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Úvod:
Obrazy Ameriky
v české literatuře
a kultuře

Spojené státy americké ãili „Amerika“ budí na evropském kontinentu emoce – zájem, zvûdavost, pohrdání ãi vztek – jiÏ od devatenáctého století aÏ po souãasnost.1 Od jeho druhé poloviny zaãíná b˘t
Amerika hojnû diskutovan˘m tématem také v ãeském kontextu.2 Jistû
za to mohou i liberální my‰lenky o svobodû, rovnosti a demokracii,
které se ‰íﬁily Evropou v revoluãním roce 1848. Po poráÏce revoluce
z evropské mysli nezmizely, naopak ãím dál silnûji nabourávaly
„pﬁirozenost“ monarchistick˘ch zﬁízení. V âechách o Spojen˘ch státech a jejich liberálním systému jako jeden z prvních psal ãlánky
Karel Havlíãek Borovsk˘ do Slovanu. Povûdomí o této „zemi svobody a rovnosti“ zaãal mezi ãeskou burÏoazní spoleãností po svém
pﬁíjezdu ze zámoﬁí ‰íﬁit nad‰en˘ propagátor Ameriky Vojta Náprstek.
Prvním v˘znaãn˘m ãesk˘m tulákem po Novém svûtû je mlad˘
Josef Václav Sládek, kter˘ v roce 1868 nastupuje na cestu, jeÏ zmûní
nejenom jeho Ïivot, ale stává se dÛleÏit˘m milníkem také pro ãeskou
literaturu, neboÈ jí pﬁiná‰í nová témata: toulky divoãinou, „hrozné
rudé postavy“ a jejich trpk˘ údûl a v neposlední ﬁadû také americké
âechy. Sládkovy „obrázky“ z Ameriky jsou pro tuto práci jak˘msi
poãáteãním mezníkem. V následujících dekádách, kdy se ãeská burÏoazní spoleãnost rozrÛstá, do Ameriky cestuje mnoho pozorovatelÛ
zámoﬁského Ïivota. Devadesátá léta devatenáctého století v tomto
ohledu znamenají jist˘ vrchol. Za moﬁe se vydávají desítky âechÛ,
nûkteﬁí s nad‰ením, jiní s jistou dávkou skepse, v‰ichni ov‰em se zaujetím pozorují ruch amerického Ïivota. Spojené státy se ve stejné
dobû ov‰em stávají i pﬁedmûtem zájmu spisovatelÛ beletrie. Mnoho
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autorÛ zpracovává své americké zku‰enosti jak skrze narativy fikãní,
tak cestopisné (za v‰echny jmenujme alespoÀ Josefa Václava Sládka,
Pavla Albieriho ãi Jana Havlasu). Pro jejich texty je pﬁíznaãné srovnávání americké reality s tou ãeskou. Je zajímavé sledovat, co konkrétnû v tomto období autoﬁi na Americe a Ameriãanech velebí
a obdivují, co naopak zatracují a ãím pohrdají. Na tyto otázky se
tedy pokusíme najít odpovûdi v první kapitole, vûnované cestopisné literatuﬁe, ve druhé kapitole se zamûﬁíme na narativy fikãní, pﬁiãemÏ mezním rokem pro oba oddíly nám bude konec první svûtové
války.
Vznik âeskoslovenska v roce 1918 pﬁedstavuje v˘znamnou promûnu diskurzu v mnoha aspektech. Jde jednak o mytologickou oporu,
kterou nov˘, republikánsk˘ reÏim hledal v idealizovan˘ch zobrazeních zemû „demokracie a svobody“ a ve velebení „osvoboditele“ ãeského národa Woodrowa Wilsona. Tato politická rovina je pﬁítomna
zejména v diskurzu dvacát˘ch let. Vliv Ameriky zaãíná b˘t patrn˘
mnohem víc i na rovinû populární kultury. Jedná se o celou ‰kálu
kulturních produktÛ, zejména o film, jazzovou hudbu ãi rodokapsy,
dále o sociální jevy, jak˘m se stal vznik skautského a také trampského hnutí, ovlivnûn˘ch romantikou Divokého západu. Evropu
zaãíná dob˘vat americká technika – moderní stroje, automobily
a spotﬁební zboÏí. Velmi v˘razn˘ byl také vliv americké modernity
na promûny v˘robního procesu (taylorismus, fordismus), nové techniky reklamy a marketingu stejnû jako promûny nazírání na dûlníka
a jeho roli ve spoleãnosti. Pﬁíkladem aplikací moderních americk˘ch
zpÛsobÛ produkce na ãeské podmínky je koncern BaÈa, kter˘ nejenom Ïe vyuÏívá amerického know-how ve v˘robním procesu, ale
zároveÀ jeho vztah k dûlníkÛm vykazuje rysy dobové moderní „biopolitiky“. Je proto jasné, Ïe diskurz o Americe se v tomto období
promûÀuje. Cestopisci se daleko víc zamûﬁují na reflexi moderního
amerického Ïivota, v˘robních procesÛ a materiálního standardu
americk˘ch dûlníkÛ. Podobná témata v‰ak nacházíme i v dobové
fikci. V narativech ãasto dochází ke konfliktÛm ohlednû toho, jaké
postavení ve spoleãnosti a jakou Ïivotní úroveÀ má americk˘ dûlník,
zda Ïije v blahobytu, nebo v bídû, jestli je rovnoprávn˘m ãlenem spo-
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leãnosti se sociálním zabezpeãením, ãi vykoﬁisÈovanou pracovní
silou, která je v dobû krize nemilosrdnû hozena na dlaÏbu. Je zﬁejmé,
Ïe tyto kontrastní náhledy jsou spojeny s politickou orientací autorÛ
textÛ. Na rozdíl od pﬁedváleãného období se zde reprezentace Ameriky zaãínají zásadnûji odli‰ovat podle toho, k jakému politickému
pﬁesvûdãení se jejich autoﬁi hlásí. V‰echny tyto souvislosti nás proto
budou v pátrání po obrazu „jiného“ zajímat. Tﬁicátá léta znamenají
postupné stﬁízlivûní z „americk˘ch ideálÛ“, zejména kvÛli hluboké
hospodáﬁské krizi, která silnû zasahuje prÛmyslové âeskoslovensko
a jeÏ má samozﬁejmû i vliv na zobrazování kapitalismu, jehoÏ hlavním dobov˘m symbolem je právû Amerika. Ve tﬁetí kapitole popisujeme v˘‰e zmínûné diskurzivní zápasy o povahu amerického „jiného“
v cestopisném meziváleãném psaní, kapitola ãtvrtá se zamûﬁuje
zejména na fikci tﬁicát˘ch a ãtyﬁicát˘ch let, v níÏ se vedou zajímavé
diskuze o povaze ãeské identity v souvislosti s povahou amerického
kapitalistického systému.
Pováleãné období je k reprodukci „amerického m˘tu“, cirkulaci
zámoﬁsk˘ch kulturních produktÛ a geopolitickému vlivu USA v regionu stﬁedov˘chodní Evropy mnohem ménû naklonûno. Vût‰ina
politické a kulturní elity stejnû jako znaãná ãást veﬁejnosti se více ãi
ménû odklání od orientace na Západ a politické kyvadlo se vychyluje doleva. Tyto faktory se rÛzn˘m zpÛsobem zjevují v narativech tzv.
tﬁetí republiky a také po uchopení moci komunisty v psaní o zámoﬁské velmoci vytváﬁejí autoritativní diskurz. Spojené státy americké
byly ve studené válce hlavním ideologick˘m oponentem v˘chodního
bloku, proto je jasné, Ïe jejich dÛleÏitost vzrÛstá. Autoﬁi ve státním
socialismu tedy vyuÏívají dﬁívûj‰í stereotypy o Ameriãanech a antiamerická reprezentaãní schémata, která jsou víc neÏ kdy dﬁíve polarizována do binárních opozic, pﬁiãemÏ pól „oni“, kter˘ je spojován
s Amerikou, pﬁedstavuje sadu nejhor‰ích vlastností. Konstituovan˘
diskurz má pomûrnû rigidní pravidla a s jist˘mi variacemi pﬁetrvává
po celé období státního socialismu. V páté kapitole popí‰eme pravidla fungování autoritativního diskurzu o Americe, nastíníme jeho
varianty v rámci jednotliv˘ch období a v‰imneme si recepce tohoto
diskurzu.
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Listopadové události v roce 1989 znamenají zásadní zmûny v politickém, ekonomickém a kulturním Ïivotû stﬁedov˘chodní Evropy.
