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Vyvolený 

 

Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených – tak jsem to slýchal často v dětství. 
Úplně jsem to tehdy nechápal: zdálo se mi, že pokud někdo lidi k něčemu povolal, neměl by 
si už mezi nimi vybírat. Bylo mi vysvětleno (nebyl jsem vychováván nábožensky), že si lidé 
často jenom myslí, že jsou povoláni k nějakému významnému úkolu: je jenom málo těch, 
kterým je dán talent, vůle nebo jiná schopnost dostát jeho požadavkům. To jsou potom ti 
vyvolení. Nějakou dobu jsem přemýšlel, zda a k čemu jsem já osobně byl povolán či vyvolen, 
potom jsem na to – jako na mnoho jiných dětských problémů – zapomněl. 

Po letech jsem se dozvěděl, že je tu od věků nevelký židovský národ, který se podle 
tradované víry, zapsané ve Starém Zákoně, pokládá za vyvoleného. Kdo si je mezi všemi 
lidmi vyvolil, byl podle jejich víry jejich bůh, či – jak se říká – Hospodin, který od nich za 
toto vyvolení mnohé očekával, především ovšem to, že v něj budou nezlomně věřit. Za to je 
vyvedl z egyptského otroctví a poté, co s ním prostřednictvím Mojžíše uzavřeli smlouvu, 
která dala základ jejich morálce, je po delším bloudění dovedl do Země zaslíbené. 

Ačkoliv tuto zemi po staletích zase ztratili a rozprchli se po celém v té době známém 
světě, kde nebyli vždycky zrovna vítaní, jejich nezlomná víra ve své vyvolení přetrvala a stala 
se patrně jedním z faktorů onoho zavilého antisemitismu, který se v různých zemích stále 
objevuje a svým jedem otravuje myšlení.  

S dějinnou ironií právě ti, kteří Židům nejenom upírali jejich výjimečný status, ale 
považovali je v příkrém převratu dokonce za podlidi, osobovali si sami zvláštní druh vyvolení. 
To zcela jistě platilo pro německé nacisty, kteří ve 20. století prohlašovali vlastní národ za 
vyvolený k tomu, aby pod svou vládou změnil svět, k čemuž v jejich zrůdné ideologii patřilo 
vyhladit všechny Židy a porobit negermánské národy. Kdo v jejich očích Němce vyvolil 
k takovému úkolu? Nacisté nevěřili v nějakého boha, i když Hitler občas zmiňoval jakousi 
neurčitou Prozřetelnost, kterou byl k svému vůdcovství povolán. Vyvolení národa měla 
zdůvodnit na jedné straně zmatená rasová teorie, na druhé straně zneužitá filosofie 
Nietzscheho, zejména jeho učení o vůli k moci, která opravňuje silné jedince prosazovat své 
úmysly bez ohledu na konvenční morálku. 

Dějinami za vyvolené ke změně světa se necítili jenom nacisté, ale také marxisté, 
přesněji komunisté. Ti sice v žádnou Prozřetelnost ani v práva čisté rasy nevěřili, měli však ve 
svých očích na své straně objektivní společenské zákony, jimž dominoval třídní boj a z něho 
plynoucí právo dopouštět se různých zločinů ve jménu revoluce a jejího nezbytného teroru. 

Ne všichni lidé v obou hnutích uvěřili v to či ono vyvolení – jsou doklady o cynismu, 
s nímž vůdci obou stran využívali naivní víry hlavně mladých nebo prostších lidí a jejich 
ochoty nejenom šířit násilí a smrt, ale také se obětovat svému poslání. To ale nemění nic na 
neštěstí, které tito vyvolení mnoha lidem přinesli. 

Nacismus byl poražen ve strašné válce za cenu mnoha milionů obětí. Komunistický 
systém se v podstatné části světa zhroutil sám, když si ovšem jeho počáteční hrůzovláda 
vyžádala také miliony obětí. Zdálo by se, že tyto dva příklady za jedno století stačí, aby se už 
nikdo necítil být vyvoleným, alespoň ve smyslu práva násilím měnit životy lidí. Bohužel tomu 
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není tak. Pokud se zhroutily profánní ideologie, které ovládaly společnost, získalo 
přinejmenším v části světa netušený nový význam náboženství, které se zdálo být už na 
ústupu – nikoliv jeho smířlivá a nedůsledná forma, jakou známe ve většině směrů křesťanství, 
ale náboženský fundamentalismus. Ten, jak se jeví, nabyl zvláště nebezpečné formy v 
prostředí islámu. 

