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ta by namítl, že moderní reduktivní věda 
o člověku stojí teprve na svém začátku. 

Scrutonův cíl v Sexual Desire má však 
mnohem širší společenský dopad, nejde 
mu jen o kritiku moderních věd o člověku. 
Ze své filosofické antropologie se totiž 
snaží vyvodit značně tradicionalistickou 
sexuální morálku, a to včetně dedukce 
morální nadřazenosti heterosexuality 
nad homosexualitou. Tato nadřazenost 
prý spočívá v tom, že v heterosexuál-
ním svazku se člověk otevírá „tajemství“ 
druhé osoby s odlišným sexuálním orgá-
nem, zatímco v homosexuálním spojení 
se žádné podobné překvapení nekoná.12 
Z dnešního hlediska vyznívá podobná ar-
gumentace vskutku antikvárně, ačkoli je 
zřejmě fér zmínit i to, že Scruton výslovně 
odmítá klasifikovat homosexualitu jako 
druh perverze.

Závěrem se vracím k otázce, kterou 
jsem zmínil již v úvodu této vzpomínky, 
ke vztahu mezi Scrutonovou filoso-
fií a jeho konzervativismem. Zdá se, že 
v každé oblasti, kterou jsem se tu zabý-
val, se nás sir Roger snažil přesvědčit, že 
konzervativismus plyne z jeho základ-
ních filosofických postojů. Nelze se však 
zbavit podezření, že jeho estetiku hudby 
utvářel spíše jeho hudební vkus než filo-
sofické předpoklady – a že totéž platí pro 
vztah mezi jeho estetikou architektury 
a architektonickým vkusem a obdob-
ně mezi jeho filosofickou antropologií 
a konzervativní morálkou. Lze-li však 
takové podezření vztáhnout na dílo du-
chaplného konzervativního myslitele, 
nelze si namlouvat, že něco podobného 
nelze učinit i v případě těch z nás, kteří 
zastávají progresivnější stanoviska.

Tomáš Hříbek

Konec „Les Temps Modernes“

Nakladatelství Gallimard pozastavilo vy-
dávání francouzské revue Les Temps Mo-
dernes, založené Jeanem-Paulem Sar-
trem a Simonou de Beauvoir. Přestože její 
vydavatelé přislíbili „nový“ formát a oži-
vení způsobu publikace, uplynul od vyslo-
vení tohoto příslibu již rok, během které-
ho ohledně budoucnosti legendárního 
časopisu panovalo pouze mlčení. 

Článek Antoina Gallimarda v deníku 
Le Monde, ve kterém představitel nej-
většího francouzského nakladatelství 

22. května 2019 oznámil konec revue 
Les Temps Modernes,1 způsobil doslova 
otřes mezi badateli a sympatizanty sar-
trovské filosofie. „Jiná forma“ časopisu, 
jež byla v Gallimardově článku mlhavě 
přislíbena, zůstává dodnes bez upřes-
nění, přičemž zatím poslední, sedmisté 
číslo Les Temps Modernes vyšlo v prosin-
ci roku 2018. Les Temps Modernes, které 

1 Gallimard, A., Pourquoi j’ai pris la déci-
sion d’arrêter les « Temps Modernes ». Le 
Monde, 22 mai 2019.

12 Scruton, R., Sexual Desire: A Moral Philoso-
phy of the Erotic, c.d., s. 305–310.
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byly nejprestižnějším francouzským ča-
sopisem, jenž se navíc těšil i mezinárod-
nímu renomé, byly vždy místem debat 
a bojů. Mezi jejich nejznámější autory 
se řadili Raymond Queneau, Boris Vian, 
Hannah Arendtová, William Faulkner, 
André Malraux, dále také Jean Genet, 
Pierre Bourdieu, Jacques Lacan, Claude 
Lévi-Strauss, Frantz Fanon, Michel Fou-
cault, konečně pak Jürgen Habermas 
a Alain Badiou. Jejich příspěvky věno-
vané filosofii, kultuře a politice byly cen-
ným svědectvím historického vývoje 
uplynulého půlstoletí.