Je jasné, Ïe „nová doba“, jak zní tehdej‰í pojmenování tûchto zmûn,
s sebou nutnû pﬁiná‰í i nové pﬁístupy v náhledu na Spojené státy americké. âe‰i se chtûjí „vrátit do Evropy“ a po „ãtyﬁiceti letech“ stagnace
dohnat své západoevropské sousedy. Cestovatelé, kteﬁí na poãátku
devadesát˘ch let jezdí za oceán, jsou stejnû jako jejich kolegové pﬁed
sto lety udiveni rÛzn˘mi aspekty amerického Ïivota. Je signifikantní,
jak˘m zpÛsobem autoﬁi raného postkomunismu konceptualizují odli‰nosti ãeského „já“ od „amerického jiného“, v ãem vidí v˘hody anebo
naopak zápory novû objevovaného „trÏního hospodáﬁství“ ãi „volnotrÏní ekonomiky“, jak se kapitalismu zaãíná v této dobû ﬁíkat. Oãekávání rychlého pﬁíchodu prosperity a „dohnání“ Západu se na konci
devadesát˘ch let zaãíná ukazovat jako pﬁehnané ãi nerealistické.
Toto stﬁízlivûní z trÏní kocoviny s sebou opût nese i pozvolné probouzení z „amerického snu“, kterému mnoho âechÛ vûﬁilo v devadesát˘ch letech. Vyprchávání entuziasmu v první a druhé dekádû nového
milénia se projevuje i v zobrazování Ameriky, o níÏ si spisovatelé
a spisovatelky dﬁíve dûlali iluze a spojovali ji s pﬁedstavami o volnosti,
demokracii a s existencí spokojeného a naplnûného Ïivota. Anal˘za
postkomunistického období je tématem ‰esté a sedmé kapitoly.
âlenûní kopírující politické dûjiny (klíãové roky 1918, 1948, 1989)
samozﬁejmû není jedin˘m moÏn˘m náhledem na historii zobrazování Ameriky v ãeské literatuﬁe a kultuﬁe. Politické milníky nejsou
nikdy tak ostré a náhlé, aby okamÏitû a mechanicky zasáhly zpÛsoby
psaní v rozliãn˘ch typech diskurzÛ. Bylo by napﬁíklad moÏné uvaÏovat o tom, Ïe v˘znamnûj‰ím pﬁedûlem ve fikãních reprezentacích
Ameriky neÏ vznik první republiky je pﬁíchod velké hospodáﬁské
krize ve tﬁicát˘ch letech nebo Ïe pováleãn˘ diskurz o Americe se
v mnohém shoduje s psaním ranû protektorátním. Pﬁesto se nám
daná periodizace jeví pro rozãlenûní této práce na dílãí celky jako
funkãní. Diskurzivní zlomy, k nimÏ v ãeském kontextu docházelo,
se totiÏ v psaní o USA do znaãné míry projevují. Kapitoly zpracovávající jednotlivá období tvoﬁí relativnû uzavﬁené celky, v nichÏ lze
postihnout dobovû v˘znamné diskurzivní formace.
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Obrazy „zemû za moﬁem“ mÛÏeme v evropské i ãeské kultuﬁe najít
v celé ﬁadû diskurzÛ a kulturních produktÛ. Od politické rétoriky,
encyklopedického diskurzu, historick˘ch prací pﬁes romány „vysoké“ literatury, ‰estákové povídky z Divokého západu aÏ po cestopisy,
filmy a seriály. Na‰ím cílem je analyzovat pﬁedev‰ím diskurz cestopisn˘ a fikãní. Zamûﬁíme se ov‰em pouze na texty, které vycházely
v âechách a byly urãeny ãeskému ãtenáﬁi, nikoliv na literaturu krajanskou, vydávanou napﬁíklad v Chicagu, ãi písemnictví exilové. Jde
nám totiÏ primárnû o zachycení domácího, ãeského pohledu na Spojené státy v dané dobû.3 Samozﬁejmû obãas docházelo k duplicitnímu
vydávání nûkter˘ch autorÛ jak v âechách, tak v Americe, nicménû
pro nás jsou urãující ãeské edice. Co se t˘ãe diskurzu cestopisného,
zamûﬁujeme se primárnû na cestopisy, které vy‰ly kniÏnû, pﬁiãemÏ
ve své dobû mohly také vycházet v novinách ãi ãasopisech. Následné
kniÏní vydání ov‰em v jistém smyslu stvrzuje jejich dÛleÏitost, neboÈ
pﬁedpokládá nadãasovost a v‰eobecnûj‰í platnost. MÛÏe jít o cestopisné ãrty, fejetony (jako u Josefa Václava Sládka) nebo ucelenûj‰í
narativy popisující podrobnû záÏitky z cesty za oceán. V kapitolách
o cestopisech budeme ov‰em pozornost vûnovat i dal‰ím, pﬁidruÏen˘m diskurzÛm (napﬁíklad encyklopedickému), které budou doplÀovat na‰e poznatky o dobové percepci autory popisovan˘ch skuteãností.
V pﬁípadû fikce se zamûﬁíme na pomûrnû ‰iroké spektrum zdrojÛ.
Primárnû se bude jednat o anal˘zu prozaick˘ch dûl (románÛ a povídek), neboÈ jejich ‰ir‰í plocha a zábûr nám umoÏní hloubûji prozkoumat jejich zobrazení Ameriky. Do v˘zkumu v‰ak zaﬁazujeme
i poezii a divadelní hry. Co se t˘ãe okruhÛ literární komunikace,
zejména v devatenáctém století, pojednáváme také o dobovû oblíben˘ch populárních povídkách z prostﬁedí Divokého západu, v meziváleãném období téÏ zohledníme tvorbu urãenou pro dûti a mládeÏ.
TûÏi‰tûm anal˘zy fikce jsou texty autorÛ a autorek „vysoké“ literatury, pﬁípadnû tzv. stﬁedního proudu. Jsme si samozﬁejmû vûdomi, Ïe
tyto kategorizace jsou pouh˘mi konstrukty. Podstatné je, Ïe mnoho
spisovatelÛ a spisovatelek analyzovan˘ch fikãních narativÛ má pomûrnû dÛleÏité postavení v literárním poli, jejich díla vydávají v˘znaãná nakladatelství a jsou diskutována v literárních ãasopisech
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(jmenujme napﬁíklad Josefa Václava Sládka, Jana Havlasu, ZdeÀka
Nûmeãka, Bohumila Hrabala ãi Ivu Pekárkovou), pﬁípadnû jsou jejich díla populární mezi ãtenáﬁi a jsou ‰íﬁeji známá, ale jejich autoﬁi
nejsou povaÏováni za autory „vysoké“ literatury (Martina Formanová, Jan ·míd). AÈ uÏ ale platí varianta první ãi druhá (nebo v nûkter˘ch pﬁípadech obû zároveÀ), ve vût‰inû pﬁípadÛ máme za to, Ïe
analyzované texty byly ve své dobû, a pokud se dostaly do kánonu
ãeské literatury (jako tomu je napﬁíklad u Sládka), tak stále jsou, sociálnû relevantními kulturními produkty, podílejícími se na formování recepce Ameriky v ãeském kontextu.
