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pr�vodce

poznámky

ve chvíli, kdy tohle píšu, kolegové v redakci
Respektu zažívají podle svých slov nejdramatičtější dny za sedmnáctiletou historii tohoto v mých očích vždy respectable týdeníku.
Učila jsem osm let žurnalistiku na Vysoké
škole ekonomické a Respekt mi byl dobrou
pomůckou při konkrétním vysvětlování,
jak přistupovat k jednotlivým novinářským
žánrům, jaká by měla být
pravidla investigativního
psaní a etiky novinářovy práce, jak se má zacházet s jazykem, jak se
mají stavět titulky. Příklad profesionality, jakých u nás není nazbyt.
Příklad toho, že banalita
a styl „aby tomu rozuměla moje tchyně“ (tak
parafrázoval komunistické heslo „aby tomu rozuměla babička
v Pošumaví“ někdejší šéfredaktor Lidových
novin Pavel Šafr svůj požadavek k redakci) nejsou nutnou podmínkou k úspěchu.
Nebo jsou? A k jakému?
Téměř všichni redaktoři Respektu teď
podali výpověď, protože nesouhlasí se
změnami, jež nastoluje ﬁnančník Zdeněk
Bakala, který přišel na pomoc dosavadnímu sponzorovi časopisu Karlu Schwarzenbergovi. Změny jsou prý nutné, týdeník
trvale prodělával miliony ročně. Nyní má
začít vydělávat tím, že si oblékne nový kabát. Šije mu ho novinář Miloš Čermák, který, jak napsal v týdeníku Strategie Štěpán
Kotrba, „rozumí mainstreamové žurnalistice i intelektuálnímu žvanění kulturních
příloh, rozumí ale také popkultuře komiksů. Váží si médiamixu, ve kterém se nalezne
nevyhraněný člověk …“ No potěš pámbu.
Podzimní Přítomnost „médiamix“ nenabízí, přestože přináší komiks. Jeho autory
jsou Lela Geislerová a Petr Geisler, dcera
a otec, kteří zaznamenali další setkání povedené trojice Senilního, Nezpochybnitelného a Zářné neboli Minulosti, Přítomnosti a Budoucnosti. Ta Zářná se promítá i do
hlavního tématu, jímž je – oﬁciálně řečeno – evropská identita v kontextu diskuse
o budoucnosti Evropy. My jsme si ho v redakci pojmenovali Zítřejší Evropa a připravili ho za ﬁnanční podpory Úřadu vlády
ČR. O jedinečnosti Evropanů, o tom, zda
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EU představuje společenství dobře řízeného úpadku a jestli potřebujeme evropskou
armádu uvažuje Jana Hybášková. Jiří Pehe
píše o tom, kde končí obecně civilizační vymezení Evropy, Bořivoj Hnízdo o roli jazyků v evropském Babylonu, Michael Romancov o problémech Evropy, geograﬁcky
rozbité na tisíc kousků. Do zítřejší Evropy
dává nakouknout také
Jaroslav Veis, který svoji
povídku pro Přítomnost
nazval slibně: Gottﬂussovo vosařství. Jak by řekli
Američané, užijte si ji!
Nezveme Vás jen do
Evropy, ale také do USA za
mokrými zády (ilegálními
přistěhovalci), do Ruska,
v němž panují protikavkazské nálady, do Etiopie,
kde hrozí další hladomor, do Jeruzaléma
a Tel Avivu po stopách Viktora Fischla, na
trávník mezi koly vracejících se pařížských
tramvají.
Jaroslav Šonka zjistil, že globalizace začala už za generála Laudona, to jest před 250
lety za Sedmileté války, která byla vlastně
už válkou světovou. Vypukla ovšem v Evropě. Tak se na starý kontinent ještě vraťme:
Tomáš Skřivánek konstatuje, že rok 2007
má být už třetím rokem, v němž česká vláda nehodlá dodržet svůj závazek vůči Evropské unii, že vyšší než očekávané příjmy
budou použity jen na snížení státního dluhu. Ale jaképak dodržování závazků, vždyť
nový český ministr ﬁnancí Vlastimil Tlustý
hned po svém nástupu do funkce odzvonil
umíráčkem společné evropské měně (co by
se nám Evropa pletla do našich zvyšujících
se dluhů a mluvila nám do státního rozpočtu). Ovšem i ministru Tlustému možná
brzy odzvoní spolu s celou vládou, protože
menšinový kabinet ODS může, jak uvádí
Erik Tabery ve vnitropolitickém komentáři, vládnout jen několik týdnů či měsíců.
V české politice došlo k novému rozložení
sil a ty vyrazí do útoku. Které to jsou a jaké mají šance? I o tom píšeme v podzimní
Přítomnosti.
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Ohrožen
nejen Izrael

C

ítím nepříjemné bodnutí, kdykoli evropský novinář, politik či jiný „mluvčí“ naznačí, co by Izrael
ve své současné situaci měl a neměl dělat. Země,
jíž jde o samotnou existenci (a jejím obyvatelům o život), zpravidla jedná podle vlastního uvážení. Je-li vystavena hromadným atentátům páchaným fanatickými
sebevrahy, raketové a minometné palbě ze sousedního
státu, odkud komanda útočníka provádějí výpady na
její území, těžko očekávat, že nebude dělat nic. A toho,
co může, je velmi málo. Je zajisté pravda Izraele i pravda Palestinců, obě jsou komplementární, leč nesmiřitelné, dialog je nemožný, racionální řešení nedosažitelné – a Izraeli přitom jde o existenci. Kdo mu smí být
rádcem?
Nedávná konfrontace s Hamásem i Hizballáhem
ukázala, že se tamější silové poměry trvale mění
v izraelský neprospěch. Západ s tím zmůže tolik, co
s Tálibánem nebo s nukleárním programem Íránu.
Globální silové poměry se totiž mění v neprospěch
Západu. Někteří evropští politici i veřejnost jsou
v pokušení domnívat se, že kazimírem číslo jedna
je Izrael. A že snad (nikdo to neřekl nahlas) by bylo
lépe, kdyby nebyl. Izrael však existuje – a nikdo rozumný nemůže čekat, že se dobrovolně rozhodne pro
sebelikvidaci.
Je to tzv. politická korektnost, co brání vidět, že
izraelsko-palestinský konﬂikt je součástí významnějšího příběhu? Že si „třetí“ svět začíná vyrovnávat účty
s „prvním“? Ano, islámská komunita je avantgardou
tohoto světodějného trendu – a Izrael jeho katalyzátorem, často záminkou. Těm, kdo si usnadňují rozumění jeho označením za „příčinu“, je třeba připomenout, že to byl Západ, který vyhnal Židy z diaspory
do pradávné domoviny. Nejen nacismus, ten byl až
poslední ranou, ale sílící evropský antisemitismus
druhé půle 19. století, na němž měli i naši předkové
podíl (hilsneriáda aj.). Reakcí na něj bylo sionistické
hnutí s jeho zoufalým hledáním bezpečnějšího domova. „Svatá země“ je tedy zpětným zrcadlem naší
vlastní minulosti. Možná i předpremiérou jednoho
z možných scénářů naší budoucnosti.

P

redovšetkým šok: zostavu Fico-Mečiar-Slota
čakal málokto. Prečo ten nový slovenský premiér, mladistvý fešák Robert Fico, taký populárny,
potreboval práve týchto skrachovaných politikov?
„Aby tancovali, ako im bude pískať,“ súdilo sa sprvu.
Ale ajhľa: stal sa opak. Vykričaný maďarožrút (neviem si odpustiť tento pekný starodávny výraz) Ján
Slota promptne ohrozil Fica a s ním nás všetkých, a to
nielen medzinárodne, ale priam interkontinentálne.
Píše sa začiatok septembra, a škandálom slovensko-maďarským sa už zaoberá kongres Spojených štátov
amerických! Kongresman Tom Lantos, na potvoru
Američan maďarského pôvodu, síce kritizuje i nacionalizmus maďarský, ale tvrdo nástojí na tom, že
Slováci začali. A že kým bude na Slovensku mať slovo
nacionalizmus, bude proti uznaniu Slovenska za modernú demokraciu. Tak veru. Isté je, že keď sa Slota
dostal na výslnie, automaticky dal zelenú tomu najhoršiemu, čo u nás máme. Posmelení mladí fašisti sa
pustili do Maďarov približne tak, ako sapér Vodička
v Dobrom vojakovi Švejkovi. Dalo sa čakať, že im to
nacionalisti v Maďarsku vrátia. Pán premiér Fico už
aj bol v Budapešti hasiť, ale zdá sa, že pani ministerka
Kinga Gönczová bola noblesnejšia a ústretovejšia.

Petr P�íhoda

ILUSTRACE: ONDŘEJ COUFAL

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Přeji zajímavé čtení
Libuše Koubská
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Dobrým znakom je, že od Slotu a spol. sa dosť
nápadne dištancuje náš druhý koaličný výtečník
– Vladimír Mečiar. S tým dobrým znakom to myslím
vážne: Mečiar sa totiž v politike drží starej múdrosti:
kam vietor, tam plášť. Dnes sa už málokto pamätá na
časy, keď Mečiar-čechoslovakista tak brilantne položil na lopatky šéfnárodovca Štefana Markuša, že som
mu pri televízore zatlieskala. Milan Lasica, politológ-amatér, vtedy tvrdil, že keby sa bol stal Mečiar premiérom československej vlády, mali by sme federáciu
ako remeň.
Na tú minulú vládu sme frﬂali mnohí. I odborníci konštatovali, že reformy sa konali zhurta, a sami
privatizéri a ich vládni spojenci neraz neodolali pokušeniu obohatiť sa. Občas to prasklo a naštvaní občania uverili tomu, čomu sa hovorí sociálna demagógia. Ono totiž každý diktátor v tomto storočí začínal
ako miláčik ľudu. „A pak přišel spásonosný osel – už
věříme oslovi!“ spievali Voskovec a Werich v tridsiatych rokoch. Ale tá predošlá vláda bola aspoň demokratická, i keď svoje dobré ťahy výdatne vyrovnávala
chybnými.
Do týchto chybných ťahov sa nová vláda úspešne
zadrapuje. Čo prinesie celkove dobrého, je vo hviezdach. Ono totiž mečiarovské praktiky aj s jeho ľuďmi
sa nám vracajú.
Trojica Fico-Mečiar-Slota je zostava, pri ktorej mi
zišla na um dávna veta Johna Steinbecka, spisovateľa
amerického: „Milujem všetky národy, nenávidím
všetky vlády!“ Milujem Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya, objavovateľov slovenského folklóru, aj romány
Kálmána Mikszátha, aj maďarsko-slovenský tanec
čardáš. Milujem šarmantných Maďarov, ktorí už dávno nikoho nepomaďarčujú. A pridávam sa všetkými
desiatimi k postoju Johna Steinbecka.
So�a Čechová