Legendární časopis založili roku 1944 
Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir. 
První výtisk se dostal do prodeje až 
15. října 1945, a to kvůli nedostatku pa-
píru ve válkou zasažené Francii. V teh-
dejší redakční radě byli zastoupeni Ray-
mond Aron, Maurice Merleau-Ponty 
a Jean Paulhan. Redaktoři si přáli za-
chytit skutečný obraz tehdejší společ-
nosti, její naděje a obavy. Beauvoirová 
kromě toho zdůrazňovala, že jejich zá-
měrem zároveň bylo uvádět své čte-
náře do centra tehdejších aktuálních 
problémů a „nalézat odhalující fakta“2 
v ideologicky nejednotné době. 

Les Temps Modernes se brzy staly 
centrem intelektuálních sporů a filoso-
fických diskusí. Texty, které v nich byly 
publikovány ve čtyřicátých letech mi-
nulého století, prakticky reprezentova-
ly to, co si Sartre představoval pod po-
jmem „angažované literatury“. Jednalo 
se o požadavek, aby texty veřejně čin-
ných intelektuálů sloužily i jiným účelům 
než jen umění nebo rozptýlení, aby svým 

2 Beauvoir, S. de, La Force des choses. Paris, 
Gallimard 1963, s. 60.

obsahem směřovaly ke konkrétní nápra-
vě sociálních poměrů a apelovaly na od-
stranění třídních nerovností, rasismu, 
antisemitismu a kolonialismu.

Takzvaná druhá vlna Sartrova angaž-
má, během níž reflektoval především 
aktuální politické kauzy, do nichž se 
i osobně zapojoval, se neobešla bez ro-
zepří mezi představiteli existencialistic-
ké filosofie. Patrně neznámější z těch-
to svárů propukl mezi Jeanem-Paulem 
Sartrem, Albertem Camusem a Mauri-
cem Merleau-Pontym. Zatímco se totiž 
Camus i Merleau-Ponty poměrně brzy 
odtáhli od Francouzské komunistické 
strany a od aktuálního politického dění 
vůbec, Sartrovo angažmá směřovalo 
přímo do centra tehdejších politických 
zápletek, ve kterých se, mnohdy dosti 
neobratně, snažil „zaujímat pozice“.

Ještě před propuknutím těchto 
„kauz“ se ale v Les Temps Modernes 
stihla představit jiná forma myšlení. 
Jejím cílem bylo studovat postavení 
ženy ve společnosti a obecně předsta-
vit nové pojetí tzv. ženské otázky. Nej-
výraznější představitelkou tohoto typu 
nového uvažování se stala Simone de 
Beauvoir, která prostřednictvím série 
svých článků v Les Temps Modernes, po-
jmenované „Žena a mýty“, explicitně 
představila ženské pohlaví jako jiné, cizí. 
Ve svých článcích, postupně publikova-
ných v Les Temps Modernes, autorka 
zformulovala stěžejní teze koncepce, 
která posléze nalezla své nejpřesnější 
vyjádření v knize publikované pod ná-
zvem Druhé pohlaví (1949).3 Pečlivou re-

3 Beauvoir, S. Le Deuxième sexe. Paris, Galli-
mard 1949. Finální název publikace „Dru-
hé pohlaví“ navrhl Sartrův přítel a bývalý  
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šerši ženské tematiky, jež se stala páteří 
celé knihy, Beauvoirová podrobně kon-
zultovala s Claude Lévi-Straussem, kte-
rý v té době pracoval na své disertaci, 
jež posléze vyšla pod titulem Elemen-
tární struktury příbuzenství (1949).4 