Existují zřejmě mnohé argumenty pro i proti tvrzení, že islám představuje agresivní 
systém myšlení, zaměřený k ovládnutí světa pod jedinou vírou v Alláha: jsou často citovány 
verše míru a proti tomu verše meče z Koránu a vedou se disputace nad tím, jak je správně 
vykládat. To tady nechci rozhodovat. Je celkem běžné, že se v starých posvátných textech 
vyskytují vzájemně si odporující výroky – to odpovídá jednak způsobu jejich vzniku, jednak 
malé roli logiky v archaickém myšlení. Důležité je to, co si z nich dnešní vlivný proud vybere 
jako vektor své ideologie. A není myslím sebemenších pochyb o tom, že významný proud 
islámského fundamentalismu si z Koránu vybral právě ty partie, které jej v jeho očích 
opravňují ke krajnímu násilí ve svaté válce proti světu nevěřících, tedy těch, kteří se brání 
přijmout jejich omezenou verzi islámu. 

Chyba, které se v minulosti dopustili nejenom politici, ale také intelektuálové, když 
nebrali vážně nebo vůbec neznali např. Komunistický manifest a další jasné proklamace 
komunistických revolucionářů nebo Hitlerův Mein Kampf a jiné programové dokumenty 
nacistů, se znovu opakuje v dnešní době: je v módě politická korektnost, s kterou se 
zdůrazňují smírné rysy Koránu, a ignorují se takové spisy jako Qutbovy Milníky na cestě, 
z kterých je možno bez nějaké tendenčnosti vyčíst fanatickou nesmiřitelnost vůči všemu, co 
se autorově víře vymyká. 

Sajjid Qutb byl v rodném Egyptě v roce 1966 popraven pro svůj fanatický odpor vůči 
tehdejší sekulární Násirově diktatuře, jeho vliv tím však neustal – naopak, stal se mučedníkem 
svojí víry a jeho spisy inspirují stále více jeho souvěrců. O povaze jeho myšlení se lze poučit 
už z několika citátů, např.: „Islám není pouhá doktrína, pomocí níž lze člověka přesvědčit, 
takže nestačí ho jen vyznávat. Je to metoda, která se uskutečňuje v organizovaném a 
dynamickém společenství, jehož ambicí je osvobození člověka. Jiné společnosti nenabízejí 
svým příslušníkům možnost, aby se organizovali podle své vlastní metody, a proto je 
nevyhnutelné, aby islám všechny takové systémy zničil, neboť jsou překážkou na cestě k 
všeobecnému osvobození.“ Co myslí oním osvobozením, si lze snadno domyslet: je to např. 
zavedení středověkého práva šaria, neslučitelného s moderní civilizací. Jiný citát se nese 
v témže duchu: „Islám má prostě právo převzít iniciativu…. Je to Boží metoda a světový řád. 
Má právo zničit všechny překážky ve formě institucí a tradic, které omezují lidskou svobodu 
výběru. Neútočí na jedince kvůli tomu, že nenávidí jimi vyznávaná učení. Napadá zřízení a 
tradice, aby osvobodil lidské bytosti od vlivů jejich prohnilosti, která rozkládá lidskou 
podstatu a omezuje svobodu výběru.“ Opět ta svoboda má stejně obmyslný obsah, jako ve 
frazeologii nacistů a komunistů: je to fakticky opak toho, co tím slovem míníme v obecném 
jazyce. 

Co nás však tady musí zvláště zajímat, je otázka vyvolení. Qutb například píše: „Lid, 
který je skutečně vyvolen Bohem, patří k muslimské obci, která se shromáždila pod Boží 
vlajkou bez ohledu na rozdíly v rase, národě, barvě pleti a domovině.“ A máme to tu zas: jen 
to, že jsem se přihlásil k určité víře, mi dává status vyvoleného. 
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Co to vyvolení znamená? Jistě ne jenom slastný pocit, že jsem nějak zvláštní, lepší, 
nežli jiní. Ten, kdo je vyšší mocí (Bohem, dějinami, rasou) vyvolen, je také ve svých očích 
jejím vykonavatelem a tím si osobuje zvláštní práva: může téměř vše, co ona vyšší moc, tedy 
není nijak – morálkou, svědomím či aspoň rozumem, případně přirozeným soucitem – ve 
svých činech omezen. Jde-li mu o nějaký cíl či účel, tedy ten světí prostředky pro jeho 
dosažení. Ale nemusí mít ani žádný bezprostřední cíl: stačí, když k němu promluví vnitřní 
hlas jeho vyvolení, a smí ba musí to, co jiní lidé nesmějí – například zabíjet a ničit ve jménu 
své víry. 