Ponížení Pluta

N

a závěr XXVI. Valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie – MAU, které se konalo
v pražském Kongresovém centru v druhé polovině srpna, odhlasovali astronomové přijetí šesti rezolucí. To je běžný postup astronomické byrokracie, který
se většinou odehrává bez většího zájmu ze strany veřejnosti, včetně té odborné. V Praze tomu bylo tentokrát
jinak. Mezi rezolucemi byly dvě navrhující vyškrtnout
Pluta ze seznamu planet sluneční soustavy. Veřejnost
byla vzrušena, když média referovala: Pluto vyloučen,
kolem Slunce obíhá jen osm planet.
Něco přes 400 astronomů přítomných v kongresovém sále (MAU má téměř 10 tisíc členů, do Prahy
z nich přijela asi čtvrtina) nakonec přijalo rezoluci,
která deﬁnuje planetu, zavádí nové kategorie nebes-
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kých těles – trpasličí planety a malá tělesa ve sluneční
soustavě a stanovuje, že okolo Slunce obíhá osm planet. Jen velmi těsnou většinou prošla další rezoluce,
která praví, že Pluto je trpasličí planeta. Tím skončil, možná prozatím, spor o to, zda Pluto se má nebo
nemá počítat mezi planety.
Někteří novináři se astronomům pošklebovali, co
jsou to za vědce, nejdřív planetu objeví, pak ji zase

Pluto a jeho největší měsíc Charon. Objev Charona v roce 1978
znamenal začátek diskuse o planetárním charakteru Pluta.

zruší? Paradoxně však důvodem sporu není neschopnost astronomie zjistit, kolik planet opravdu je, ale
naopak velký rozvoj výzkumu sluneční soustavy za
posledních třicet let. O Plutu, který byl objeven v roce
1930, se dlouho vědělo jen, že oběhne kolem Slunce
zhruba čtyřikrát za tisíc let. Postupně přicházely nové
a nové informace z dálek sluneční soustavy. Na konferenci k 50. výročí objevu Pluta už bylo zřejmé, že to
je velmi malá a zdaleka nejméně hmotná planeta ve
sluneční rodině. Na této konferenci, tedy už před 26
lety, také zazněl názor, že Pluto není plnohodnotnou
planetou. Poté se za jeho drahou podařilo najít tělesa, která svými rozměry byla s devátou planetou plně
srovnatelná a přesto jim statut planety nebyl přiznán.
V roce 2003 bylo v hlubinách sluneční soustavy objeveno těleso, které je větší než Pluto, oběhne kolem
Slunce za 500 let. Má se Xena, což je neoﬁciální jméno
objeveného tělesa, počítat za desátou planetu? Pokud
ano, pak by statut planety muselo dostat několik těles
za drahou Neptunu a Pluta objevených v průběhu posledních patnácti let. Jejich tvar, rozměry, ale i počet
jsou značně nejisté. Jestliže Xena není desátou planetou sluneční soustavy, pak musí zmizet i Pluto a zbývá
osm planet, o jejichž statutu se nedá pochybovat.
Mezinárodní astronomická unie se proto pokusila
vsadit na jistotu. Rozhodně ale vyloučení Pluta z planetární rodiny není hlavním odborným výsledkem
kongresu Mezinárodní astronomické unie. Už třeba proto, že v září 2006 bylo známo přes 200 planet
mimo sluneční soustavu. Odhaduje se, že za deset let
budeme znát desítky tisíc těchto exoplanet. A možná
ještě víc, pokud marginální diskuse o paradoxu Pluta, která se dostala na titulní stránky novin, podnítí
podporu a zájem o astronomii a vědu vůbec.
Pavel Koubský

podzim ���� / PŘÍTOMNOST

[5]

stalo se

stalo se

T�etí �tvrtletí roku ���� v událostech
 15. června

Letos jednapadesátiletý Bill Gates, šéf
nadnárodní počítačové ﬁrmy Microsoft, jejíž
produkty jsou přítomny ve většině počítačů
světa, oznámil svůj záměr brzy odejít z čela
korporace. Od roku 2008 se chce se svou
ženou Melindou věnovat charitě.

 15. června

Někdejší federální ministr vnitra, předtím
disident a poté zakladatel a ředitel slovenského Ústavu paměti a národa Ján Langoš
zahynul při autonehodě. Nedaleko Košic se
ve služební Škodě Octavii střetl s multikárou naloženou štěrkem, jejíž řidič mu nedal
přednost.

 18. června

Sociální demokraté Roberta Fica zvítězili
v předčasných parlamentních volbách na
Slovensku. Dosavadní premiér Mikuláš Dzurinda, který zemi vedl osm let a zavedl důrazné sociální a ekonomické změny, a jeho
křesťansko-demokratická unie skončili druzí, většinu křesel v parlamentu však získala
opozice.

 21. června

Prezident Spojených států amerických
George W. Bush jednal ve Vídni s čelnými
představiteli států Evropské unie. K jednoznačné shodě obou stran nevedly rozhovory
o zrušení víz, íránském jaderném programu
ani zajateckém táboře na Guantánamu.

 1. července

V České republice začal platit zákon o registrovaném partnerství lidí stejného pohlaví.

 4. července

Z mysu Canaveral na americké Floridě vzlétl raketoplán Discovery, který o dva týdny
později bez potíží přistál tamtéž. Vesmírná
mise zahrnovala i úspěšné spojení raketoplánu s Mezinárodní vesmírnou stanicí, což
umožní její dostavění. To bylo po roce 2003
ohroženo zkázou raketoplánu Columbia, při
jehož návratu tehdy zahynula celá posádka.
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Ruští ozbrojenci zabili čečenského vůdce
Šamila Basajeva, jehož Rusko považovalo
za strůjce teroristického útoku na školu
v severoosetském Beslanu před dvěma
lety. Její osvobozování tehdy skončilo smrtí
334 lidí, převážně dětí.

Britská policie a tajná služba s pomocí pákistánských zpravodajců zmařily chystané
teroristické útoky na několik letadel směřujících do Spojených států. Záhy potom
byly zatčeny více než dvě desítky lidí. Plán
odhalený údajně díky dopadení islámského
radikála na afghánsko-pákistánském pomezí počítal s výbuchy kapalných chemikálií.

 11. července

Sedm výbuchů bomb v příměstských vlacích v indické Bombaji stálo život přes sto
šedesát lidí, více než 460 jich bylo zraněno.
K teroristickému útoku se přihlásili muslimští radikálové usilující o odtržení území
Kašmíru od Indie a jeho připojení k sousednímu Pákistánu.



 12. července

Bojovníci šíitského Hizballáhu unesli do Libanonu dva izraelské vojáky. Izrael vzápětí
pohrozil šéfovi Hizballáhu Hasanu Nasralláhovi smrtí.

 3. srpna

Ukrajinský prezident Viktor Juščenko se
rozhodl po několik měsíců trvající vládní
krizi jmenovat premiérem svého hlavního
rivala a předchůdce Viktora Janukovyče.
Toho přitom sesadila Juščenkem vedená
revoluce, která následovala na konci roku
2004 po Janukovyčem vyhraných, avšak
zfalšovaných prezidentských volbách.

 4. srpna

Slovenský parlament vyslovil důvěru vládě
Roberta Fica, složené z jeho sociálních demokratů, Hnutí za demokratické Slovensko
Vladimíra Mečiara a nacionalistů Jána Sloty. Složení kabinetu vzbudilo obavy představitelů Evropské unie.

 4. září

V Maďarsku a na Slovensku se objevily projevy extermismu a národnostní nesnášenlivosti – zaznamenány byly osobní útoky
kvůli jiné národnosti i ničení tabulí s dvojjazyčnými názvy obcí.

Český prezident Václav Klaus jmenoval
patnáctičlennou vládu předsedy ODS Mirka
Topolánka. Kabinet, který musí do měsíce
požádat poslance o důvěru, tvoří devět
občanských demokratů (kromě Mirka Topolánka Petr Nečas jako místopředseda
vlády a ministr práce a sociálních věcí, Ivan
Langer jako ministr vnitra a ministr informatiky, Vlastimil Tlustý jako ministr ﬁnancí, Jiří Pospíšil jako ministr spravedlnosti
a hlavní legislativec, Aleš Řebíček jako
ministr dopravy, Martin Říman jako ministr
průmyslu a obchodu, Tomáš Julínek jako
ministr zdravotnictví a Petr Gandalovič jako
ministr pro místní rozvoj) a šest nestraníků
(Alexandr Vondra jako ministr zahraničních
věcí, Jiří Šedivý jako ministr obrany, Milena
Vicenová jako ministryně zemědělství, Miroslava Kopicová jako ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy, Petr Kalaš jako ministr životního prostředí a Martin Štěpánek
jako ministr kultury).

Odstoupivší premiér Jiří Paroubek.
Ztrácí dech, nebo nabírá nový?

14. srpna

V izraelsko-libanonském konﬂiktu nastal klid
zbraní, Izraelci se začali stahovat na své území. Dosavadní ozbrojený střet mezi státem Izrael a bojovníky Hizballáhu na jihu Libanonu
stál život třináct set lidí, z toho téměř dvanáct
stovek Libanonců. V oblasti má od nynějška
působit na patnáct tisíc vojáků OSN.
Koaliční vláda Jiřího Paroubka – sociálních
demokratů, lidovců a unionistů – podala demisi, prezident Václav Klaus vzápětí jmenoval
českým premiérem Mirka Topolánka. Dosavadní vládě se podle jejího předsedy Paroubka podařilo zahájit hospodářský růst, zvýšit
průměrnou mzdu, snížit nezaměstnanost,
vyřešit některé problémy ve zdravotnictví
a zvýšit počet vysokoškolských studentů.

 11. září

Spojené státy americké si připomněly páté
výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku. O nich pojednávají dva současné ﬁlmy World Trade
Center režiséra Olivera Stonea s Nicolasem
Cagem v hlavní roli a více dokumentární
Let číslo 93, režírovaný Paulem Greengrassem.

 18. srpna

Po krátké těžké nemoci, ve věku nedožitých
74 let zemřel v Praze kameraman a režisér,
profesor Jan Špáta. Jeden z nejvýznamnějších představitelů českého dokumentárního
ﬁlmu natočil na sto snímků, za něž obdržel
celkem šest desítek domácích i zahraničních cen. Profesionální kariéru ukončil v roce 1998 dvojdílnou ﬁlmovou autobiograﬁí
Láska, kterou opouštím.

 2. srpna

Provozovatel podmořského tunelu pod
kanálem La Manche mezi Francií a Velkou
Británií vyhlásil bankrot. Důvodem krachu
společnosti Eurotunnel byly miliardové
dluhy z výstavby a provozování podzemní
vlakové cesty. Od května 1994, kdy tunel
začal fungovat, se jím přepravilo 177 miliónů lidí.