Musíme ov‰em také poznamenat, Ïe drtivá vût‰ina z analyzovan˘ch autorÛ pocházela z vy‰‰ích, pﬁípadnû stﬁedních vrstev se sociálním, ekonomick˘m a kulturním kapitálem, v pﬁípadû státního
socialismu téÏ ãasto kapitálem politick˘m. Jedná se o âechy, kteﬁí
se ve vût‰inû pﬁípadÛ mûli moÏnost do Ameriky osobnû podívat, coÏ
aÏ do postkomunistického období bylo pro „bûÏné âechy“ spí‰e v˘jimeãné, neboÈ k uskuteãnûní takové cesty byly potﬁebné nemalé
zdroje. Ostatnû ani po listopadu 1989 není cestování do Ameriky
nûãím, co by bylo obãanÛm bûÏnû dostupné. V pﬁedváleãném období
do Ameriky jezdí v˘znaãní pﬁedstavitelé ãeské národní elity ãi lidé
touto vrstvou spoleãnosti podporovaní. V meziváleãné éﬁe i v postkomunismu se ãasto jedná o novináﬁe ãi spisovatele, kteﬁí jsou vysláni
nûjakou organizací, podporováni stipendijními programy americké
vlády, odboráﬁsk˘m hnutím ãi nûjak˘m ‰tûdr˘m sponzorem, pﬁípadnû v Americe pÛsobí jako diplomatiãtí reprezentanti státu. I v období státního socialismu o USA pí‰ou lidé, kteﬁí patﬁí k dobové elitû,
nicménû jedná se spí‰e o elitu politickou s dobrou pozicí v mocenském
establishmentu. To se t˘ká zejména padesát˘ch let, neboÈ v období
politického uvolÀování ‰edesát˘ch let za oceán vyjíÏdûjí i spisovatelé
a vûdci jako Josef ·kvoreck˘, Jiﬁí Mucha, Miroslav Holub ãi Irena
Dubská, kteﬁí se nedají automaticky oznaãit za „establishmentové“
autory. Mnohem ãastûj‰í neÏ v pﬁedchozích etapách je ale ve státním
socialismu také to, Ïe do Spojen˘ch státÛ zasazují své narativy autoﬁi, kteﬁí je nikdy nenav‰tívili. Po roce 1989 o Americe pí‰e relativnû
mnoho spisovatelÛ, aÈ uÏ se jedná o (beletrizované) cestopisy nebo
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fikci. V beletrii devadesát˘ch let ji tematizují literáti pﬁicházející z exilu, v novém miléniu pak mnoho âechÛ zpracovává svou americkou
zku‰enost z porevoluãní doby, kdy se vypravili za oceán za prací ãi
na stipendijní pobyt. Celkovû tedy mÛÏeme konstatovat, Ïe analyzované reprezentace Spojen˘ch státÛ americk˘ch pí‰ou autoﬁi a autorky rekrutující se ze stﬁedních ãi vy‰‰ích vrstev ãeské spoleãnosti,
proto nemÛÏeme tvrdit, Ïe jimi produkované obrazy pﬁímoãaﬁe a neproblematicky korespondují s náhledy celé ãeské populace. Nicménû v souãinnosti se sekundární historickou, sociologickou a kulturnû
teoretickou literaturou se budeme pokou‰et zasadit analyzované
zdroje do patﬁiãného kontextu a pokusíme se zji‰tûné závûry dávat
do souvislosti s diskurzivnû konstruovanou ãeskou identitou.
Popsali jsme si tedy pﬁedmût na‰í práce neboli to, na co se ptáme.4
Neménû dÛleÏité je v‰ak také to, jak˘m zpÛsobem se na v˘‰e uvedené zdroje díváme, jaké otázky si klademe a proã to v‰echno vlastnû
dûláme. Problematika obrazu jiného/druhého („the Other“) nabyla
v˘znamu zhruba od sedmdesát˘ch let dvacátého století v souvislosti
s tzv. „diskurzivním obratem“ v humanitních a sociálních vûdách.5
Jak poznamenává Maria Todorova, v souãasnosti se vytvoﬁil cel˘ Ïánr
v˘zkumu, kter˘ se zab˘vá problematikou reprezentace „jinakosti“.
Jde napﬁíã disciplínami, od antropologie pﬁes literaturu a filozofii
k sociologii a historii. Vznikla nová disciplína – imagologie – pojednávající o literárních obrazech „jiného“ (Todorova 2009: 7). Jde
pﬁedev‰ím o v˘zkumy ovlivnûné teorií Edwarda Saida, jehoÏ prÛlomová práce Orientalismus ([1978], 2008) se zamûﬁila na evropské
vnímání arabského svûta v 18. a 19. století. Said ve své anal˘ze ukázal, Ïe orientální „jin˘“ je v celé ﬁadû diskurzÛ (diplomatickém, vûdeckém, literárním ad.) reprezentován jako zaostal˘, barbarsk˘ ãi
fundamentalistick˘, coÏ umoÏÀuje EvropanÛm vidût sama sebe jako
civilizované a racionální. Tyto hegemonní diskurzivní formace vytvoﬁené Západem také slouÏily jako ospravedlnûní koloniální expanze v devatenáctém století. Saidova práce se samozﬁejmû setkala
s ãetnou a mnohdy oprávnûnou kritikou, která pozdûji vedla ke
zjemÀování a vylep‰ování analytick˘ch nástrojÛ postkoloniálních
studií, nicménû nelze jí upﬁít, Ïe v˘znamn˘m zpÛsobem ovlivnila
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na‰e nazírání na „pﬁirozené“ kategorie pokroku, zaostalosti a modernity ve vztahu k neevropsk˘m kulturám.
V rámci uvaÏování o regionu „stﬁedov˘chodní“ Evropy, tedy v pohledu postkoloniální teorie jakési evropské periferie, nacházíme také
celou ﬁadu podnûtn˘ch studií. Na Saidovy úvahy navázal Larry
Wolff, kter˘ v práci nazvané Inventing Eastern Europe. The Map
of Civilization on the Mind of the Enlightenment (1994) stopuje
vytváﬁení konceptu „v˘chodní Evropy“ v dobû osvícenství. Wolff
ukazuje, Ïe zatímco pﬁed osmnáct˘m stoletím byla osa rozdûlující
evropsk˘ kontinent severojiÏní, v osvícenství zaãíná b˘t jako necivilizovan˘ vidûn v˘chod Evropy (vãetnû ãeského území). Maria
Todorova, která se ve své vlivné monografii zab˘vá problematikou
„zjinaãování“ Balkánu, upozorÀuje, Ïe SaidÛv, v mnoha aspektech
problematick˘ koncept nelze pﬁevzít a mechanicky aplikovat na jinou
oblast. Rozdíl vidí zejména v tom, Ïe region tradiãnû oznaãovan˘
jako Balkán byl sice okrajovou a „barbarskou“, ale pﬁesto platnou
souãástí Evropy a nikdy nebyl ve vztahu koloniální podﬁízenosti
(Todorova 2009: 17). Pro mocensk˘ diskurz o tomto regionu proto
navrhuje pouÏívat pojem „balkanismus“. Je jasné, Ïe v‰echny tyto
otázky se vztahují i na problematiku zobrazování „jiného“ v ãeském
kontextu, neboÈ ãeské zemû byly v západním diskurzu (vûdeckém,
mediálním apod.) ﬁazeny právû do regionu „v˘chodní Evropy“. Jak
poukazuje Wolff, po vzniku Ïelezné opony byly opozice mezi Západem a V˘chodem aktualizovány.
Zatímco ov‰em Said i Wolff se zab˘vali vnímáním „jiného“ z pozice hegemona, ná‰ v˘zkum se zamûﬁuje naopak na percepci Spojen˘ch státÛ americk˘ch, tedy zemû, která je v ãeském diskurzu ãasto
oznaãována jako modernûj‰í, vyspûlej‰í a pokroãilej‰í, aÈ uÏ se jedná
o vyspûlost v oblasti politické organizace státu, veﬁejné správy, ekonomického Ïivota ãi pokroãilosti technické. I kdyÏ je tento diskurz
o „lep‰ím jiném“ v jistém typu psaní o Americe kritizován ãi zpochybÀován, stále je souãástí diskurzivního pole. Autoﬁi, kteﬁí se vÛãi
nûmu vymezují a s ním polemizují, cítí potﬁebu se s tímto pﬁístupem
vypoﬁádat. Jednou z textov˘ch strategií, kterou budeme pozorovat,
je napﬁíklad poukazování na vyspûlost ãeské kultury ãi pokroãilost
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v otázkách sociální politiky. Podívejme se tedy podrobnû na dynamiku mezi náhledem na „jiného“, kter˘ je v jist˘ch aspektech vidûn
jako pokroãilej‰í, v dal‰ích je naopak povaÏován za „opozdilce“ ãi
„barbara“. Tyto otázky samozﬁejmû nesouvisí pouze s diskurzivním
ukotvením „jiného“, ale jsou spojeny s pojetím sebe sama. Zkoumáme tedy ãeské stereotypy o Americe a Ameriãanech a zasazujeme je
jednak do evropského kontextu, neboÈ ty nejsou vÏdy pouze produktem tuzemského diskurzu, souãasnû se v‰ak snaÏíme pojmenovat, v ãem jsou ãeské náhledy specifické. Toto tázání nás rovnûÏ
odkazuje k ãesk˘m autostereotypÛm, které se na kontrastu s obrazy
„jiného“ v diskurzu vyjevují. Samozﬁejmû pﬁitom pﬁihlíÏíme k sekundární literatuﬁe o evropské a ãeské identitû a stereotypizaci obecnû.6
Co mají pﬁístupy Saida, Todorovy ãi Wolffa spoleãného a v ãem
je následujeme v této práci, je aplikace anal˘zy diskurzu. Cestopisné
a fikãní narativy nám slouÏí nikoliv jako doklady nûjaké „empirické
reality“, kterou pomûﬁujeme s „reáln˘mi“, faktografick˘mi údaji z historick˘ch zdrojÛ ãi sociologické a psychologické literatury, ale jako
diskurzivní konstrukty. Nezajímá nás tedy, zda je zobrazení v cestopisn˘ch vyprávûních, encyklopediích ãi beletrii „pravdivé“, ale reprezentace vidíme ve shodû s mnoha dal‰ími autory jako kulturní
konstrukce.7 Tyto konstrukce mÛÏou mít aktuální politick˘ smysl
a b˘t aktivními ãiniteli v dobovém mocenském zápase. Pozitivní zobrazení amerického kapitalistického systému mÛÏe napﬁíklad slouÏit
jako ospravedlnûní ãi propagace fungování kapitalismu v ãeském
státû. Pﬁípadnû mÛÏe zobrazování chudoby a sociálního vylouãení
v americk˘ch ghettech fungovat jako ideologická opora státního socialismu. V reprezentacích „jiného“ (napﬁíklad ve fikci, cestopisech,
filmu ãi komiksu) ov‰em také hrají roli témata, která mají „dlouhé
trvání“, jimiÏ jsou právû národní stereotypy ãi autostereotypy. Pﬁi
anal˘ze zobrazování Ameriky a jejích obyvatel se zamûﬁujeme na oba
tyto principy. Zajímají nás tedy mocenské kontexty narativÛ, jejich
postavení a funkce v rámci dobové politicko-ideologické situace, ale
také to, jaké konstrukce tyto narativy vytváﬁejí o Ameriãanech a âe‰ích ãi ãesk˘ch Ameriãanech v del‰ích ãasov˘ch periodách. Máme
totiÏ moÏnost nejenom analyzovat rÛzná období a psaní v rámci
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jednotliv˘ch politick˘ch reÏimÛ (od rakouského mocnáﬁství po postkomunismus), ale také samozﬁejmû porovnávat diskurzivní formace
a reprezentaãní dominanty napﬁíã tûmito obdobími a zji‰Èovat, které
z nich mají tendenci pﬁetrvat, a jsou tím pádem hlub‰ími rysy ãeské
identity, a které naopak z diskurzu mizí.