Pro nás, kteří jsme byli vychováni v převážně sekulární kultuře, je toto těžko 
pochopitelné. Ano, víme, že mezi sebou máme lidi, kteří se necítí vázáni morálkou a páchají 
všemožné zločiny či nemorální činy, aby se například bezpracně obohatili a tím se povznesli 
nad obyčejné lidi. Víme, že také existují lidé, kterým jejich talent nebo často jenom ctižádost 
přikazují jednat víceméně bezohledně k jejich okolí ve snaze uskutečnit něco, o čem sní a co 
má oprávnit jejich existenci. Jedni i druzí se jistě alespoň v hloubi pokládají za zvláštní lidi, 
jimž je jaksi dovoleno to, co jiným ne. Většinou se však nepokládají za vyvolené. Pokud 
někteří lidé slyší vnitřní hlas, který je pobádá, aby ničili svoje okolí, jsou kandidáty 
psychiatrického léčení. 

Bylo by ale zpozdilé, kdybychom víru v kolektivní vyvolení prostě odbyli jako 
psychickou poruchu. Zajisté, jde o změněný stav mysli, v kterém jsou lidé schopni nejenom 
krajního násilí, ale často i krajní oběti, jak to lze pozorovat dnes u sebevražedných teroristů. 
Je ale důležité pokusit se chápat jeho kořeny, neboť ten jev se znovu šíří světem a může 
dorazit i k našim prahům dřív, než se nadáme. Je ovšem třeba připustit, že jelikož jde o 
iracionální hnutí, může být toto pochopení vždycky jenom částečné. 

Jako motto své úvahy bych si rád vzal verš písně, která byla hymnou hnutí sice 
sekulárního, ale v jedné své fázi vyznávaného s téměř náboženským nadšením – totiž tzv. 
Internacionály. Verš zní: „my ničím nejsme, buďme vším.“ To je myslím v kostce to hlavní, 
oč tu jde. Kdy se Židé o sobě dozvěděli, že jsou vyvoleným národem? V době, kdy byli sotva 
něčím víc, než otroky pod vládou nad ně povznesených Egypťanů. Bude mi namítnuto, že se 
již dříve v Bibli projevoval zvláštní vztah Hospodina k jeho lidu. Skutečný pocit vyvolení 
nastává nicméně pod vlivem Mojžíše, který dokáže národ pozdvihnout z jeho poroby a 
ponížení a vyvést ho na cestu k Zemi zaslíbené. K tomu převratu ze zoufalé nicotnosti do 
povznesení k stavu vyvoleného nestačí ovšem smutná bezvýchodnost původního stavu – je 
k tomu třeba víra v nějakou nade vše povznesenou vyšší moc, která mne může vyvolit. 
Zkoumat tu víru samu není tady mým úmyslem – co je pro můj námět rozhodující, je to, že 
předmět víry stojí výš, než všechno, co člověka bezprostředně přesahuje v jeho poníženém 
životě. 

„Poslední budou prvními“, čteme též v Novém Zákoně a to je také forma vyvolení, byť 
přislíbeného až v posmrtném životě. Když se pak rozhlížíme po následujících dějinách, 
nacházíme stále tentýž obraz. Proč příslušníci kulturního národa, jako byl německý, byli s to 
uvěřit (daleko častěji, než si jejich historici připouštějí), že jsou čímsi jako nadlidmi, 
vyvolenými ovládat svět? Jde o jev jistě složitější, ale významnou roli v něm hrálo ponížení 
národa prohranou válkou a zoufalým stavem hospodářství, rozvráceného vyčerpávajícím 
bojem a následující závratnou inflací, za níž se hroutily tradiční hodnoty a rozkládaly 
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společenské vztahy. Jaké to muselo být zadostiučinění, povstat z tohoto ponížení a stát se 
nejen rovnocenným, ale přímo nadřazeným, vyvoleným národem! 