 31. srpna

 16. srpna

 31. července

Letos osmdesátiletý kubánský prezident
Fidel Castro byl operován kvůli krvácení do
střev. Castro, který Kubě vládne od revoluce v roce 1959, v souvislosti s tím oznámil,
že své pravomoci a čelné státní funkce převedl na svého bratra Raúla, dosud ministra
obrany.

planet sluneční soustavy. Ta jich tak má od
nynějška místo devíti pouze osm. Rezoluce
nově deﬁnující planety sluneční soustavy
jako svému prostoru dominující tělesa, jež
jsou vlivem gravitace kulová a zároveň nejsou satelity, zařadila Pluto mezi tzv. trpasličí planety.

 10. srpna

 18. září

Několik dní potom, co thajský premiér Šinavatra odstoupil z funkce, ale zůstal v čele
dočasné vlády, provedli jeho odpůrci státní převrat. Armádní velitelé ovládli centra
moci, pozastavili platnost ústavy i činnost
sdělovacích prostředků a slíbili uspořádat
svobodné volby. Sesazení Šinavatry, obviňovaného z korupce a zneužívání moci,
bylo prý nutné k udržení jednoty země a jejího ozdravení.

 24. srpna

Předseda českých lidovců Miroslav Kalousek oznámil, že ho předsednictvo strany
pověřilo jednáním s ČSSD o menšinové
vládě, která by mohla vzniknout díky komunistům.



 19. září

Tisíce Maďarů zaútočily na budovu státní
televize a střetly se s policií. Po zveřejnění
nahrávky slov premiéra Ference Gyurcsánye, že lidem lhal o skutečném stavu země
a ekonomiky a nic pro jeho zlepšení neudělal, požadovali demonstranti, aby předseda
vlády, která funguje od letošního června,
odstoupil.

25. srpna

Čeští lidovci přestali jednat o možné společné vládě se sociálními demokraty, jejíž
vznik by svými hlasy umožnili komunističtí poslanci. Předseda KDU-ČSL Miroslav
Kalousek rezignoval na vedoucí funkci ve
straně.

 24. srpna

Astronomové na svém mezinárodním setkání v Praze vyřadili Pluto ze seznamu

FOTO: TOMÁŠ KRIST

Ministr zahraničí Cyril Svoboda přiměl své
evropské protějšky, aby všechny státy
Evropské unie vystupovaly napříště vůči
Castrově Kubě jednotně, nikoli nahodile
jako dosud. Strategie jednotného diplomatického přístupu ke Kubě má vzniknout do
konce roku.

 10. července

FOTO: TOMÁŠ KRIST

 13. června

S využitím ČTK, Lidových novin,
Mladé fronty Dnes a Wikipedie
sestavil Ondřej Aust.
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co píší za humny

co píší za humny

P�ist�hovalectví je výsostné evropské téma

P

o desítkách tisíc se valí z Afriky
do Evropy. Prchají před bídou a ze
strachu o své bezpečí. Už samotná
cesta do Evropy je hrdinstvím. Migranti
z Afriky, kteří podstupují toto riziko, patří k těm nejodvážnějším a nejpodnikavějším. Za nějaký čas jim francouzské, italské
nebo španělské úřady nakonec udělí právo na trvalý pobyt. Pravici se bude zdát,
že legalizovaných pobytů je příliš mnoho,
levici, že je jich příliš málo.
Ale co vlastně víme o těchto divokých
a nelegálních migrantech? Téměř nic. Co
je to za lidi a kdo organizuje jejich cesty? Kdo jim pak pomáhá v Evropě, když
se tam nakonec dostanou (všichni přece
neztroskotají nebo je nechytí pobřežní
hlídky, jak nyní často vidíme v televizních zprávách)? Z jakých zdrojů tato pomoc k přežívání „na černo“ přichází? Je
přece známo, že ten, kdo nemá v pořádku
papíry, tedy povolení k pobytu, nemůže
v evropských zemích pracovat. A jakou
práci vlastně mohou tito lidé „bez papírů“, tito „ilegálové“ dělat, když se v evropských zemích pohybuje nezaměstnanost na úrovni deseti procent? Scházejí

nám pracovní síly nebo jich máme příliš?
Anebo berou vskutku jen práci, o kterou
evropští nezaměstnaní nestojí? Když se
o něčem mnoho neví, lze diskutovat jen
symbolicky. To plně platí i pro přistěhovalectví do Evropy. Není divu, že se zpravidla nabízejí jen dva názory: být pro
nebo naopak být proti. Přistěhovalectví
se řeší až na samém konci řetězce a to
jako otázka, komu a proč trvalé povolení
k pobytu dát nebo nedat.

Nevíme nic nebo téměř nic o tomto
fenoménu a zároveň nejsme s to se jako
Evropané shodnout na tom, co s tím dělat. Přitom se jedná o výsostně evropské
téma. Naopak přistěhovalci se vyznají.
Mezi Alžířany je veřejným tajemstvím,
že řecké vízum se dá sehnat snáze než
francouzské a s ním pak už není problém
dostat se do zaslíbené Francie. Senegalci
přicházejí přes Španělsko, Eritrejci přes
Itálii. Přistěhovalci plně využívají toho,
že se Evropané nedokáží dohodnout.

A také se lépe než domácí vyznají v poměrech na trhu práce. Zatímco Evropané
bojují za zákoník práce a sociální práva,
přistěhovalci (a jejich zaměstnavatelé) to
vše obcházejí. Nejlepší právníky potkáte
ve vesnicích Mali a Maroka.
Evropský poslanec Daniel Cohn-Bendit navrhuje, aby Evropský parlament
přijal imigrační kvóty buď podle švýcarského vzoru – krátkodobý pobyt vázaný
na pracovní smlouvu, nebo podle amerického vzoru – cílová imigrace s perspektivou naturalizace. Návrh Cohn-Bendita je
tak rozumný, že ho nikdo neposlouchá.
Nemělo by to však být téma pro vlády
evropských zemí? Nebo snad politici napravo i nalevo jsou odhodláni nadále dávat přednost jen gestikulaci před věcnou
analýzou přistěhovaleckého jevu? Bez ní
se ale nedá poznat, o kom a o čem je řeč.
Guy Sorman
Autor je významný francouzský novinář,
ekonom, ﬁlosof a spisovatel.

Le Figaro, 25. 7. 2006

Mezi divokým r�stem a pouští

S

vobodní občané ve svobodné zemi
nakupují, kde chtějí. A výsledek?
„Plöger zavírá,“ bylo ve Frankfurtu
slyšet už několikrát. Pokaždé šlo o fámu,
ale nikdy nebyla zcela neopodstatněná.
Nepanuje snad krize maloobchodníků?
Nezmizela už v minulosti ze žlutých stránek jména, která byla známá po celém
městě? A přece jsou všichni v šoku, když
teď máme jistotu: Plöger končí. Nejprestižnější lahůdkářství ve Frankfurtu, položené na nejlepším místě na „Fressgass“
(něco jako „žravá ulice“ – pozn. red.), to
vzdává. Zhruba čtyřicet lidí bude propuštěno. Podobně by to cítili Mnichované, kdyby Dallmayr navždy zavřel svůj
obchod, nebo Pařížané, kdyby zavřel Hediard – a tak smutní jsou kvůli této ztrátě
nyní Frankfurťané.
Malé obchody nemizí jen na vesnicích, nejen ve zpustlých východoněmeckých končinách. Tento jev dorazil již i do
západoněmeckých velkoměst. A diskuse
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o tom, zda a jak má zasáhnout politika, se
vede čím dál tím hlasitěji. Některé oblasti
maloobchodu totiž rostou – i ve Frankfurtu najdeme snadno obchody s exkluzivní módou, ve kterých pár bot stojí tisíc
eur a kabelka měsíční plat zaměstnance,
v ostatních odvětvích to ovšem vypadá
hůře. Nejmezinárodnější německá obec,

město burzy a kreditních ústavů, město
dobře vydělávajících mladých zaměstnanců ve skleněných mrakodrapech brzy
nebude mít ani své poslední opravdové
lahůdkářství. Je to něco jako vykřičník
v nezadržitelném procesu tichého mizení
obchodů.
Na jaře roku 2004 zde chtěl jeden politik CDU odhadnout možnosti komunální
správy rozhodovat o uplatnění uvolněných
obchodních prostorů. I tehdy se jednalo

o „Fressgass“. Pro tuto ulici totiž od roku
1979 existují statuty, které mají chránit její
charakter. Formulovaly se na základě přání rezervovat tuto lokalitu natrvalo branži
hospodských a obchodníků s potravinami.
Ale není možné předepsat majiteli domu,
komu prostory pronajme. Komunální pravidla totiž nestanovují druh využití, nýbrž
jen urbanistický charakter existujících
nebo nahrazovaných budov. V případě
Frankfurtu se například nepodařilo zamezit tomu, aby se ve „Fressgass“ usídlily butiky a ﬁliálky řetězců rychlého občerstvení
– včetně McDonald´s, který zde také má
své publikum. Právě toto publikum je částí
problému.
A tento problém spočívá v tom, že stále
více konzumentů nakupuje raději v supermarketech než u odborníka. Dokonce
i lidé, kteří nemusejí obracet euro v ruce,
při nákupu šampaňského raději skočí do
levného supermarketu. A mladí městští
zaměstnanci zajdou na polední přestáv-

ku raději do módního bufetu s italskými
nudlemi, než si své stravování sestavit nákupem v lahůdkářství a přípravu vzít do
vlastních rukou. Když je pak ráno lednice
prázdná, má pekař pro jistotu obložené
housky. Ovšem jen pekař vedle kancelářského mrakodrapu, protože v okolí bydliště už žádný není.
Strukturální proměna maloobchodu
nemění jen konzumní zvyklosti, nýbrž
i městskou kulturu. S maloobchodníky
mizí i vrstva obyvatel, která dříve určovala charakter města. Kolem tří set městských čtvrtí napočteme v megapoli kolem
Frankfurtu a asi ve třetině dnes nenajdeme
prodejnu potravin. Existují obce s 15 tisíci obyvateli, v jejichž středu není možné
koupit litr mléka. Běda těm, kdo zde jsou
staří či nemocní. Zboží denní potřeby se
zpravidla nakupuje „na zelené louce“, kde
obchod zabírá obrovské plochy – a kde
přebytek nabídky, věříme-li odborníkům,

také brzy povede k zanikání obchodů.
Abychom předešli zpustnutí předměstí
a středů měst, musíme se prý spojit, tvrdí nyní hesenský ministr hospodářství.
Politik CDU Alois Rhiel radí obcím, aby
využily všechny možnosti restriktivního
plánování a řízení. Doporučuje jim hlavně
usídlování obchodu na velkých plochách
vzájemně dohodnout. K posílení obchodního využití čtvrtí má Hesensko zákon
o městských jádrech, který platí od letošního ledna. Zákon se orientuje podle amerického „Business Improvement Districts“
a poskytuje majitelům vliv na dotváření
okolí, ale dává také možnosti městu: totiž
požadovat od majitelů ﬁnanční příspěvky
na zlepšování okolí a sanaci čtvrtí. Ovšem
pravidla, která mají divoký hospodářský
vývoj omezovat, překračují většinou ti,
kdo po nich volali. Jsou to hlavně obce,
které povolují stavbu velkých nákupních
středisek na svém okraji, i když vědí, že

tím odeberou kupní sílu středu města.
Obce si totiž slibují vyšší příjmy z obchodních daní.
Svobodní občané ve svobodné zemi nakupují, kde chtějí. To je trh, říká se, a ten
to už nějak vyřídí. Tak to je. Když v naší
vesnici není možnost koupit chleba a máslo, v našem velkoměstě neexistuje obchod,
který by zobrazil nabídku pestrého světa
kulinárnich specialit, tak jsme vinni především sami. Komu zákazníci dají své peníze, ten je má. Škoda jen, že je čím dál těžší najít toho, komu člověk ty peníze chce
zanést.