Jak˘m zpÛsobem tedy konkrétnû anal˘zu provádíme? V rámci
kaÏdého období vybíráme sadu cestopisÛ a fikãních narativÛ a zkoumáme, jak konstruují obraz amerického „jiného“.8 V narativech si
v‰ímáme reprezentace tﬁí aspektÛ, které jsou v˘znamn˘mi analytick˘mi kategoriemi kulturních studií: rasa/etnicita, tﬁída a gender. Jedním z centrálních témat je zobrazení AmeriãanÛ a samozﬁejmû také
dal‰ích obyvatel Nového svûta – „ãernochÛ“, „indiánÛ“ a ostatních
národností (âíÀanÛ, ÎidÛ ãi IrÛ). V˘razn˘m polem, na nûmÏ se demonstruje pﬁechod mezi americkou povahou a ãe‰stvím, je zobrazování ãesk˘ch AmeriãanÛ ãi „AmerikánÛ“ a Ïivota krajanské komunity.
Zajímá nás také, jak˘mi zpÛsoby ãe‰tí autoﬁi nahlíÏejí na jednotlivé
„rasy“ Ameriky, zda se jejich diskurz podobá „imperiálnímu vidûní“
cestovatelÛ devatenáctého století, kam sami sebe v tomto ohledu zaﬁazují a jaká hodnotová znaménka tûmto kategorizacím pﬁisuzují.9
Pokud jsou v reprezentacích pﬁítomny téÏ genderové ãi tﬁídní prvky,
bereme je také v potaz a analyzujeme jejich hodnotové vyznûní (tj. jak˘mi zpÛsoby jsou v jednotliv˘ch obdobích nahlíÏeni ameriãtí dûlníci a Ïeny apod.). Pokou‰íme se téÏ postihnout celkové zobrazování
Ameriky, která je pojímána jako „zemû nebezpeãí“, „zemû zaslíbená“,
„zemû dolaru“ ãi „zemû svobody a rovnosti“, pﬁípadnû „zemû vykoﬁisÈování a nesvobody“, stejnû jako se alespoÀ v nástinu zam˘‰líme
nad povahou m˘tu Divokého západu v ãeské populární fikci.
Co se t˘ãe povahy zdrojÛ, jak jsme jiÏ zmínili, vycházíme z cestopisného a fikãního diskurzu. Pﬁechody mezi fikcí a cestopisectvím
nejsou za v‰ech okolností úplnû zﬁetelné. Jak poznamenává Jan Borm
v návaznosti na Jausse, nefikãní dominanta cestopisu sestává ze ãtenáﬁova oãekávání, Ïe text, kter˘ ãte, je pﬁeváÏnû nefikãní povahy
(Borm 2004: 17). V této studii jde nûkdy o beletrizované cestopisy
(v pﬁípadû Pavla Albieriho, Bohumila Hrabala ãi Sylvie Richterové),
které konstrukcí zápletky ãi charakterizací postav vykazují rysy diskur-
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zu fikãního. Jednoznaãné zaﬁazení do té ãi oné kategorie pro nás ale
není zásadní, neboÈ cíle v˘zkumu obou typÛ diskurzÛ jsou shodné.
Rétorické strategie autorÛ/vypravûãÛ cestopisÛ pracují s inscenovanou autenticitou a „efektem reality“, kter˘ se snaÏí ve ãtenáﬁi vytvoﬁit
dojem, Ïe narativy vûrnû zaznamenávají prÛbûh cesty a pravdivû odráÏejí povahu vidûného. Porovnáváme, co jednotliví autoﬁi v rÛzn˘ch
obdobích „vidí“, a co naopak „nevidí“.10
Anal˘za fikce nabízí rozbor dûl od rozliãn˘ch autorÛ a autorek,
urãen˘ch rozdíln˘m ãtenáﬁsk˘m skupinám. Jsou zde jak díla „vysoké“ literatury, kterou ãte pomûrnû úzká vrstva intelektuálnû zamûﬁen˘ch ãtenáﬁÛ, soustﬁeìujeme se ale i na populární povídky, urãené
‰ir‰ím spoleãensk˘m vrstvám nebo na ãtení pro dûti a mládeÏ. Pﬁi
anal˘ze fikãních reprezentací se stejnû jako u cestopisÛ vûnujeme
v˘‰e uveden˘m aspektÛm, tﬁídû, genderu ãi rase, které se zjevují jako
atributy postav nab˘vajících buì ãastûji kladn˘ch, nebo záporn˘ch
hodnot. Komplexní anal˘za konfigurace postav v rámci jednoho narativu, pﬁípadnû v sadû narativÛ daného období mÛÏe prokázat, jaké
hodnoty jsou v rámci dané ﬁady povaÏovány za pozitivní, jaké naopak za negativní. MÛÏeme si napﬁíklad v‰ímat, s jak˘mi hodnotami
je spojována americká ãe‰tina postavy, zda ji vymezuje pozitivnû, negativnû ãi neutrálnû. Sledovat lze také „jinakost“ t˘kající se odûvu,
chování a celkov˘ch hodnot, které postava âechoameriãana v daném
díle ãi sadû dûl ztûlesÀuje.
Od této roviny pﬁistupujeme také k rozboru tématu narativÛ a jejich dal‰ích aspektÛ (ãas, prostor apod.) a porovnáváme je s vyprávûními dal‰ími. Následnû se ptáme, zda zobrazované skuteãnosti
nûjak˘m zpÛsobem zapadají do daného dobového kontextu, zda
konstruují, nebo naopak podr˘vají nûkteré diskurzivní formace (napﬁíklad stereotypní zobrazení Ameriãana, amerického âecha ãi Afroameriãana). Nepopíráme estetickou funkci/hodnotu fikãních textÛ
a netvrdíme, Ïe jakékoliv zobrazení Ameriãana v ãeské literatuﬁe
musí nutnû zapadat do tûchto struktur a námi kategorizovan˘ch
rámcÛ. Fikãní texty mají samozﬁejmû schopnost zaÏité m˘ty a stereotypy podvracet, jejich v˘znam není nûãím naprosto stabilním a dan˘m. Zde uznáváme, Ïe na‰e nahlíÏení na fikci (coÏ ostatnû platí
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i pro cestopisy) je nejenom úkonem analytick˘m, ale nutnû musí b˘t
aktivitou interpretaãní, a ta jako taková je do jisté míry omezující,
neboÈ v˘znamy v textech ukotvuje a v jistém smyslu „pouÏívá“ pro
anal˘zu. Na druhou stranu ov‰em máme za to, Ïe námi nastínûné
v˘klady, soudy a kategorizace dostateãnû zdÛvodÀujeme, dokládáme
na citacích z primárních zdrojÛ a nedopou‰tíme se nepﬁípadné nadinterpretace. SnaÏíme se vÏdy snést dostateãné mnoÏství empirické
evidence, dané struktury porovnávat a na základû takové anal˘zy
pak dûlat závûry.