Myslím, že stejný mechanismus funguje i v té části muslimské komunity, která se 
přiklonila k svaté válce, jejímu pojetí džihádu. Lze sotva přehlédnout, že toto hnutí vzkvétá 
především v podmínkách krajní chudoby a životní beznaděje nebo mezi lidmi, kteří sice 
přímo nestrádají, ale žijí ve stavu kulturní vykořeněnosti, života bez perspektiv a ve statutu 
druhořadých občanů. Ano, ty všechny je zajisté možno korumpovat příslibem odměny pro 
jejich rodiny, někdo je musí infikovat nenávistí z fanatických nebo případně mocenských 
důvodů, někdo jim musí dodat zbraně nebo aspoň návod, jak je získat – to všechno jsou jistě 
důležité faktory, které je také třeba zvážit, pokud chceme islámský terorismus pochopit. Co 
však nám přitom nesmí uniknout, je vlastní důvod, proč se tolik lidí daří získat k aktům 
vražedného násilí proti davům lidí, kteří jim nijak neublížili a jejichž jediným odlišným 
znakem je jiná víra nebo kultura: k činům, v nichž často obětují vlastní život, což se vzpírá 
pochopení v naší sekulární kultuře. 

Tím důvodem je myslím víra, které pod vlivem svých vůdců propadli, že jako 
bojovníci v svaté válce jsou pozdviženi ze své bezvýznamné existence vyšší mocí, vyvoleni 
Alláhem, na jehož moci nad životy jiných lidí tím získávají podíl. Moc nad životem a smrtí, 
moc šířit strach a být tím v centru pozornosti, to je silná droga pro někoho, kdo byl ještě včera 
bezvýznamným člověkem; je-li to ještě se souhlasem Alláha a z jeho vůle, dává to prázdnému 
životu smysl – alespoň v očích těch, kteří takové víře propadli. 

Mluvil jsem tu o nápadných hnutích, kdy pocitu vyvolení propadají celé velké skupiny 
či národy. Tím nechci říct, že tento jev nelze najít v soukromé sféře. Lidskou existenci 
provází hlad po smyslu, zejména když o ni člověk nemusí bezprostředně bojovat. Moderní 
civilizace nalezla mnoho způsobů, jak ten hlad konejšit ať rozkoší či zábavou, ať řadou 
různých dílčích výkonů a cílů, které zaměstnávají a rozptylují pozornost. Jsou ale i v moderní 
době takoví, kteří se s tím vším nespokojí a hledají něco víc, co by je vnitřně scelilo a dalo by 
jim opravdový smysl. Někteří z nich jsou tvůrčí, třeba v umění či vědě nebo v jiných 
oblastech kultury. Pokud jsou výrazně úspěšní, mohou mít pocit, že jsou jaksi vyvolení, že tím 
mají zvláštní práva, která obyčejní lidé nemají. Myslím, že se v tomto ohledu mýlí. Vytvořit 
dílo, ať v oblasti umění či poznání, jistě vyžaduje velké soustředění, přičemž člověk snadno 
zapomíná na své okolí nebo je považuje jen za nástroj svého úsilí. Někdy přitom podléhá 
dojmu, že je jaksi vyňat z požadavků, které na něj vznáší morálka. Ano, velkým tvůrcům 
často odpouštíme jejich slabosti – to ale neznamená, že snad mají na to nárok. Jak rozpoznal 
už Kant, morálka má smysl jen tehdy, pokud platí stejně pro všechny. 

K čemu směřují tyto moje úvahy? Nemá podle mne žádný smysl pojem vyvolení? To 
rozhodně netvrdím; myslím však, že jej máme chápat v jiném smyslu. Jsem přesvědčen, že 
každý z nás je v jistém smyslu vyvolený: vyvolen přírodou, kulturou, společností k tomu, být 
sám sebou, nezaměnitelnou lidskou bytostí, a uskutečňovat v sobě podle svých talentů, sil a 
jiných možností své jedinečné lidství. To je úkol méně snadný nebo samozřejmý, než se zdá. 
Ale toto osobní vyvolení se nesmí dít na úkor ostatních, tím méně jejich života či neštěstí. 
Nevěřím v žádnou vyšší moc, která by to dovolovala nebo dokonce žádala. 

  