dvacet novinářů. Žádnému Kubánci také
není dovoleno cestovat bez povolení do
zahraničí.
Bylo by racionální, kdyby ti, kteří se
sami označují za „progresivní“, vedli
kampaně za Castrův odchod. Místo toho,
až Castro opravdu zemře, jeho portréty
na tričkách pravděpodobně přebijí popularitu triček s Ernestem Che Guevarou. Už od časů Robespierra, toho originálu levicového tyrana, ovšem víme, že

vuje tak člověka, který jednak podporuje
sebevražedné pumové útoky a který káže,
že když žena svého muže neposlouchá,
je manželovou povinností „bít ji lehce,
pouze rukama“, a že homosexualita by
měla být „stejně trestána jako jakákoliv
jiná sexuální perverze“.
Kořeny bizarního zbožňování takového člověka jsou složité, ale přes všechno
zjevné protiřečení krédu levice, která tvrdí, že podporuje svobodu, rovnost a prosperitu, tam existuje spojovací niť. At‘ už
jde o Robespierra, Stalina, Castra nebo al-Karadávího, všechny jejich akce pramení
z jistoty, které se přidržuje širší levice: totiž že cíl, jímž je všeobecné dobro, je nepochybně tak správný, že k jeho dosažení
jsou ospravedlnitelné všechny prostředky.

Jacqueline Vogtová
Autorka je novinářka, ve FAZ
se věnuje otázkám zdraví a výživy.

Frankfurter Allgemeine Zeitung,
10. 8. 2006

Tri�ka s Fidelem

J

estliže je proti bontonu mluvit špatně
o mrtvých, zdá se, že je dokonce ještě
horší mluvit zle o téměř mrtvém tyranovi. Když jsem psával o obludném režimu Fidela Castra na Kubě a o Castrovi
samém jako o jednom z nejdéle aktivních
porušovatelů lidských práv na této planetě, dostával jsem mnoho procastrovských e-mailů a dopisů. Jejich autoři mě
obviňovali ze všeho možného, snad kromě incestu.
Zbožňování tak brutálního tyrana se
zdá těžko racionálně vysvětlitelné. Jak totiž Amnesty International ve své letošní
zprávě o Kubě dokládá: „Trvaly rostoucí
mezinárodní obavy ohledně pokračujícího kubánského nedodržování občanských a politických práv... Omezování
svobody projevu, sdružování a pohybu
nadále vzbuzovalo velké znepokojení.
Téměř 70 vězňů svědomí zůstávalo ve
vězeních.“
Kubánští vězňové jsou pod zámkem
na základě všeobjímající peligrosidad
predelictiva, deﬁnované jako „zvláštní
náchylnost osoby k páchání přestupků,
demonstrované chováním, které je výrazně v rozporu s normami socialistické
morálky“. Castro také provozuje pěkně
pokleslou formu cenzury: zavírá novináře, kteří se mu nelíbí. Ve vězení je čtyřia-

vždy byla značná část levice spojencem
utlačovatelů. Dokonce i když už byly
například prokázány Stalinovy masakry,
George Bernard Shaw pokračoval v opěvování Stalina a ve schvalování jeho čistek s odůvodněním, že Stalin se prostě jen
zbavoval těch, kteří nestačili na svěřené
úkoly, a tedy „museli být často skopnuti
ze štaﬂí s provazem kolem krku“.
Existuje ale ještě další, novější paradox: ochota části levice spojovat se s islamisty, kteří představují vše, proti čemu
by – racionálně nahlíženo – měla ona
brojit. Takže když londýnský starosta
Ken Livingstone pěje ódy na sunnitského
učence šejka Jusufa al-Karadávího, osla-

Stephen Pollard
Autor je sloupkař a politický komentátor,
píše pro The Times a Daily Mail.

The Times, 16. 8. 2006
Výběr ze zahraničního tisku pomohli
Přítomnosti připravit Zdeněk Müller,
Jaroslav Šonka a Jan Jůn.
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Ivan Gabal:

Jan Hamá�ek:

Nejde o základnu, jde o nás

Souhlas by byl ukvapený

O

pakovaně tvrdím, že nemá příliš smysl se o umístění americké
protiraketové základny u nás přít,
protože tu stejně nebude. Argument, že
bychom mohli přijmout alespoň „méně
nebezpečný“ radar a nikoliv raketovou
základnu, je patrně také virtuální. V jistém smyslu je totiž řídící radar nebezpečnější než jinak „tupá“ raketa, a vzájemné
oddělení obou komponent představuje
náročné a nákladné řešení komunikace
obou subsystémů.
Z diskuse takového řešení alespoň
vysvítá snaha Američanů reﬂektovat manévrování českých politiků a vytvořit pro
nás i pro sebe jakousi únikovou strategii.
Polsko ale začalo vyjednávat o ceně umístění takovým způsobem, že to zavání

porušením Desatera a mohlo by se to
Varšavě vymknout z ruky. Přidáme-li
poněkud divoké vnitropolitické poměry
současného Polska, nevychází z toho ani
Varšava dobře, což bude zpětně vracet
pozornost na postup České republiky.
Ponechávám stranou svůj názor na to,
zda bychom základnu u nás měli či neměli
umístit. Vážnější otázkou je, zda bychom
takový projekt dokázali politicky, morálně a bez emocionálních projevů úzkosti
a strachu unést. Hlavním kladem případné výzvy USA ke spolupráci je z českého
hlediska sebepoznání a testování schopnosti nést bezpečnostní spoluodpovědnost a psychologickou zátěž. Což se týká
politiků i obyvatelstva. Důkazem budiž
fakt, že vzdycháme nad ztrátou vlastní

ze v tom, že o účasti na takto náročném
projektu rozhodne česká vláda a parlament. A je zajímavé se dívat, jak se pod
zátěží odpovědnosti leckteří snaží schovat za suverénní rozhodnutí k referendu
nebo „konzultacím“ s NATO či EU. Není
to snad rezignace na naši suverenitu?
I kdybychom ovšem kývli, nebude
dohadům konec. Začne se totiž vyjednávat o tom, za jakých podmínek bychom
základnu umístili, jak daleko ji bude regulovat české právo a v jakých situacích
budou američtí vojáci podřízeni právu
americkému. Vyjednávat, jakými zákony a kontrakty se budou řídit dodavatelé
a zejména jaký bude náš přístup k informacím a vývoji projektu. A jistě i o tom,
co za to od Američanů chtít...

Protiraketová
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J

ednou z otázek, která kolem případného umístění americké protiraketové
základny na českém území vzniká, je
samotná potřeba jejího zřízení. Hrozba
napadení USA či Evropy ze strany Severní Koreje, Íránu či dokonce teroristických
organizací pomocí raket může být sporná.
Severní Korea s vysokou pravděpodobností
jadernou zbraň vlastní, Írán se o to pokouší.
Je ale diskutabilní, zda je obě tyto země kdy
dovedou do fáze, ve které by byly použitelné. A zcela jistě lze říci, že teroristické organizace případný útok jadernou zbraní nepovedou balistickými raketami, proti nimž
je systém protiraketové obrany vytvářen.
Mezikontinentální balistické střely vyžadují nejmodernější technologie, které
tyto režimy nemají a asi ani mít nebudou.

by sloužili američtí vojáci. Zásobována
by patrně byla z jiných amerických základen v Evropě, nikoli českým zbožím.
K argumentu, že souhlas s umístěním
základny u nás vyplývá z našich závazků
jako člena NATO, připomínám, že v Alianci o systému protiraketové obrany probíhá diskuse. Nemůže neprobíhat, protože
americký systém má směřovat (po debatě
na toto téma v USA) i k ochraně území
všech členských zemí. Ať bude ovšem výsledek této diskuse jakýkoli, v žádném případě nepřinese závěr, že základna by měla
být umístěna na českém území. Případné
vybudování americké základny v České
republice je věcí česko-amerických vztahů,
nikoli záležitostí, o níž rozhoduje Aliance.
Projekt americké protiraketové obrany

kud vím, americké ministerstvo obrany
žádá Kongres o další ﬁnanční prostředky
na testování antiraket. Vzniká tedy otázka, zda systém u nás bude plně funkční.
Máme mít takový nevyzkoušený systém
na svém území? Trochu to připomíná
české přísloví o zajíci v pytli.
Rozumnější než ukvapené rozhodnutí
a souhlas se základnou je snaha omezit
počet balistických raket a boj proti šíření
zbraní hromadného ničení. Nemusíme
se bát, že by nám v protiraketové obraně
ujel vlak. Ani ty nejoptimističtější scénáře nepřepokládají zprovoznění amerického systému před rokem 2015.