Prací o obrazech USA v ãeském kontextu v minulosti pﬁíli‰ nevzniklo.11 Jedinou v˘znamnou studií je práce Jiﬁího ·taifa zab˘vající
se ãesk˘m náhledem na anglosask˘ svût pﬁed první svûtovou válkou
(·taif 2002). Nicménû ná‰ v˘zkum mohl plynule navázat na materiálovû cenné práce anglisty a amerikanisty Jaroslava Peprníka mapující
v˘skyty amerického tématu v ãeské literatuﬁe, jichÏ jsme pﬁi hledání
a tﬁídûní primárních zdrojÛ notnû vyuÏívali. Jde o skripta Anglo-americké reálie v ãeské literatuﬁe (1988) a zejména pak dvoudílnou publikaci Amerika oãima ãeské literatury od vzniku USA po
rok 2000 (2002). Inspiraci ãerpáme také ze zahraniãních sekundárních zdrojÛ mapujících zobrazování Ameriky v rÛzn˘ch regionech
Evropy, na nûÏ prÛbûÏnû odkazujeme (polské, severské, evropské
ad.). Pﬁedkládaná práce je tedy první syntetickou studií, která se
snaÏí komplexnû postihnout zobrazování USA v ãeské literatuﬁe
a kultuﬁe. Jsme si vûdomi rizik, která z tohoto zámûru vypl˘vají,
zejména nebezpeãí jistého zplo‰tûní a pﬁíli‰né generalizace, kterému
se pﬁi takovém mnoÏství primárních zdrojÛ nelze vyhnout. Badatelé,
kteﬁí na na‰e snaÏení naváÏou, budou moci jednotlivá dílãí témata
zpﬁesÀovat a doplÀovat poznatky, pﬁípadov˘mi studiemi a hloubkov˘mi sondami. Tato práce si vetkla za cíl ãtenáﬁÛm nejen z ﬁad
odborné veﬁejnosti poskytnout kompaktní pﬁehled obrysÛ ãeského
diskurzu o Americe od devatenáctého století k dne‰ku.
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Kapitola 1.
„Praví“ Američané, američtí Češi a ti „druzí“.
Obrazy Ameriky a jejích obyvatel
v českých cestopisech
od sedmdesátých let 19. století
po první světovou válku
Reprezentovat „jiného“: Obrazy USA v cestopisech
Druhá polovina devatenáctého století je dobou, kdy mnoho evropsk˘ch cestovatelÛ zaãíná objevovat neprozkoumané konãiny svûta.
Je to období velk˘ch v˘zkumn˘ch expedic i dobrodruÏn˘ch cest. V˘jimkou v tomto ohledu nejsou ani cestovatelé a dobrodruzi z ãesk˘ch
zemí. Mnoho z nich se vydává vstﬁíc nebezpeãí, jako Emil Holub do
neprobádan˘ch konãin afrického kontinentu nebo rovnou na cestu
kolem svûta jako Josef Koﬁensk˘. Tyto poãiny v‰ak jsou v˘pravami
do neznám˘ch krajin, do divoãiny, která musí b˘t objevena, zmapována a pﬁípadnû také podrobena v reÏimu koloniální nadvlády. Cesty
do Spojen˘ch státÛ americk˘ch v‰ak v této dobû jiÏ nemají za cíl
objevování zcela neznámého prostoru a setkávání s „primitivními“
kulturami. Naopak, je to konfrontace s novû vznikající civilizací,
která se Evropû sice v lecãems podobá, má ale své specifické rysy.
Cestovatelství do USA stoupá i díky mohutn˘m vystûhovaleck˘m
vlnám, které stejnû jako v ostatních státech Evropy pﬁicházejí ve
druhé polovinû devatenáctého století.12 âe‰tí autoﬁi udrÏují kontakty
s krajansk˘mi komunitami, které v prÛbûhu sv˘ch cest nav‰tûvují.
Právû proto vedou jejich kroky pﬁes New York do Chicaga, pﬁípadnû
se zastavují v Nebrasce ãi dal‰ích místech v USA s v˘znamnou ãeskou komunitou. Jenom málo z nich se vypravuje i na Dalek˘ západ.
Zájem o Ameriku také podnûcuje ãeská úãast na svûtové v˘stavû
v Chicagu, která se uskuteãnila v roce 1893. V souvislosti s expozicí
jede za oceán celá ﬁada ãesk˘ch spisovatelÛ a novináﬁÛ, pﬁiãemÏ si
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svoje dojmy a záÏitky nenechávají pro sebe. Stejnû v˘znamná byla
v této dobû i Národopisná v˘stava ãeskoslovanská (1895), které se
naopak zúãastnili ameriãtí âe‰i.13
Od druhé poloviny devatenáctého století se také v evropském
diskurzu zaãíná vynoﬁovat m˘tus Ameriky jako zemû dobrodruÏství
a bohatství. I tyto skuteãnosti jistû mohly podnítit mnoho cestovatelÛ k náv‰tûvû Nového svûta. Jin˘m v˘znamn˘m podnûtem k jejich
zv˘‰enému zájmu mohly b˘t téÏ souvislosti politické. Amerika totiÏ
kromû tûchto v˘znamÛ v dobovém diskurzu postupnû získávala status zemû svobody a rovnosti.14 V této souvislosti mÛÏeme také uvaÏovat nad tím, Ïe se „americká svoboda“ pro mnoho zejména liberálnû
orientovan˘ch autorÛ stávala alternativou dobové panslavistické
idey, neboÈ Ruská ﬁí‰e pro nû zaãínala postupnû ztrácet na pﬁitaÏlivosti. V souvislosti s tûmito v˘znamy spojovan˘mi s Amerikou (bohatství, prosperita, dynamiãnost, svoboda ad.) ov‰em také hrozilo riziko,
Ïe cestopisci sv˘mi narativy naru‰í celistvost národa tím, Ïe inspirují
dal‰í statisíce vystûhovalcÛ k opu‰tûní domoviny. Podle jejich názoru
byl tento jev negativní, neboÈ ãesk˘ národ oslaboval, zejména pak
pﬁi zápase s nûmeckou komunitou. Uvûdomovali si, Ïe pﬁestoÏe se
ameriãtí âe‰i snaÏí udrÏovat národní tradice, v dal‰ích generacích je
velmi tûÏké, ne-li nemoÏné národnost udrÏet. V cestopisech budeme
stopovat, jak se autoﬁi pokou‰ejí s tímto rizikem vypoﬁádat.
V této kapitole se pokusíme o diskurzivní anal˘zu cestopisn˘ch
textÛ o USA, které vycházely v ãesk˘ch zemích zhruba od sedmdesát˘ch let 19. století po první svûtovou válku a které nám nabízejí
v˘znamná témata k anal˘ze. Jednak se podíváme na Ameriku jako
„zemi svobody“ a také prozkoumáme obrazy lidí, kteﬁí v této zemi
Ïijí – „prav˘ch AmeriãanÛ“. Neménû v˘znamná je reprezentace americk˘ch âechÛ, kteﬁí na jedné stranû smûﬁují k tomu, aby se podobali
AmeriãanÛm, na druhé stranû si v‰ak stále uchovávají nûkteré specificky ãeské rysy. Jak jsme poznamenali v úvodu, tato anal˘za nás
mÛÏe kromû poznání samotn˘ch aspektÛ reprezentace USA dovést
k obrysÛm ãeské identity v tomto období. Na obrazu „jiného“ a jeho
kontrastu s „já“ se totiÏ zv˘razÀuje to, co je autory chápáno jako „typicky ãeské“. AÈ uÏ to jsou vûci pozitivní, ãi negativní. V závûreãné
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ãásti tohoto oddílu si v‰ímáme toho, jak ãe‰tí cestovatelé reprezentují „jiné“ rasy a národnosti. Zejména se zamûﬁujeme na dobovû v˘znamné obrazy pÛvodních obyvatel Ameriky a afroamerické populace.
V tomto ohledu jsou, jak uvidíme, ãeské cestopisy v souladu s dobov˘mi rasov˘mi stereotypy, které jednoznaãnû nadﬁazují evropskou
civilizaci a „bílou rasu“ nad ostatní.