Texty, které Beauvoirová prezen-
tovala čtenářům Les Temps Modernes 
a které dnes chápeme jako projev femi-
nistické filosofie, byly podrobeny ostré 
kritice jejích současníků. Velmi nevybí-
ravě na ně reagoval například Claude 
Mauriac, který podněcoval mládež, aby 
odsoudila pornografii, jež je v textech 
Beauvoirové údajně obsažena. A na-
příklad již zmiňovaný Albert Camus 
Beauvoirové vyčetl, že „zesměšnila 
francouzské mužské pohlaví“.5 

Zásadní konflikt s Camusem propukl 
ale až v roce 1952. Tehdy Sartre publiko-
val článek „Komunisté a mír“, k jehož 
sepsání ho podnítila tzv. „aféra Henriho 
Martina“, aktivisty, který byl odsouzen 
za protest proti válce, již Francie vedla 
v tehdejší Indočíně. V srpnovém vydání 
Les Temps Modernes z roku 1952 si pak 
v návaznosti na tento Sartrův text oba 
bývalí přátelé vyměnili veřejné dopisy, 
přičemž Camus v tom svém oslovil Sart-
ra slovy „Vážený pane řediteli“, aby mu 

(pokr. pozn. č. 3) student Jacques-Laurent 
Bost. Nicméně i Sartre vznesl svůj návrh, 
a kdyby jej bývala Beauvoirová přijala, její 
práce by dnes nesla název „Ariana, Mélu-
sina“. Podrobněji k českému, slovenskému 
a anglickým překladům této práce viz Picho-
vá, D., Simone de Beauvoir: „Druhé pohlaví“ 
– a kletba překladu. Filosofický časopis, 67, 
2019, č. 2.

4 Lévi-Strauss, C. Les structures élémentaires 
de la parenté. Paris, Presses universitaires 
de France 1949.

5 Beauvoir, S. de, La Force des choses, c.d., 
s. 208.

již tímto oficiálním oslovením dal naje-
vo svůj dlouhodobý zásadní nesouhlas 
s jeho novou ideologickou orientací. 
Sartrův dopis sice začínal oslovením 
„Můj drahý Camusi“, nicméně Sartre 
v něm veřejně sdělil, že navzdory leti-
tému přátelství se s Camusem rozchází.

Dlouho se svou reakcí na nastalou 
situaci pak neotálel ani dosud trpěli-
vý Maurice Merleau-Ponty, který Les 
Temps Modernes, jež svědomitě vedl ce-
lých osm let, definitivně opustil v roce 
1953. Motivem jeho odchodu byly dlou-
hodobé ideologické a polické neshody 
se Sartrem. Jeho tehdejší koresponden-
ce se Sartrem sice nebyla v Les Temps 
Modernes medializována, avšak celá 
jedna kapitola jeho knihy Dobrodružství 
dialektiky (1955),6 nazvaná „Sartre a ult-
ra-bolševismus“, svědčí o jejich dlouho-
dobých neshodách, ke kterým kromě 
přízně, již Sartre setrvale osvědčoval 
komunistickému hnutí, přispěla i Sart-
rova neutuchající nekritická náklon-
nost k tehdejšímu Sovětskému svazu. 
Rozepři mezi oběma bývalými přáte-
li ukončila až smrt Merleau-Pontyho, 
po níž Sartre publikoval článek „Žijící 
Merleau-Ponty“, ve kterém se ve vzpo-
mínkách vrátil k jejich společným stu-
dijním létům na L’École Normale Supé-
rieure a uctil památku svého přítele.7

V roce 1995 Les Temps Modernes 
oslavily své padesáté narozeniny. V čele 
revue tehdy stál blízký přítel Sartra 
a Beauvoirové, režisér Claude Lanz-
mann. V redakční radě byli zastoupeni 