Jan Hamáček je poslancem
Parlamentu ČR za ČSSD.

základna u nás:

Suverénní lev,

nebo zajíc v pytli?

suverenity a do značné míry i bezpečného klidu v ústraní, ještě než se na nás kdo
obrátil s touto vážnou otázkou.
Ano, umístění základny by nás vytáhlo na forbínu globální bezpečnosti
a rozvojových obranných programů. Nejistotu a strach z tohoto postavení raději
obcházíme nemístnými paralelami mezi
americkou a sovětskou vojenskou přítomností a zpochybňujeme význam slova, které dal náš ministr obrany. Ale co
je to ta suverenita? USA nepostupují jako
Sovětský svaz. Kdyby nás Američané postavili před hotovou věc, naši politici by
věděli, na čem jsou, a s problémem by si
poradili (viz vstup do NATO nebo souhlas Zemanova kabinetu s bombardováním Jugoslávie). Jenomže Američané
očekávají rozhodnutí od nás samotných.
Suverenita nespočívá v tom, zda tady
základna bude či nebude; je právě a pou-

O to obtížnější je si představit, že by tyto
technologie měly k dispozici teroristické
organizace. Hrozí spíš nebezpečí útoku
zbraní hromadného ničení technologicky
jednodušší cestou, případně využití střel
s plochou dráhou letu. Proti této hrozbě
je plánovaný systém naprosto neúčinný.
Pokud snad má americký protiraketový systém ve skutečnosti sloužit hlavně
jako obrana proti útoku z Ruska či Číny,
obávám se, že hrozí odstartování nových
závodů ve zbrojení, podle logiky souboje
pancíře a děla. Samozřejmě kromě zhoršení diplomatických vztahů s těmito zeměmi, což vůbec není v zájmu naší republiky.
Co by České republice základna přinesla? Obávám se, že mnoho ne. Pominu-li nebezpečí teroristických útoků,
kterým by základna a tedy i republika
mohla být vystavena, neočekávám přínos
ani v oblasti ekonomické. Na základně

Zkusme si závěrem odpovědět na několik otázek:
Američané identiﬁkují a řeší bezpečnostní problém související s jaderným
a raketovým programem Koreje a Íránu.
Je to, nebo to není bezpečnostní hrozba?
Týká se nás, nebo netýká?
Použije Írán jadernou zbraň, pokud jí
dosáhne, nebo nepoužije?
Jakou máme k dispozici obranu?
Jsme připraveni snášet růst vlivu a vítězné pocity komunistů a antiamerikanismu v případě, že se USA rozhodnou nás
neoslovit?
Jak se zachováme v případě, že projekt,
který míří také k obraně Evropy, bude
posvěcený ze strany NATO a tvrdě kritizovaný ze strany Ruska?

Ivan Gabal je sociolog.

tedy není projektem aliančním, ale výlučně americkým. Navíc je známo, že Česká
republika důsledné plní své alianční závazky, naši vojáci jsou nasazeni v několika
zahraničních misích NATO.
Protiraketový systém, o němž je nyní
řeč, vyvíjejí Američané od devadesátých let. Politicky a technologicky jde
o volné pokračování „hvězdných válek“
prezidenta Reagana. Americká základna
v ČR by měla obsahovat radary a/nebo
pozemní antirakety, které by v případě
ohrožení startovaly proti blížící se mezikontinentální střele, kterou by ničily nárazem. Tedy nikoli s použitím jaderné či
konvenční hlavice. Tento způsob likvidace, známý jako hit-to-kill, je technologicky velmi náročný, často je přirovnáván ke
snaze o zásah letící kulky jinou kulkou.
Dodnes nebyl problém protiraketové
obrany komplexně úspěšně vyřešen. Po-
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Velký t�esk v �e ské politice
Erik Tabery

co se urodilo po volbách

Č

eská politika se zásadně mění. Ve
chvíli, kdy vychází toto číslo Přítomnosti, je rozluštěna sice jen první část povolební tajenky, ale už je jisté,
že na zdejší scéně dochází k přesunu sil,
který nemá obdobu. Ponořme se tedy na
chvíli do nitra stran, protože to v blízké
budoucnosti ovlivní i nás samé.

T�i prom�ny

Začněme u sociálních demokratů, kteří se
mění před očima. Nejstarší česká strana
zvolila po volbách hned několikrát překvapivou strategii, jež má vážné dopady
na celou politickou scénu a navíc zřejmě
přesahuje jedno povolební vyjednávání.
Za prvé se rozhodla beze slova následovat svého předsedu Jiřího Paroubka, ať
udělá co udělá. Za druhé vyhlásila ostrou
odbočku vlevo ke Komunistické straně
Čech a Moravy a za třetí evidentně usoudila, že musí zůstat za každou cenu ve
vládě. Zkusme si podrobněji rozebrat, co
tyto tři proměny znamenají.
Sociální demokraté byli vždy stranou
názorových proudů, takže dnešní slepé
následování jednoho hlasu vzbuzuje překvapení a obavy. Řada vnitrostranických
platforem fungovala v sociální demokracii už za Rakouska-Uherska, pokračovalo to i během první republiky, kdy se
dokonce strana rozdělila na komunisty
a sociální demokraty. Názorová klá-
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ní pokračovala až do roku 1948, kdy je
spolkla KSČ. Po revoluci se zdálo, jakoby ani čtyřicet let totalitní pauzy nebylo
a opět se ČSSD vydala cestou ostrých debat: Kudy se má strana vydat? Jaké mají
být cíle i prostředky? Možná to někomu
přišlo únavné, ale dokazovalo to vnitřní
demokracii a chuť se vyvíjet. Stále častěji
se dalo dění v sociální demokracii rozlišovat podle střetů modernistů a konzervativců. Ti první chtěli ČSSD blairovského střihu, ti druzí naopak tradiční levici
opřenou o silné odbory a komunisty.
Minimálně od roku 2002 se zdálo,
že modernisté vítězí a vábení bolševiků
ztrácí na přitažlivosti. „Nelze spolupracovat se stranou, která nechce opustit
přístupy, jež nejen této zemi způsobily
velké zlo a byly příčinou nesčetných lidských tragédií,“ volal v březnu 2003 na
sjezdu tehdejší premiér a předseda ČSSD
Vladimír Špidla.
Už za rok ale neměl ani jednu z těchto
funkcí. Přišel další antikomunista Stanislav Gross. Jenže zásady zmizely v ten
okamžik, kdy se mu začala hroutit vláda kvůli jeho skandálnímu podnikání.
V tu chvíli neměl problémy s podporou

KSČM a chtěl s ní dokonce vládnout.
Naštěstí padl rychleji, ale na problém už
bylo zaděláno.

Sjednocená levice

Pak přišel Jiří Paroubek. Vlastně neznámý politik, jehož názory byly utajené,
dalo se maximálně vycházet z několika
jeho článků, které se hlásily k nejprogresivnější části modernistů. Realita však
brzy odhalila pravý opak. Naprosto bez
okolků prohlásil, že chce po volbách
menšinový kabinet s podporou komunistů a zakázal spolustraníkům prezentovat jiné názory. Nové spojenectví bylo
na světě, a co je třeba zdůraznit – bez
jediného, byť sebemenšího protestu stranických kolegů. Bez nadsázky se jeho
slovo stalo zákonem.
Volební klání sice neskončilo Paroubkovým vítězstvím, ale nemožnost sestavit pravicovou vládu jej vrátila do hry.
Aby si pozici utvrdil, začal vystupovat za
ČSSD a KSČM. Spojení těchto stran tak
proběhlo bez salv, ustavujících sjezdů či
naopak nářků. Paroubek prostě najednou vystupuje nejen za svou stranu, ale
za celý levicový blok. Posíleni volebním

úspěchem navíc socialisté ukončili vnitřní debatu o budoucím směřování – má
to být silně levicová strana, která bude
burcovat nespokojené a frustrované voliče. Otočili i letití stoupenci modernizace strany a odpůrci jakékoli spolupráce
s KSČM. „Český antikomunismus, ostatně jako každý náboženský rituál, se vyznačuje mimořádnou neschopností vnímat realitu. Záměrně se drží co nejdále
od faktů, aby zůstal rozumem nepostižitelný a o to více emocionálně účinný,“
napsal například poradce socialistického
premiéra Oto Novotný. Přitom před šesti lety napsal článek Zásadní ne spolupráci s komunisty, kde mimo jiné uvedl:
„Skutečnost, že někdo dnes v sociální
demokracii ještě vážně uvažuje o úzké
spolupráci s komunisty, je vskutku na
pováženou. Svědčí o tom, že straně chybí
jasné povědomí o ideové integritě, tradici a historických závazcích.“
Proměna ČSSD je na nějaký čas dokonána. Lze to doložit ještě na jednom
příkladu. Když Miloš Zeman v roce 1998
přišel s tzv. kufříkem, kde měly být doklady o protistátním spiknutí, kritizovala
jej velká řada socialistů, protože šlo o evi-

dentní nesmysl. Když se stejnou teorií
spiknutí a bez důkazů přišel letos v září
Jiří Paroubek, neozval se jediný kritický
hlas. ČSSD je řízena autoritářsky a míří
do náruče komunistů. Je jen otázka, jestli
je to obrat deﬁnitivní.

Lidovecké zem�t�esení

Dále se nebudeme věnovat občanským
demokratům, jak by se mohlo zdát, nýbrž lidovcům. Události v jejich řadách si
totiž co do revolučnosti s těmi v ČSSD
nezadají, byť v opačném gardu.
I tomu, kdo kupuje noviny jen kvůli
inzerátům, nemohl uniknout předvolebnímu sdělení: Kalousek, to je ten,
co nikdy nepůjde s komunisty. Nic šéf
KDU-ČSL neopakoval tak často, dokonce si vysloužil žalobu od šéfa bolševiků
Vojtěcha Filipa. O to větší překvapení
pak vyvolal, když obrátil a dva měsíce
po volbách prohlásil, že bude vládnout
s Paroubkem a podporou komunistů.
Ukázkové selhání politika, který možná
veden dobrým záměrem – zajistit přežití
své strany – zvolil naprosto nepřijatelnou
taktiku.
Zajímavost ale nepřináší Kalouskova
chyba, nýbrž reakce jeho stranických kolegů v regionech. Ti se vzbouřili a řekli
ne. Pro souvislost je důležité připomenout, že v České republice je zažité nesmyslné klišé o lidovcích, kteří „budou
v jakékoli vládě, protože chtějí ministerstva“. Připomeňme také nechvalně
známý vtip, který vyšel skoro před deseti
lety v Mladé frontě Dnes: „Renomovaní
historici tvrdí, že lidovci byli vždycky
svině. Není to pravda. Jsou až teď.“
A najednou tito vysmívaní politici odmítli nejlákavější nabídku za posledních
patnáct let, získali by polovinu vládních
křesel a vliv na správu země jako nikdy
předtím. Toto zásadní ne ale odhalilo, že
o Kalouskově plánu věděla velká část lidovecké elity. Kompletní předsednictvo
a část poslanců. A tak překvapení rostlo
– padli i místopředsedové (včetně Ka-

louskova věčného rivala Cyrila Svobody)
a krajské organizace dávaly najevo stále
větší nespokojenost. V prosinci se má
konat sjezd, na kterém si KDU-ČSL vybere nové představitele včetně předsedy.
Tady už není řeč o kosmetických
změnách, ale o naprostém zemětřesení. Lidovci byli vždy vlastně až nudné
uskupení, kde se zdálo vše dané na roky
dopředu. A teď tohle. V tuto chvíli není
vůbec jasné, jestli to povede i ke změně
směřování strany. Neúspěch v parlamentních volbách naznačil, že se KDU-ČSL bude muset připravit na nějakou
zásadní proměnu. Zejména mladé lidi
nezajímají téměř vůbec a to se třeba za
deset let může ukázat osudným.