Do Spojen˘ch státÛ v analyzovaném období (stejnû jako pozdûji
v éﬁe meziváleãné) smûﬁovaly desítky pﬁedstavitelÛ ãeské umûlecké,
intelektuální, podnikatelské i politické elity.15 V˘znam Ameriky v ãeském a evropském kontextu rostl v pﬁímé úmûrnosti k tomu, jak dynamicky se rozvíjela hospodáﬁsky. V prÛbûhu první svûtové války
také zaãala b˘t aktérem na mezinárodní politické scénû, coÏ je v ãesk˘ch narativech o USA reflektováno zejména po vzniku samostatného âeskoslovenska. JiÏ pﬁed ním v‰ak sem míﬁilo mnoho âechÛ
za poznáním, prací a pﬁedev‰ím pouãením. Podnikatelé jako Tomá‰
BaÈa zde hledali inspiraci pro své v˘robní a obchodní aktivity,
umûlci, napﬁíklad Emma Destinová ãi Antonín Dvoﬁák, v Americe
nalezli v˘razné uznání a uplatnûní, stejnû tak sem smûﬁovali mnozí
spisovatelé a publicisté, kteﬁí o sv˘ch záÏitcích soustavnû psali do
ãeského tisku. Spojené státy ale také nab˘vají dﬁíve neb˘valé dÛleÏitosti pﬁi snaze politikÛ, jako byl Tomá‰ Garrigue Masaryk, v prÛbûhu první svûtové války dosáhnout vzniku samostatného státu.
Cestopisné ãrty ãi cestopisy nepsali jenom spisovatelé a novináﬁi, ale
i herci, podnikatelé a pozdûj‰í politici. Na v‰echny tyto zdroje se
v této studii budeme zamûﬁovat. Ná‰ v˘bûr zahrnuje cestovatele
(Josef Koﬁensk˘), spisovatele a novináﬁe (Josef Václav Sládek, Josef
·tolba, Franti‰ek Herites, Jan Havlasa, Franti‰ek Sokol TÛma, Pavel
Albieri, Jan Wagner), herce (Josef ·maha), osoby ãinné politicky
(Franti‰ek Soukup, Gustav Habrman), je zde i pﬁedstavitelka Ïenského hnutí (Josefa Humpál-Zemanová).16 Nesmíme v‰ak zapomínat
na to, Ïe se jedná pouze o urãit˘ v˘sek diskurzu. Autoﬁi, kteﬁí si
mohli dovolit do Ameriky cestovat (jako turisté, nikoli jako vystûhovalci), se rekrutovali povût‰inou z vy‰‰ích spoleãensk˘ch vrstev
nebo (jako napﬁíklad Josef Václav Sládek) na pﬁíslu‰nost k tûmto
vrstvám aspirovali a byli jimi podporováni. Máme také na zﬁeteli, Ïe
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se jedná pouze o svûdectví z cest urãité ãásti ãeské elity. Autoﬁi orientovaní na slovansk˘ svût a Rusko cesty do USA nepodnikali, proto
na nû nenabídli alternativní pohled.17 Pochopitelnû jezdili do Ruska,
pﬁiãemÏ o sv˘ch zku‰enostech psali. Nûkteﬁí autoﬁi, jako napﬁíklad
Karel Havlíãek Borovsk˘, v‰ak o Rusku ztratili iluze.18 I proto je
pochopitelná jejich zv˘‰ená afinita ke Spojen˘m státÛm a také k politickému liberalismu. ZároveÀ musíme brát na zﬁetel, Ïe kromû konzervativnû ãi liberálnû orientovan˘ch autorÛ o Novém svûtû téÏ
pí‰ou cestovatelé socialistického zamûﬁení (Soukup, Sokol TÛma,
Habrman). Na tyto ideové rozdíly pﬁi zobrazování se budeme snaÏit
poukázat, zároveÀ nás zajímá, co mají tyto narativy spoleãné. V˘bûr
ãasového rozpûtí (cca 1870–1918) byl dán zejména s pﬁihlédnutím
k politick˘m dûjinám, které v˘znamnû ovlivnily psaní o USA. Jeden
z prvních v˘znaãn˘ch analyzovan˘ch autorÛ, Josef Václav Sládek,
o sv˘ch cestách zaãal psát na poãátku sedmdesát˘ch let 19. století.
Bol‰evická revoluce v roce 1917 a vznik samostatného ãeskoslovenského státu znamenaly (nejen v ãeském kontextu) pﬁeryv v diskurzu
o „svobodû“. Prvorepublikové narativy o Americe analyzujeme v dal‰ím oddíle.

Volnost, rovnost, bratrství: Reprezentace USA jako zemû
svobody
V ãeském kontextu se stal prvním v˘znaãn˘m propagátorem USA
Vojta Náprstek. Jeho vliv byl nicménû patrn˘ spí‰e v rovinû spoleãenské, neÏ Ïe by psal o sv˘ch cestách texty. Zakládá Americk˘ klub
dam ãi muzeum, v nûmÏ schraÀuje rÛzné artefakty ze sv˘ch cest po
Americe. Jeho dÛm U HalánkÛ se také stává centrem ãesk˘ch cestovatelÛ v této dobû. Prvním v˘znaãn˘m cestovatelem ãi poutníkem,
kter˘ podnikl cestu do USA a soustavnû o sv˘ch zku‰enostech psal,
byl Josef Václav Sládek. Nûkteré jeho texty byly uveﬁejnûny je‰tû za
pobytu za oceánem, jiné vycházely aÏ po jeho návratu. Vût‰ina z nich
byla oti‰tûna v denním tisku a ãasopisech (Národní listy, Osvûta,
Lumír), potom vy‰ly soubornû roku 1914. Sládek ov‰em nepsal
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pouze známé „obrázky“ z Ameriky, ale ve studiích pojednával téÏ
o americké ústavû, demokracii ãi pÛvodních obyvatelích. Nedílnou
souãástí jeho ãinnosti byly také pﬁedná‰ky pro Umûleckou besedu.
Sládkovo psaní o americké demokracii ovlivnilo dal‰í cestopisce.
Josef Václav Sládek opou‰tí ãeské zemû v roce 1868, tedy v politicky vyhrocené dobû táborÛ lidu a protestÛ nacionálnû sm˘‰lejících
âechÛ proti rakousko-uherskému vyrovnání. Cestou se stavuje v Kostnici, aby zde jako pﬁedstavitel ãesk˘ch studentÛ promluvil na shromáÏdûní k uctûní památky Jana Husa. Dodnes není zcela rozﬁe‰eno,
z jak˘ch dÛvodÛ Sládek do Ameriky vlastnû odjel, nicménû, jak
uvádí Josef Opatrn˘, tyto pochybnosti nic nemûní na faktu, Ïe Sládkovy ãrty a fejetony vycházející od poãátku sedmdesát˘ch let byly
„v˘znamn˘m zdrojem informací pﬁibliÏujících Ameriku ãeskému
publiku“ (Sládek 1998: 263). Nejsou to ov‰em pouze informace cestopisného rázu, ale v˘znamn˘ byl samozﬁejmû také politick˘ rozmûr
Sládkova psaní. Je pochopitelnû charakteristick˘ nejen pro Sládka,
ale i pro ostatní autory. Zdaleka ne v‰ichni náv‰tûvníci USA jsou
pﬁi hodnocení zdej‰ího politického systému ve shodû.
Sládek se vyjadﬁuje k americké svobodû v dopise ze „Svatého Ludvíka“ (tedy Saint Louis), zaslaném do Slovanu je‰tû v dobû svého
amerického pobytu. Na tomto textu je mimo jiné zajímavé, Ïe se zde
staví do pozice ãlovûka, kter˘ jiÏ není souãástí ãeského kontextu,
jako by se z nûj jiÏ po necel˘ch dvou letech pobytu stal Ameriãan:
„Jsme jednou krví s vámi, a pﬁece jiÏ tak cizí sm˘‰lením. U vás zápasíte o to, co zde jiÏ velmi dávno jest uskuteãnûno [...]“ (Sládek 1998:
7).19 Tato poloha je u Sládka v˘jimeãná. Jeho „u nás“ ãi „doma“ v jin˘ch textech vût‰inou znamená naopak v âechách. Je to samozﬁejmû
i z toho dÛvodu, Ïe velké mnoÏství fejetonÛ a textÛ bylo napsáno aÏ
po jeho návratu. Základní osa amerického svûta se ale nemûní.
V USA jsme „‰Èastni“ a „volni jako ptáci“, neboÈ zde se sen o svobodû stal realitou. Sládek vyjadﬁuje víru, Ïe „voln˘ a zdrav˘ Ïivot zdej‰í
vypudí dﬁíve je‰tû z Evropy v‰e, co tam nepﬁirozeného a chorého“.