6 Merleau-Ponty, M., Les Aventures de la dia-
lectique. Paris, Gallimard 1955.

7 Sartre, J.-P., Merleau-Ponty vivant. Les 
Temps Modernes, 16, 1961, n. 184.
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francouzští akademikové a intelektuá-
lové, mezi nimiž zaujímali důležité po-
zice zejména Juliette Simontová, Jean 
Bourgault a Gérard Wormser. Claude 
Lanzmann – poslední z „historických 
sartrovců“, „duše a kostra revue“, kte-
rý stál v čele Les Temps Modernes více 
než třicet let – však zemřel v červenci 
roku 2018. Lanzmann sice revue inte-
lektuálně „odkázal“ Juliette Simonto-
vé, avšak redakční rada, již vedla spo-
lu s Jeanem Bourgaultem,8 zůstala 
po Lanzmannově smrti bez faktického 
lídra požívajícího všeobecné veřejné 
autority. A navzdory vizi „obnovujícího 
projektu“, již Simontová s Bourgaultem 
adresovali Antoinovi Gallimardovi, se 
dnes nad budoucností slavného časopi-
su vznáší velký otazník. 

V úvodníku k poslednímu číslu Les 
Temps Modernes sice Simontová a Bour-
gault vyjadřují své odhodlání vést 
„ve světě technologických a kulturních 
mutací“ svobodnou revue, která by 
otevřela prostor opravdové komunika-
ci,9 zdá se však, že jejich apel zůstane 
oslyšen. Přestože totiž Antoine Galli-
mard přiznává, že Les Temps Modernes 
jsou nositelkou „intelektuálního dě-
dictví“ a „humanistické a progresiv-
ní linie“, uvádí zároveň, že v poslední 
době již „nebyly místem střetávání kri-
tického dotazování a kontaktu s veřej-
ností“. A povzbuzuje čtenáře k odvaze 

8 Juliette Simontová a Jean Bourgault jsou 
členy týmu „Sartre“ v Institutu moderních 
a současných rukopisů (ITEM) při L’École 
Normale Supérieure a pravidelně přispívají 
k rozvoji sartrovské filosofie.

9 Simont, J. – Bourgault, J., Éditorial. Les 
Temps Modernes, 73, 2018, n. 700, s. 3. 

a odhodlání, s nímž se mají vydat hledat 
pravdu svou vlastní, osobní cestou.10

Je jisté, že konec Les Temps Modernes 
je koncem jedné „epochy“ – a v jistém 
smyslu je to také druhá smrt Jeana-Paula 
Sartra, jehož poselství aktuálně přetrvá-
valo, prostřednictvím článků publikova-
ných právě a především v této revue, té-
měř čtyřicet let po jeho smrti. Ale není to 
nakonec splnění mise jeho revue? V sou-
vislosti s mýtem o běžci, který, ač mrt-
vý vyčerpáním, přesto běžel z Marahtó-
nu do Athén oznámit zprávu o vítězství 
Řeků, Sartre přece sám říká, že „mrtví 
stále ještě chvíli jednají, jako by žili. Urči-
tý čas, rok, deset, možná padesát let, ka-
ždopádně se jedná o konečnou periodu, 
a pak jsou pohřbeni podruhé.“11  Jacques 
Derrida navazuje na tato Sartrova slova 
a dodává: „hlavní je, aby toto ‚podruhé‘ 
nebylo poslední…“12

Proč si tedy za nějaký čas nakonec 
nepředstavit novou, „odlehčenější“ po-
dobu slavného časopisu, možná s jiným 
názvem, možná více „moderne“, se tře-
mi tematickými čísly ročně? To, na čem 
přece záleží především, je, aby Les 
Temps Modernes, „revue, kterou potře-
bujeme […] více než kdy jindy“, nezmi-
zela z našich životů úplně a aby nedošlo 
k Sartrem tolik obávané „záplavě“.13

Markéta Kiššová

10 Gallimard, A., Pourquoi j’ai pris la décision 
d’arrêter les « Temps modernes », c.d.

11 Sartre, J.-P., Écrire pour son époque. In: Les 
Écrits de Sartre. Eds. M. Contat – M. Rybal-
ka. Paris, Gallimard 1970, s. 676.

12 Derrida, J., Il courait mort: salut, salut. Les 
Temps Modernes, 60, 2005, n. 629, s. 207. 

13 Sartre, J.-P. Écrire pour son époque, c.d, 
s. 676.