V ODS je stále silné
k�ídlo, které chce být
jen u moci a je jedno
s kým. To je nau�ila éra
opozi�ní smlouvy.

Co p�eváží

Dá se předpokládat, že k velkým událostem dojde i u občanských demokratů. Po osmi letech se dočkali a sestavili
vládu. Je sice menšinová a s malou šancí na přežití, protože nemá většinovou
podporu ve sněmovně, ale sedí ve Strakově akademii. Očekávat nějaké zásadní kroky od tohoto kabinetu je téměř
nemožné, protože nemá podporu parlamentních stran. Úspěch je tedy nejistý, zato je evidentní, že každá chyba
vlády bude zmnohonásobená, protože
do případných předčasných voleb je
blízko. Jeden větší skandál a úspěch občanských demokratů se může proměnit
v debakl.
Voliči totiž od nich očekávají přesný opak toho, co v poslední době viděli
u sociální demokracie, tedy korupční skandály, utrácení veřejných peněz
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Vít�zem povolební
situace se zatím jeví
Strana zelených. Je to
vlastn� jediné politické
uskupení, které neud�lalo v�tší chybu.

a pěknou porci arogance. Může to ale
tým zvládnout? Tím spíše, že je v jeho
řadách Vlastimil Tlustý (ministr ﬁnancí) či Ivan Langer (ministr vnitra), kteří
se za svou politickou kariéru proslavili
hned několika skandály?
Občanští demokraté stojí před nejtěžším okamžikem za šestnáct let své
existence. Musejí totiž dokázat, zda je jejich nedávné nakročení k ODS s lidskou
tváří a reformnímu odhodlání myšleno
vážně, či bylo jen předvolební taktikou,
jak dostat hlasy voličů. Už dlouho to
neměla strana vedená Mirkem Topolánkem rozehrané tak dobře. Nenechala se strhnout k hysterii před volbami
a překvapivě ani po nich. Byla zřejmě
už blízko první vážné chybě, a to tehdy,
když projevila ochotu ustupovat Jiřímu
Paroubkovi při vyjednávání podpory
pro menšinový kabinet ODS. Topolánek značně seškrtal plány na reformy

a nebránil se zachování podílu ČSSD na
moci. To by ještě šlo pochopit, kdyby to
mělo být jen na rok do předčasných voleb, ale tady se hovořilo o celých čtyřech
letech. A to by byly zbytečně ztracené
roky, protože vláda by byla jen udržovací. Naštěstí pro ODS a tuto zemi Paroubek všechny dohody zrušil, protože
doufal, že mu to vyjde s Kalouskem.
Pokud ale Topolánek a jeho tým selže či se spojí se sociální demokracií do
nějakého mocenského spolku, může to
stranu zasáhnout navždy. Byla by to totiž v krátké době už druhá vážná zrada
základních slibů strany. Poprvé k tomu
došlo v roce 1998. Otázkou je, co se
u občanských demokratů odehraje ve
chvíli, kdy jejich vláda nezíská důvěru.
Najdou sílu odolat vábení Jiřího Paroubka, aby spolu vládli? Ono je něco
jiného odmítat spolupráci před vstoupením do Strakovy akademie, a něco

jiného, když už jste se uvelebili v ministerských křeslech. Navíc v ODS je stále
silné křídlo, které chce být jen u moci
a je jedno s kým. To je naučila éra opoziční smlouvy.
Vítězem povolební situace se zatím
jeví Strana zelených. Je to vlastně jediné politické uskupení, které neudělalo
větší chybu. Při vyjednávání o trojkoalici prosadila do chystaného vládního
programu většinu svých předvolebních
slibů. Takový úspěch by čekal jen málokdo. Tento projekt sice brzy padl, ale
Zelení se nenechali zastrašit Jiřím Paroubkem, že změnou volebního zákona
zničí malé strany, a odmítli vládnout
s ČSSD a podporou komunistů.
Tím Zelení dokázali větší pevnost
a odhodlání, než zkušené parlamentní
strany. Pokud si to strana Martina Bursíka nepokazí, mohly by jí předčasné
volby spíše pomoci než uškodit.

Test Paroubkem

Zastavme se ještě krátce u vládního výhledu. Menšinový kabinet ODS může
vládnout jen několik týdnů či měsíců.
Pokud nezíská nějakým zázrakem podporu ve sněmovně, bude prezident pověřovat nového premiéra. Vedou se debaty o tom, jestli to bude Jiří Paroubek či
znovu Mirek Topolánek. Ačkoli bylo již
v úvodu řečeno, že s předsedou ČSSD
jsou zatím spojené zejména obavy, měl
by tu šanci dostat, a to hned při druhém
pokusu. Důvod je jednoduchý: když nezíská většinu ODS, nezbývá než co nejrychleji zjistit, jestli si nějaký hlas navíc
nezajistila sociální demokracie a komunisté.
V tuto chvíli se to zdá velmi nepravděpodobné, ale Jiří Paroubek prohlašuje
opak. Proč neotestovat pravdivost jeho
slov? Představa, že Paroubek nedostane
příležitost sestavit vládu ani v druhém

a ani v třetím kole, je nepříjemná. Vytvořila by se nová legenda o spiknutí,
které zabránilo ČSSD vládnout. To by
jen polarizovalo společnost a podpořilo
socialisty před případnými předčasnými
volbami. A ty se mohou konat už v půlce
příštího roku. Pokud tomu tak bude, půjde o test nového rozložení sil. Do útoku
vyrazí sjednocená levice, která je daleko
od středu, zatím zmatení a dezorientovaní lidovci, nevyzpytatelní občanští demokraté a Zelení.


Erik Tabery je novinář,
zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt.

Hašení suchou vodou
Tomáš Klva�a

Al-Káida dnes už není schopna protiamerického úderu na úrovni
��. zá�í ����. Hrozí ale jinak.

K

omentátoři v západní Evropě
a Spojených státech přišli po izraelském bombardování Libanonu
s kuriózním, ale bohužel nikoliv překvapivým tvrzením: válka, kterou fakticky
iniciovalo šíitské proíránské hnutí Hizballáh, znamenala jeho strategické posílení.

FOTO: ČTK

Pes, který nekouše

Afghánistán 2006.
Je čas změnit taktiku?
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Evropská unie průběžně od svého vzniku
vyslovuje přání mít vliv v oblasti Blízkého východu. To je s ohledem na početnou muslimskou menšinu v západní
Evropě a také v souvislosti s budoucím
rozšiřováním Unie rozumné předsevzetí. Problém nastává, když se má přejít
od rétoriky k činům. Urovnání konﬂiktu
předpokládá vyslání jednotek OSN na jih

Libanonu a páteří kontingentu mají být
vojáci z Evropské unie. Z hlediska zájmů
a historie se mělo za to, že to bude Francie, která vyšle nejvíc vojáků.
Nyní jich má v oblasti asi dvě stovky
a chvíli zvažovala vyslání dalších pěti
tisíc. Pak ovšem změnila názor, začala
hovořit o stovkách, a když se ozvala silná
kritika jak z EU, tak ze Spojených států,
číslo se vyšplhalo na dva tisíce. Mezitím
se přihlásila Itálie, která pod vedením
Romana Prodiho chce dokázat, že nejen
pravice je ochotna převzít odpovědnost
za věci daleko od domácího dvorku. Před
uzávěrkou Přítomnosti však podoba kontingentu stále jasná nebyla. Nelze než vyvodit závěr o pokračující neschopnosti
EU stát se faktorem v otázkách strategické a bezpečnostní situace. Buďme vděčni,

že bezpečnost České republiky garantuje
NATO, čili zejména Spojené státy.

D�ív než st�ílet, hasit

Americký novinář James Fallows přišel
v časopise Atlantic Monthly s provokativní tezí týkající se války proti terorismu:
Vyhlasme vítězství a změňme taktiku!
V rozsáhlém eseji napsaném po desítkách rozhovorů se světovými experty,
politiky a akademiky se Fallows dívá na
válku z pohledu Al-Káidy a neortodoxně konstatuje, že tato organizace dnes
zřejmě už není schopna protiamerického úderu na úrovni toho z 11. září 2001.
Mohou přijít – a zřejmě přijdou – menší,
neboť Al-Káida již není centrálně řízenou organizací, jakou byla za časů výcvikových táborů v Afghánistánu. Ty se

podařilo zničit a režim, který tyto tábory
kryl, sesadit. Většina vedení teroristické
organizace byla zlikvidována. Finanční podpora namnoze vyschla, nemluvě
o tom, že jediný způsob ﬁnancování je
prostřednictvím kufříků s bankovkami,
nikoliv bankovními převody, jež jsou
monitorovány a mohly by jejich hybatele
prozradit.
Proč tedy Fallows chce změnit cestu?
Domnívá se, že taktika války proti teroristům jako procesu s otevřeným koncem
se může stát kontraproduktivní. Píše, že
největší škodu Spojeným státům nezpůsobí Al-Káida přímým útokem, a v tomto smyslu tedy není existenční hrozbou,
ale tím, že vyprovokuje Ameriku k nějaké neblahé reakci, jež pak uškodí především Americe samotné. Autor používá
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a ztrátám, než je nezbytně nutné. Loňské
selhání vlády po katastrofě hurikánu Katrina, z jehož následků se New Orleans
bude vzpamatovávat léta, ukázalo, že
právě oblast záchranných prací v rozsáhlé míře je podceněná a špatně organizovaná. Rok poté se ukazuje, že náprava
v rámci obřího ministerstva pro domácí
bezpečnost a dalších agentur nepokračuje podle představ.

Terorista se nepovedl

Spisovatel John Updike, kronikář a kritik americké střední třídy, její kultury
a životního stylu, vydal román s tématem pro něj nezvyklým. Jmenuje se
Terorista a jde o je příběh amerického
muslimského středoškoláka, který se rozhodne vyhodit do povětří tunel spojující
Manhattan se státem New Jersey. Kniha
příliš neuspěla. Ideologizující pravice ji
napadla za pokus vcítit se do nitra fana-

tického extremisty, ideologizující levici
včetně některých muslimských aktivistů
se zase nelíbí, že muslimská menšina je
údajně opět obětí nežádoucích zobecnění a stereotypů. Obě reakce vypadají jako
nejlepší doporučení k přečtení románu,
nicméně Terorista se bohužel opravdu
nepovedl – i když z jiných, čistě uměleckých důvodů. Je to uměle působící opus
se slabou zápletkou. Zajímavější než román je tedy debata o něm. To, že něco
takového může působit „kontroverzně“,
dost vypovídá o stavu Spojených států
pět let po neblahém datu 11. září.


Tomáš Klvaňa přednáší
na New York University v Praze, je členem
České euroatlantické rady a pracuje
ve společnosti BAT Česká republika.