Dal‰ím aspektem, kter˘ vyzdvihuje, je rovnost stavÛ. Ta opût není
jenom nedosaÏiteln˘m ideálem, ale realitou. Dûlník zde „jest ãlovûkem na nejvy‰‰ím stupni váÏnosti stojícím, moÏno-li mezi sobû
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rovn˘mi mluviti o vût‰í nûkoho váÏnosti“. JelikoÏ je podle Sládka
celá Amerika zemí práce, jediná obrovská továrna „pracující ku blahu celku“, kastovní hradby zmizely a ten, „jenÏ dnes v kreslírnû nov˘
sestavoval vynález, zítra v dílnû kováﬁské jej uskuteãÀuje“ (ibid. 8).
Neexistují zde v˘sady ‰lechty, ale ani nadﬁazování nemanuálních povolání. Mlad˘ Sládek vykresluje idealizovan˘ obrázek spoleãnosti,
kde není tﬁídních rozdílÛ ani nesvobody. Tento dopis se blíÏí spí‰e
politickému prohlá‰ení, nicménû i ve fejetonistick˘ch textech se mÛÏeme setkat s podobn˘mi proklamacemi. Sládek velebí svobodné
americké volby, neboÈ se pﬁi nich kaÏd˘ americk˘ obãan stává politikem (ibid. 124). Na prezidentské kﬁeslo se zde mÛÏe bez machinací
vy‰vihnout „dﬁevo‰tûp Lincoln, krejãí Johnson“ a nebo tﬁeba „koÏeluh
Grant“. V takovém státû není dûlník otrokem fyzick˘m ani mravním
(ibid. 51). Tento náhled na politick˘ systém rezonuje i pozdûj‰ími
Sládkov˘mi studiemi o americké demokracii a kultuﬁe.20
Americká rovnost se projevuje v rozliãn˘ch aspektech Ïivota. I pro
mnoho dal‰ích autorÛ jsou volby symbolem svobodného rozhodování nezávislého jedince. Podle Humpál-Zemanové21 se kaÏd˘ obãan
vyrovná samému prezidentu republiky, je svobodn˘m a plnoprávn˘m
obãanem, i kdyby mu nenáleÏel ani kabát, kter˘ kryje jeho záda.
Humpál-Zemanová v‰ak poznamenává, Ïe evropsk˘ vystûhovalec
mnohdy není uvykl˘ na takovouto svobodu a st˘ská se mu po vedení. Zakládá proto osady, které se podobají tûm doma. Takoví lidé
se potom stávají vﬁedy, které „vyssávají sílu mladého národa“ (Humpál-Zemanová 1903: 17–18). Humpál-Zemanová naznaãuje, Ïe se
evrop‰tí vystûhovalci musejí pravé americké svobodû uãit a zvyknout
si na ni. Teprve potom se z nich stanou svobodní lidé a praví Ameriãané. Pro autorku je také podstatné, Ïe v Americe jsou respektována i práva Ïen, která jsou nedílnou souãástí svobody. Je tedy jasné,
Ïe se zde také rozvíjí Ïenské hnutí (ibid. 44). Autorka tento fenomén,
jemuÏ vûnuje jeden oddíl knihy, na rozdíl od mnoha muÏsk˘ch
autorÛ hodnotí jednoznaãnû pozitivnû.
Dal‰í z liberálních hodnot, kterou ãe‰tí autoﬁi na Americe oceÀují,
je svoboda slova. Nûkteﬁí cestovatelé se úãastní shromáÏdûní rÛzn˘ch politick˘ch organizací a jsou udiveni tím, co v‰e je v Americe
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moÏné svobodnû ﬁíkat. Josef ·tolba22 se na schÛzi radikálních demokratÛ „s evropsk˘m sv˘m svûdomím“ uleknutû rozhlíÏel a ãekal,
kdy pﬁijde „policejní komisaﬁ a popadne ﬁeãníka za límec a rozpustí
shromáÏdûní [...]“ (·tolba 1876: 137–38). Stejnû jako Sládek konstatuje, Ïe ten, kdo se vÏil do svobodn˘ch a voln˘ch americk˘ch pomûrÛ, se nedovede víc „vpraviti do tûÏk˘ch pomûrÛ evropsk˘ch“
(ibid. 160). Podobnû také Jan Havlasa23 se diví tomu, Ïe leckdo mÛÏe
v parku hlásat i anarchii a „policeman“ mu bude naslouchat zrovna
tak lhostejnû nebo právû s takovou legrací jako kdo jin˘. Opût srovnává tyto podmínky s ãeskou situací. Kdyby nûkdo z ãesk˘ch literátÛ
ﬁeãnil o socialismu na rohu Ferdinandovy tﬁídy jako Jack London
v ulicích San Francisca, policie by ho sebrala „v prvních pûti minutách“. Havlasa proto konstatuje, Ïe kdyby se London narodil âechem,
byl by „krot‰ím“ (Havlasa 1916: 96–97). Kromû ironické naráÏky na
fakt, Ïe ãe‰tí spisovatelé o socialismu ani nic netu‰í, zde vidíme srovnání prÛbojné americké povahy s krotk˘m ãesk˘m charakterem. Tento
reprezentaãní mechanismus budeme sledovat v souvislosti s obrazem
„pravého Ameriãana“. Koncept americké svobody a rovnosti je poté
rozvinut a potvrzován i v dal‰ích analyzovan˘ch reprezentacích.
V˘znamn˘m aspektem souvisejícím s rovností, kterého si v‰ímá
mnoho autorÛ, je dûlení spoleãensk˘ch tﬁíd, jak se demonstruje ve
veﬁejném prostoru. Zde cestovatelé shledávají podstatn˘ rozdíl
oproti ãeské a obecnû evropské situaci. Zatímco v âechách ãi Rakousko-Uhersku jsou prostory pro jednotlivé spoleãenské tﬁídy v dopravních prostﬁedcích víc oddûlené, v Americe naopak takové dûlení
mnohdy schází. Josef ·tolba tvrdí, Ïe v Americe je „rovnost stavÛ
pﬁirozena“, proto ve vlacích je pr˘ pouze jedna tﬁída. Cestujícího
tedy zprvu pﬁekvapí, kdyÏ se sejde na sedátku „ãerven˘m sametem
potaÏeném, s dûlníkem, jenÏ po denní práci s olejovou nádobou
v ruce vrací se do mûsta [...]“. Na takovouto rovnost si dle ·tolby
ãlovûk velice rychle zvykne, Ïe ani nemÛÏe pochopit, „Ïe mÛÏe to
jinde jiné b˘ti“ (·tolba 1876: 78). ·tolba sice pﬁiznává, Ïe zde existují
speciální luxusní salonní vagony, nicménû pojímá je jako nadstandard
pouze pro „spoleãnost vybranou“, neboÈ Ameriãan „nerad vydává
více, kdyÏ i bez toho mÛÏe pohodlnû jeti“ (ibid. 79). Jeho pojetí im-
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plikuje, Ïe tento speciální vÛz proto není pﬁíli‰ pouÏívan˘. I socialista
Franti‰ek Soukup24 tvrdí, Ïe v americkém vlaku není rozdûlování na
tﬁídy a dûlník tu sedí vedle továrníka, stejnû jako prostá Ïena vedle
dámy s démanty, aniÏ by se nûkdo nad nûkoho povy‰oval. Ve vlaku
jsou totiÏ „v‰ichni ladies a gentlemani“ (Soukup 1912: 71).
