslné postavy, ale sami herci se postupně stanou 
hrdiny. Občas ten přenos bývá zábavný až absurdní: žena všech snů je třeba v realitě sotva 
snesitelná neurotička a její krása je výtvorem obratného líčení; pověstný milovník je 
homosexuál, drsný hrdina známý bázlivec a slaboch.  

Bezděčný přenos je však jenom první fází zrodu hvězdy, jak to bylo záhy nazváno. Co 
jsme až dosud neřekli, co ale každý ví, je fakt, že jako vše v moderním věku, tvorba zábavy se 
stala průmyslem, což ovšem dvojnásobně platilo a platí o výrobě filmů, kde se na výrobě iluzí 
podílí řada složitých technologií. To všechno stojí mnoho peněz a podnikání v tomto oboru se 
musí starat o příslušný trh, jehož hlavním nástrojem je reklama. Není tak příliš překvapivé, že 
pracuje s docela podobnými prostředky, jimiž se vůdci davu, o nichž byla shora řeč, starali o 
své zbožnění: hvězda musí být stále na očích, musí mít všechny vnější znaky úspěchu, musí 
se zúčastnit všelikých slavných událostí, k nimž je uměle přilákána pozornost, ale těm, pro 
které se to všechno předvádí, je zamezen přístup: dav v roli čumilů zůstává za plotem či 
pověstným červeným lanem, což jenom vybičuje jeho dychtivost. Vznikne řada populárních 
časopisů, kde hvězda vystupuje v dvojí podobě: na jedné straně jako prostý člověk jako vy či 
já, na druhé straně jako bytost téměř nehmotná, utkaná ze slávy a snů, jež zosobňuje. 

Než se téhle zvláštní dvojlomnosti budu trochu věnovat, musím samozřejmě zmínit, že 
nejen film a jeho mladší sestra televize jsou prostředím, v kterém vznikají hvězdy. Je myslím 
příznačné, že zhruba od 60. let minulého století snění filmových příběhů stále více vytlačuje 
hudba, přesněji řečeno její primitivní populární surogát. Písničky, jejichž zvláštní směs 
černošských rytmů s evropskou sentimentalitou a stále větším podílem nezastřené agresivní 
lascivnosti postupně pohlcují rozličné nákladné efekty, mají se skutečnou hudbou jen jedno 
společné: mají prostřednictvím sluchu přímý přístup k lidským emocím a odtud 
k prazákladním pudům. Odtud plyne jejich obliba, jejich síla ale tkví v davu, který jim 
nejenom naslouchá, ale užívá si přitom sama sebe v kolektivní extázi, do níž se vrhá 
s agresivní dychtivostí, kterou historie dosud neznala. Ano, řádění starořímské luzy, vzrušení 
davu při veřejných popravách, šílení davu při některých náboženských shromážděních někde 
v Arábii nebo Indii, to jsou jistě jevy podobné alespoň co do dynamiky davu. Ale to 
specifické v našem případě je – čtenář mi promine to slovo – jakýsi mystický koitus davu 
s jeho hvězdou. 

Nejenom hvězdy filmového plátna, ale stále více zpěváci a zpěvačky, případně celé 
skupiny, hřmící za ohňostrojů levných efektů otřelé banality o životě, lásce, sexu, také o své 
předstírané chuti všechno rozmetat či opustit, to jsou současní hrdinové davu – a zase celý 
reklamní průmysl se stará o to, aby jimi zůstali, byli zbožněni a pozdviženi ke hvězdám. Ti 
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lidé nejsou v ničem doopravdy vynikající: ani nemají zvláště dobrý hlas, tím méně 
opravdovou hudebnost, vzhledem jsou nanejvýš povrchně hezcí, lidskými rozměry svých 
osobností jsou to lidé víceméně průměrní nebo často i přímo defektní. Přesto je až k zbožnění 
obdivují zástupy. 

Přesto anebo právě proto? Už jsme to řekli: o to přece jde – ti na pódiu, na slavnostech 
nebo skvělých večírcích, mnohokrát fotografovaní v různém stupni nebo druhu oblečení, 
prostě ty celebrity nebo hvězdy, na jejichž nadzemském statutu pracuje celý reklamní 
průmysl, jsou jedni z nás, vymrštění tam vzhůru davem jako jeho zástupce a symbol. Proto 
jim přeje jejich povznesení a také proto jim je nepřeje. Tohle je zjevný protimluv, nicméně je 
to realita, v různých podobách už dávno známá psychologii. 

Němci mají pro tento zajímavý jev pregnantní výraz Hassliebe, čili nenávistná láska. 
V osobních vztazích tento nikoliv tak řídký jev patří do psychopatologie, ne však té těžké: 
dost často se nachází mezi sourozenci nebo dlouholetými partnery a je jen jedním z mnoha 
rozporů, které se v lidských vztazích vyskytují. V našem případě jde o rozpor mezi potřebou 
někoho uctívat, spojenou s narcismem, s kterým se dav zhlíží v tom, kterého si vyvolil; a na 
druhé straně touhou po rovnosti, která příslušníkům davu káže strhnout kohokoliv z jeho 
vyvýšené pozice. Že je ta druhá tendence téměř stejně silná, o tom vypovídá úspěch 
bulvárního tisku a stejně zaměřených jiných médií. 

Ano, je tady známá námitka, že je docela přirozené, chtít se zbožňovaným lidem nějak 
přiblížit, poznat je zblízka ne už jako ty třpytivé fantomy, ale právě jako lidi. Bylo by 
přehnané tvrdit, že taková touha vůbec neexistuje – ale ta nevysvětlí onu agresivní zvědavost, 
potřebu probírat se špinavým prádlem těch idolů, posedlost jejich skandály, téměř triumfálním 
popásáním se na jejich malých nebo velkých tragédiích. I to je ovšem možno zase odmítnout: 
lidé jsou prostě zvědaví a rádi získávají důležitost svojí informovaností – a nejpřitažlivější 
zprávy jsou přece ty špatné, že. Kdo nechce vidět pravdu, ten ji nevidí; kdo ji naopak vidět 
chce, tomu stačí uvážit náklad bulvárního tisku a povšimnout si dravé dychtivosti, s níž se 
jeho čtenáři na skandální zprávy vrhají. Ostatně samy celebrity o tom dobře vědí a ty 
cyničtější z nich s tím chytře kalkulují – poskytují publiku obratně dávkované skandály a tím 
si udržují oblibu. Ostatně ona Hassliebe nejde jenom jedním směrem: vždyť také hvězdy svůj 
dav vyznavačů jednak milují, koupou své ego v jeho obdivu, a zároveň jej vždy nakonec 
nenávidí, neboť dobře tuší jeho hlad po jejich krvi. Mystický koitus davu a jeho hvězdy pak 
občas nabývá až sadomasochistického ostnu: zpěvák vrhá do davu nesmyslné skřeky, 
obhroublé urážky, častuje ho obscénními gesty a sklízí za to frenetické ovace.  

Dav se svými celebritami se vzájemně potřebují, až po jistou mez. Za ní jen málokterá 
celebrita vydrží. Pokud je symbolem pomíjivosti veškeré slávy příslovečný pomník, jehož 
rysy zakryly výměty holubů a u něhož se zastaví už leda pes, aby tam splnil svou psí 
povinnost, moderní celebrity mizí bez pomníků. Dav není vděčný: má přece ve svém středu 
dostatečné množství dalších mírně nadprůměrných, které zas může vyslat k obloze, aby 
později s požitkem sledoval zase jejich pád. 

 
* * * 