Po válce je
p�ed válkou
Petr Pietraš

Poslední eskalace izraelsko-arabského konfliktu v Libanonu
obsahuje nové prvky.

V

še se konalo podle vyzkoušeného
scénáře: Hizballáh unesl dva izraelské vojáky a následovala nekompromisní odveta ze strany Izraele. V západních médiích se okamžitě objevily
komentáře zabývající se nepřiměřeností
akce a válečnými zločiny izraelské armády. Kritiku Evropanů přitom Izrael
vnímá jako reﬂexi své vlastní existence,
která Evropě připomíná její historickou
vinu. O to pevněji se Izrael váže na Spojené státy – představují pro něj víc než
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spojence, jsou mu i garantem bezpečnosti. Pro USA je Izrael jedinou demokracií
v moři blízkovýchodní despocie.
Na první pohled tedy nic neobvyklého v tomto nekonečném konﬂiktu. Nicméně: poslední eskalace izraelsko-arabského konﬂiktu obsahuje i nové prvky,
jež poněkud mění celkovou dimenzi
a jsou příznačné pro další vývoj v tomto
regionu.
Hizballáh neoperoval v obsazené
oblasti, nýbrž zaútočil z Libanonu přes

mezinárodně uznanou hranici a unesl
z území suverénního Izraele příslušníky
jeho ozbrojených sil. To je nová kvalita
v tomto střetnutí a odpovídá fanatickému přesvědčení, že Izrael nemá na území
Palestiny právo na existenci. Reakce Izraele – vojenská operace – byla adekvátní
jeho bezpečnostní doktríně: vojenské zastrašení. O vlastní bezpečnosti tento stát
totiž s nikým nediskutuje, ani s USA ne.
Obrana vlastního teritoria vyvolala během letošního léta téměř absolutní pod-

poru židovského obyvatelstva pro vládu
Ehuda Olmerta (a to třeba i u mírového
hnutí Peace now). Navíc hlasy volající
po uplatnění vlivu Spojených států na
vládu v Jeruzalémě zapomínají, že izraelská ekonomika se úspěšně zapojila do
procesu globalizace a americká ﬁnanční
podpora Izraele klesla v roce 2004 na
3,2 procenta jeho hrubého domácího
produktu. Naopak se zvyšuje podpora
Spojených států zemím jako Irák, Egypt
nebo Jordánsko, kde činí až 14 procent
státního rozpočtu.

Na scén� a v zákulisí

Otázkou tedy je, co dalo podnět k provokaci Hizballáhu, když musel počítat
s nekompromisní reakcí Izraele. Hizballáh se deﬁnuje jako reprezentant čtyřiceti
procent šíitského obyvatelstva Libanonu,
má jednoho ministra ve vládní koalici
a čtrnáct poslanců. Hizballáh organizuje nemocnice, školy, kuchyně pro chudé,
sociální zařízení, sportovní kluby a disponuje vlastní armádou o síle až tří tisíc
mužů. Tyto ozbrojené složky však nefungují jako pravidelná armáda. Jejich příslušníci jsou přes den v civilu a v noci či
při válečných akcích oblékají uniformu.
Prakticky tak rozhodují, kdy jsou válečnými protivníky, a kdy civilisty.
Díky svému sociálnímu angažmá
„doma“ a vojenskému odboji proti Izraeli je Hizballáh mezi obyvatelstvem respektován, podobně jako Hamás v Gaze.
V jižním Libanonu představuje, jak se
vyjádřil libanonský premiér Fuad Sinora, stát ve státě. Hizballáh je ﬁnancován
z Íránu, který mu údajně poskytuje padesát milionů dolarů měsíčně a podle
některých komentátorů chce vytvořit na
jihu Libanonu jakýsi „Miniírán“. Současně je Hizballáh posledním trumfem
v rukou Sýrie, která se tak snaží neztratit svůj vliv v Libanonu. Syrská podpora
Hizballáhu slouží k podpoře zájmů Damašku v Bejrútu a je pákou v konﬂiktu
s Izraelem, který po vítězství v šestidenní
válce v roce 1967 obsadil a později anektoval Golanské výšiny.
Odpověď na příčiny nové exploze násilí v této oblasti je tudíž nutno hledat
v syrských a íránských zájmech. Teheránským mulláhům slouží především
k odpoutání pozornosti od jaderného
programu Íránu a současně nutí západní Evropu, a především USA, vstoupit
do dialogu hned se dvěma státy „osy

zla“: bez Sýrie a Íránu není momentálně
možné u Hizballáhu ničeho dosáhnout.
Zvláště Írán se tak snaží upevnit své
postavení v regionu a demonstruje, že
Západ ho musí respektovat. Pro Sýrii to
představuje možnost dostat se z izolace,
kterou si způsobila vlastní politickou nepružností a jež se ještě zostřila po atentátu na libanonského expremiéra Raﬁka
Haririho loni v únoru.

P�estávka k dopln�ní munice

Válka v Libanonu letos v létě ukázala, že
Izrael sice má nejsilnější armádu v regionu a že ji neváhá nasadit, jenže ta síla
nepřinesla výrazné vítězství. Hizballáh
vedl válečný střet s izraelským vojskem
déle, než toho byl předtím schopen kterýkoli arabský stát. A jako první napadl
cíle hluboko na území Izraele. V neposlední řadě šokoval skutečností, že vlastní high-tech zbraně, dokonce v nemalém
množství.
Oněch šesti let, které uplynuly od stažení izraelské armády z jižního Libanonu,
využil Hizballáh k nevídanému vyzbrojení. Podle izraelských zpravodajských
služeb k tomu sloužila i syrská letadla
přivážející humanitární pomoc po zemětřesení v íránském Bamu, při němž přišlo
o život pětatřicet tisíc lidí. Pro zpáteční
let byly stroje naloženy íránskou vojenskou technologií. Dnes Hizballáh vlastní
protitankové zbraně, dále střely s akčním
rádiem do dvou set kilometrů a s nosnos-

tí 600 kilogramů a rovněž rakety schopné
atakovat velké námořní cíle.
V celé oblasti zesílil – napříč šíitsko-sunitským spektrem – islámský radikalismus, který nahradil vysloužilý panarabismus. Tento radikalismus je posilován
zdrženlivostí evropských zemí s ohledem
na vlastní velké islámské menšiny a ztrátou respektu ze Spojených států. V samotných USA pak prohra v primárkách státu
Connecticut, jíž se tam dočkal zastánce
iráckého válečného tažení Joe Liberman,
signalizuje změnu postoje k válce v Iráku
uvnitř Demokratické strany.
To vše akceleruje snahu teheránských
duchovních o vlastní jaderný program.
Írán, který se kvůli asijskému hladu po
energii stává čím dál více nezávislým na
Západě, se snaží o to agresivněji etablovat jako regionální mocnost. Spojené
státy tomu paradoxně napomohly vyřazením Iráku coby regionální síly.
Írán a jeho prodloužená ruka Hizballáh ukázaly, že klidně obětují Libanon pro
své zájmy. Bejrút a jižní Libanon se staly
zástupným válečným polem a konﬂikt se
odehrál na úkor libanonské společnosti.
Zdráhavě docílené příměří nepředstavuje ukončení tamějších válečných operací, nýbrž jen oddech před dalším bojem,
přestávku k doplnění munice.

Petr Pietraš je historik. Na Fakultě sociálních
věd UK přednáší interkulturní komunikaci.

Bejrút, léto 2006.
A další konﬂikty doutnají.
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srovnání: anarchisté na začátku 20. století nezpůsobili systému, proti kterému
bojovali, zásadní škodu nějakou přímou
akcí. Jeden z nich, Gavrilo Princip, však
v Sarajevu zabil následníka trůnu s jeho
ženou a následující nepromyšlená reakce
mocností přivodila katastroﬁckou válku,
jež ukončila slibně se rozvíjející civilizační éru.
Fallows chce proti teroristům bojovat
jinak než „válkou“, která může poškodit
otevřenost americké demokracie tím,
že dá do ruky vládní exekutivě přílišné
pravomoci na úkor moci zákonodárné
a soudní. Důraz by měl být na špionáž,
případně ozbrojené jednotky schopné
rychle reagovat, a zahraniční politiku
a diplomacii schopnou umně a pružně
vytvářet potřebné koalice. Prostředky by
podle něj měly jít hlavně na zdokonalení systému včasné reakce po případných
útocích, aby se zamezilo větším škodám

komentá�e
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rozhovor

Jsem z Prahy.
A z Evropy!
S Janou Hybáškovou o jedine�nosti Evropan�, o spole�enství

Irena Jirk�

dob�e �ízeného úpadku a o pot�eb� evropské armády

„My, Češi, jsme stále jinde než stará dobrá Evropa. Dokud nepochopíme přesný
význam pojmu sociální solidarity jako
bezpečnostně stabilizačního prostředku,
pak těžko pochopíme, co znamená Evropská unie,“ říká Jana Hybášková, která
nás zastupuje v Evropském parlamentu.
Nepřehlednutelná politička, někdejší
svébytná diplomatka, uznávaná arabistka, specialistka na problematiku Blízkého východu a matka dvou dospívajících
dcer věří v jedinečnost Evropanů.

FOTO: ARCHIV JANY HYBÁŠKOVÉ

Cestujete po celém světě, často jste na
Blízkém východě i v Americe. Když se tam
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představujete, říkáte, že jste z Evropy
nebo z České republiky?
Říkám většinou, že jsem z Prahy. A také
to tak cítím. Myslím, že se dnes mění
zásadně pojetí identity – na jedné straně
bychom mohli mít pocit, že se internacionalizuje, ale ono ve skutečnosti jde na
začátku 21. století o regionalizaci a komunitizaci. Mohu předvést na sobě samé
– já se skutečně cítím být Pražankou.
Vědí Američani nebo třeba Libanonci,
s kterými se potkáváte, kde je Praha?
Víte, když jsem v USA, většinou se představuju jako Evropanka. To je pravda,

Jana Hybášková se narodila v roce 1965 v Praze, ale dětství prožila v Alžírsku, kde
její otec pracoval jako veterinář. Vystudovala arabistiku a orientalistiku na Filosoﬁcké fakultě UK, v roce 1989 získala doktorát na Káhirské univerzitě. Po studiích
pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze, sedm let vedla odbor států
Blízkého východu a severní Afriky. V letech 1997–2001 působila jako velvyslankyně
ČR ve Slovinsku. Roku 2002 se stala českou velvyslankyní v Kuvajtu a Kataru; ve
svém úřadě zůstala i poté, když vypukla na jaře 2003 válka v Iráku. Zasloužila se
o úspěšné plnění mise 1. česko-slovenského praporu chemické, biologické a radiační
obrany, za což byla vyznamenána křížem ministra obrany ČR II. stupně. Na podzim
2003 byla odvolána za otevřenou kritiku rozhodnutí české vlády stáhnout 7. polní
nemocnici z irácké Basry. V červnu 2004 byla zvolena za Sdružení nezávislých kandidátů do Evropského parlamentu. Letos v červnu byla zvolena předsedkyní strany
SNK Evropští demokraté. Je vdaná a má dvě dcery.