Ne v‰ichni autoﬁi ov‰em s tímto náhledem souhlasí. Napﬁíklad
Josef Koﬁensk˘25 ãi Jiﬁí Guth26 mají za to, Ïe takovéto dûlení deklarovanou rovnost neguje. Vy‰‰í vrstvy totiÏ pouÏívají v˘hradnû tyto
vyzdobené Pullmannovy spací vozy. Ty jsou faktick˘m ukazatelem
jednotliv˘ch spoleãensk˘ch tﬁíd. Egalitáﬁství sice v Americe existovalo, ale kvÛli souãasnému mamonáﬁství se postupnû vytrácí. Koﬁensk˘ poznamenává, Ïe velebená rovnost „ve vozích americk˘ch
Ïeleznic v‰emocn˘m dolarem víc a více mizí“ (Koﬁensk˘ 1896: 89),
Guth dospívá k tomu, Ïe „jako ve mnoh˘ch vûcech, tak i zde americká rovnost je vlastnû jen v theorii“ (Guth 1902: 157). Existují zde
jak zvlá‰tní, jednoduché vagony pro pﬁistûhovalce, tak nejvy‰‰í standard v rámci salonních vagonÛ. Dohromady tedy Guth poãítá se
ãtyﬁmi tﬁídami podle sociálního statusu cestujících. Ze sv˘ch pozorování dal‰ích aspektÛ amerického Ïivota poté vyvozuje, Ïe i ve svobodné Americe jsou pﬁesnû vedené ãáry mezi jednotliv˘mi stavy,
které urãuje „vût‰í nebo men‰í mísa dolarÛ“. Na místo evropské urozenosti „nastupuje mamon“, pﬁiãemÏ barva pleti se údajnû stává ukazatelem podruÏn˘m (ibid. 61). Zde vidíme jist˘ konzervativní aspekt
tûchto narativÛ. Rovnost v Americe je otázkou minulosti. Sice zde
kdysi v poãáteãní fázi jejího v˘voje existovala, nicménû postupnû
vzala za své. Dnes vládnou peníze, a kdo si mÛÏe dovolit luxus, zaplatí si za nûj. NiÏ‰í vrstvy se musí spokojit s hor‰í Ïivotní úrovní.
V Americe tedy podle tûchto autorÛ fakticky rovnost není. Z toho
také pro ãtenáﬁe vypl˘vá, Ïe ãesk˘ ãlovûk uÏ nemá, co by zde pohledával, proto nemá ani dÛvod se do Ameriky vystûhovat.
K mnoha aspektÛm amerického Ïivota je kritick˘ i Franti‰ek
Herites, jehoÏ texty o Americe vycházely v dobovém tisku.27 Stejnû
jako u textÛ Sládkov˘ch zde proto mÛÏeme uvaÏovat o jejich aktuální politicko-sociální relevanci. Herites je ov‰em na rozdíl od
Sládka v hodnocení souãasného politického Ïivota v Americe mno-
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hem skeptiãtûj‰í. Popisuje i jeho odvrácenou tváﬁ, kterou pﬁedstavuje
politikaﬁení, pﬁetahování voliãÛ podloudn˘mi zpÛsoby, a dokonce
podplácení. Chce-li se nûkdo stát nûãím úﬁedníkem, musí si vydrÏovat agenty a náhonãí, opíjet se s hosty po salonech, jenom aby získal
pﬁízeÀ voliãÛ. Z toho plyne, Ïe ãlovûk usilující se prosadit v politické
arénû potﬁebuje hodnû penûz, a kdyÏ je nemá, tak jeho ‰ance stát se
politikem jsou pramalé. Údajná americká rovnost, v níÏ se mÛÏe prezidentem stát kdokoliv, je dnes jiÏ proto podle Heritese pouh˘m pﬁeludem. Pokud kandidát uspûje, tak svÛj politick˘ kapitál mÛÏe plnû
zúroãit ve funkci tím, Ïe se nechá uplácet. Celkovû pak Herites uzavírá své hodnocení: „Z líãeného dle pravdy vysvítá, co jest korrupce
a mrzkostí v pomûrech americk˘ch, která jest pﬁi nejmen‰ím daleká
ideálÛ politick˘ch“ (Herites 1913: 109). Herites tedy neukazuje Ameriku jako zemi svobody a neomezen˘ch moÏností. Naopak, podle nûj
jsou pﬁíleÏitosti ke zbohatnutí a rychlému spoleãenskému vzestupu
jiÏ vyãerpány. Proto nemá smysl se do Ameriky stûhovat. Herites
chce na âechy pÛsobit a pﬁesvûdãuje je, aby neopou‰tûli svou vlast
a radûji se ji pokusili zvelebit. Jejich odchod totiÏ oslabuje ãeské národní hnutí. Tato tendence takto vykreslit Ameriku nebyla u národnû
orientovan˘ch autorÛ niãím v˘jimeãn˘m. Mnoho z nich totiÏ poukazovalo na to, Ïe v Americe se ãeská národnost neudrÏí a rozplyne
se v „americkém moﬁi“.
Na mnohé problémy Ameriky poukazovali také autoﬁi z levicové
ãásti tehdej‰ího spektra. V tomto ohledu je proto produktivní sledovat, jak nejednoznaãnû je „americká svoboda“ v období pﬁed první
svûtovou válkou reprezentována cestopisci socialistick˘mi. Obrazy
velk˘ch spoleãensk˘ch rozdílÛ v jejich dílech pozoroval Jiﬁí ·taif.
Socialistiãtí autoﬁi „zdÛrazÀovali sociální kontrasty, jeÏ tento typ moderní civilizace uvádûl v Ïivot. Nápadná jim pﬁitom byla okolnost,
Ïe tyto kontrasty byly mnohem hlub‰í ve srovnání s tím, co i pro nû
bylo doma obvyklé“ (·taif 2002: 178–79). Je jasné, Ïe tﬁídní rozpory
budou hrát v˘znaãnou roli i v zobrazování míry americké svobody,
neboÈ podmínkou nastolení svobody v socialistickém ideovém univerzu není pouze akt voleb ãi svoboda slova, ale také ekonomická
rovnost. Franti‰ek Sokol TÛma konfrontuje své ideály, se kter˘mi do

   29

AMERIKA_zlom.QXD_Sestava 1 5/25/16 9:11 PM Stránka 30

USA jel, s místní tvrdou realitou. Je‰tû pﬁed odjezdem se vyznává z obavy, aby ona svoboda neotrávila jeho „názor na ideál svobody“, aby
se nevrátil „o jednu, a to nejvût‰í Ïivotní nadûji chud‰í“ (Sokol TÛma
1934: 10).28 Pﬁi plavbû lodí podot˘ká, Ïe jej oceán nese tam, „kde je
volnost, svoboda a lidskost“ (ibid. 26), a poté co vjíÏdûjí do newyorského pﬁístavu, popisuje lidi „zemû svobody“, kteﬁí mají to ‰tûstí, Ïe
hltají „pravou svobodu – volnost“ (ibid. 42). Jeho oãekávání jsou v‰ak
neustále zklamávána. Postupnû zji‰Èuje, Ïe v mnoha oblastech Ïivota
zÛstává vytouÏen˘ ideál svobody nenaplnûn˘. Vyrazí-li si na pláÏ, pak
shledává, Ïe zde je‰tû existuje „pravá americká spoleãenská rovnost“
(ibid. 67), a i ve vlaku je jenom jedna tﬁída „do pohodlí i do ceny –
první“ (ibid. 111). Nicménû bûhem své cesty po Americe, kdy nav‰tûvuje továrny, dílny, farmy a doly, zji‰Èuje, Ïe deklarovaná rovnost,
která staví na roveÀ prezidenta i dûlníka, je jenom velk˘m klamem:
„Jak mezi muÏi, tak i mezi Ïenami jest kastovnictví velice patrno“
(ibid. 83). Nejvût‰ím ohroÏením svobody je zde hromadûní kapitálu
v rukou jednotlivcÛ. Tento fakt podle Sokola TÛmy ohroÏuje existenci základních pilíﬁÛ, na nichÏ je tento stát vybudován. Soustﬁedûním majetku v rukou nûkolika majetn˘ch se mûní „svoboda v otroctví“
a z volnosti samostatn˘ch obãanÛ se stává ﬁada existencí bez vÛle
a moci odvisl˘ch od tûchto milionáﬁÛ (ibid. 96). Navíc Sokol TÛma
poznává, Ïe v Americe není moÏné udrÏet národnost, coÏ je dle jeho
soudu nutná podmínka k dosaÏení pravé svobody, jinak je to pouze
pﬁetváﬁka a „fale‰ná maska svobody“ (ibid. 207–09). V jeho textu nalézáme specifick˘ mix socialismu a zdÛrazÀování ãeské nacionální
identity, obohacené o prvky antisemitismu. Amerika ideály svobody
podle Sokola TÛmy bohuÏel nenaplÀuje. âlovûk dnes jiÏ není schopen stát se milionáﬁem, neboÈ tomu brání monopolizace. âesk˘ národ
zase utone v oceánu americké kultury a nakonec s ní cele splyne.
Ztrácí tak svou identitu a tím i svobodu.29 Pozitivnû se Sokol TÛma
vyjadﬁuje snad jen o americkém farmáﬁi, kter˘ je „jin˘m ãlovûkem“,
svobodnûj‰ím, neboÈ není pouze strojem k placení daní jako v âechách (ibid. 247). Podobnû kladné hodnocení farmáﬁÛ nalezneme
také u dal‰ích autorÛ, napﬁíklad u J. V. Sládka ãi Franti‰ka Soukupa,
objevuje se také v dobové fikci.30
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