Amerika je jediné místo na světě, kde
mám potřebu se vždy tak deﬁnovat. Naopak na Blízkém východě tuhle potřebu
vůbec nemám. Identita je kontextuální
záležitost, a tak když se ocitnete jako
jediná bílá mezi černými, tak se prostě
také deﬁnujete jako bílá. Mezi samými
Američany jsem tedy za Evropanku, nikde jinde.
Takže evropská identita – všeobecně i reálně vzato – neexistuje, neplatí? Ani pro
poslankyni Evropského parlamentu není
nijak významná?
Evropa je komunita. Evropská identita
tedy bezesporu existuje, ale spíš v rovině kontextuální a politické než osobní.
V soukromém životě se asi stále víc budete cítit Pražankou než Evropankou,
nebo ne?
Já určitě. Jenže já patřím k těm, co vyrostli v komunismu a dodnes je drobně mrazí,
když mají přejet západní hranice... Ale co
třeba moje nebo vaše dcery za pár let?
Budou Evropu chápat jako svou vlast?
V Evropském parlamentu je spousta
mladých asistentů a asistentek, na nichž
nepoznáte, jestli jsou Francouzi, Němci nebo Angličani. Žijí v nejrůznějších
evropských městech, a kdyby jim třeba
někdo řekl, že nemůžou studovat v Praze, protože jsou cizinci, mysleli by si, že
mluví s bláznem. Pohybují se po celé Ev-
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ropě, berou ji jako samozřejmý životní
prostor. Evropanství si dnes asi nepostaví jako hodnotu, nechápou ho jako svou
identitu, stále vám budou říkat, že jsou
z Paříže, Londýna nebo Berlína. Evropu
si užívají, bohužel, netrpí přitom ani na
minutu pocitem ohrožení, proto většinou pro Evropu nic moc nedělají. Ne,
neříkám proto, že nejsou Evropani, ale
pořádně si to uvědomí, až přijde nějaký impuls – pak doufám, že svůj životní
prostor budou umět i hájit. Právě pro
tyto mladé lidi dnes tvoříme Evropu a já
jsem přesvědčena, že to má smysl.

Takže Evropané zapomínají na válku, na
fašismus i komunismus. Myslíte, že by nedokázali dnes už ubránit svůj prostor, své
hodnoty, umění?
Sociální solidarita jako základní bezpečnostní projekt podtrhuje ve svých
důsledcích kolektivismus oproti individualismu, dbá víc o blahobyt celku než
o výkon jedince, nestará se o jeho šance,
nemá dostatek prostoru pro individuální soutěž. A co je absolutně individuální? Smrt vojáka. To je tak individuální oběť, tak individuální krok, že se ve
společnosti, jako je ta evropská, dostává
skoro na etickou hranici. Umírat v boji?
No to je přece tak neetické, hlásají někteří politikové. Evropské společenství,
evropská civilizace snad ještě nezaniká,
ale v dnešním světě, tak nekompromisním a tvrdém, bezesporu nepatří k nejdravějším. Řekla bych, že z tohoto pohledu je to společenství dobře řízeného
úpadku. Aby nezaniklo? Myslím si, že je
potřeba dnes vybudovat cokoliv, co by se
dalo nazvat evropskou armádou.

Modigliani nebo Goya. V tom jsme my,
Evropani, jedineční. Nejde přitom jen
o umění, co jsme zdědili po předcích.
I dnešní umělci jsou tvůrčí, originální.
To je nám, Evropanům, společné.

Říkáte, že sociální solidarita je první dimenzí Evropské unie. Jaká je ta druhá dimenze?
To je kultura, umění. Zvláště v posledních letech si stále více uvědomuji, jak je
to vše ojedinělé, jak je evropská kreativita originální, úžasná a jak je nám všem
společná. Ne, to nikde jinde na světě nenajdete. Teroristi mohou zničit všechno,
rozbít letiště, metra, mrakodrapy, mohou
být lepší v technice, ve všem – ale nikdy
se jim nepodaří vytvořit baroko, nikdy
nenajdou malíře, který by maloval jako

A pak ještě paciﬁsmus, ne? Evropa si lebedí v novodobém manýrismu a neschopna
bránit své hodnoty, ponořena do totálního
paciﬁsmu až nihilismu směřuje k zániku.
To jste nedávno sama řekla.
Ano, ano, nezapírám. Myslím si, že projekt evropského společenství je až moc
dobrý. Jde o mír, o stabilitu hospodářskou i bezpečnostní. Už šedesát let se
v tomhle duchu Evropa buduje, už tři
generace ji budují, žijí si přitom v relativním klidu a blahobytu. Vytrácí se generační paměť průšvihu.
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Euroskeptikové jsou jiného názoru.
Nesouhlasím s nimi. Evropu nebo Evropskou unii vnímám především ve
dvou dimenzích. Tou první je sociální
solidarita. To je východisko, z něhož
Unie vzešla: z mírového plánu, jak zabránit krizím, jež postihly Evropu ve
třicátých letech 20. století. Jak zabránit
sociálním konﬂiktům, které vedly až ke
vzniku fašismu a válce. Aby se tyhle krize už nikdy neopakovaly, bylo třeba vytvořit sociální nadnárodní společenství
států…
Na tom plánu pracovali lidé v západní
Evropě celá desetiletí a nikdo snad o jeho opodstatněnosti v těchto zeměpisných šířkách nepochybuje, zatímco lidé
a politici žijící v bývalém východním
bloku s tím mají potíže. Když se řekne
sociální plán nebo dokonce socialismus,
naježíme se. A hned jsme u bolševismu,
socialistického přerozdělování, u nivelizace společnosti. Jsme stále úplně jinde
než stará dobrá západní Evropa. Musíme
dospět. Dokud nepochopíme přesný význam pojmu sociální solidarity jakožto
bezpečnostně stabilizačního prostředku,
pak těžko pochopíme, co znamená Evropská unie.

Česká velvyslankyně v Kuvajtu Jana Hybášková
na základně českých chemiků v době,
kdy na jaře 2003 vypukla válka v Iráku.

Vždycky jste vystupovala jako tvrdý zastánce NATO.
Stále jsem zastáncem NATO, ale od dob,
kdy jsme sázeli jen na ně, se už Evropa
ﬁlosoﬁcky posunula trochu jinam. Soudím, že dnes se už nemůže zříkat odpovědnosti, musí mít k dispozici vlastní
vojenské síly, aby dokázala nést sama odpovědnost a také aby si pěstovala schopnost bránit se sama. Dnes máme 60 tisíc
vojáků v jednotkách rychlého nasazení,
které podléhají velení ve Štrasburku.
Jde o vojáky NATO, ale s evropským
velením, soudím však, že potřebujeme
skutečně evropské síly. Evropa se nemůže zříci všeho, zůstat nezúčastněná,
povznesená ve svém blahobytu a sociálních jistotách. To by byl skutečně manýrismus, který by ji mohl zničit.
Musím říct, že jsem onoho manýrismu trochu okusila ve Štrasburku. Byla jsem na
stáži v parlamentu na začátku 90. let, kdy
před jeho dveřmi – na zelené dokonale
zastřižené loučce – vyrostl symbolický
sarajevský hřbitov. Chodila jsem tehdy po
parlamentu, ptala se poslanců, a ani jeden z nich neměl tušení, že za skleněnými
zdmi stojí tisíce demonstrantů, zdálo se,
že někteří páni poslanci snad ani nevěděli, co se skutečně děje v Sarajevu. Tehdy
mi přišlo, že evropský parlament je místo,

kde se scházejí lidé, kteří už nemohou nic
ovlivnit. Tak trochu zbytečný luxus bez vlivu, bez významu, ano, bez vojáků.
Skutečně? Já tedy musím říct, že chápu
Evropský parlament úplně jinak. Snad je
to tím, že mě lidi zvolili a zavázali mne
svou důvěrou, ale beru to velmi vážně.
Jako svou povinnost. A navíc se v parlamentu skvěle cítím, mnohem lépe než
v domácí politice. Česká politika je veskrze negativní, silová a zlá, zatímco evropská politika je pozitivní. A Evropský
parlament? Úžasné místo, kde dobíjím
baterky, protože jednání tam jsou k věci.
Těším se tam pokaždé.
A co praktický účinek všech těch jednání,
která tam vedete a která věřím, že jsou
pozitivní. Má vaše práce praktický dopad?
Jistě, občas se tím trápím. Když navrhnu jednu dvě rezoluce, společně je prosadíme, schválíme – ale evropští politici
v jednotlivých zemích otálejí, váhají, nic
nedělají. To je občas tristní, to poznání,
jak se politika stále zpožďuje za životem,
za válkou. To byl případ Jugoslávie, to je
teď Libanon, Irák. Než vejde v platnost
nějaké opatření, než někam vyrazí vojenské jednotky, musí umřít spousta nevinných lidí. Na druhou stranu můžu jednoznačně říct, že jako předsedkyně delegace
Izraele a členka zahraničního výboru Evropského parlamentu jsem stále tisíckrát
platnější než český velvyslanec. Dosah
tohoto vlivu je nesrovnatelný.
V čem například?
Víte, ono to tak v Čechách není známé,
protože jsme měli dlouho jiné starosti
než ty evropské, ale Evropa je velmi antiizraelská. Když jsem přišla do Evropského
parlamentu, všichni moji izraelští kamarádi na mě hleděli a neskrývali rozladění:
„Co blázníš, proč bereš funkci v izraelské
delegaci? To je nejkontroverznější místo
v celém Evropském parlamentu. V něm
přece vládne antiizraelismus a ty bereš
zbytečné místo, která nemá žádný ohlas,
žádný vliv.“ Nechápala jsem a také jsem
vůbec netušila, do čeho jdu. Dnes si myslím, že za ty dva roky se nám podařilo
hodně změnit, dnes už si nikdo na půdě
evropského parlamentu nedovolí antiizraelský výpad. Ano, byl to zase křik okolo
posledního konﬂiktu a bombardování,
tak trochu ve starém duchu, ale obecně se
na evropské parlamentární půdě změnila
atmosféra a postoj k Izraeli doznal zásad-

ního obratu. Nechci tím říct, že jsem to
způsobila jen já, na tom jsme pracovali
všichni a docílili jsme toho, že všechny
blízkovýchodní rezoluce jsou jiné, než byly
před lety. V praxi se také začal naplňovat
akční plán spolupráce mezi Evropou a Izralem. Nejde jen o obchodní vztahy všeho
druhu, ale dokonce se už jedná o spolupráci Evropské unie s Izraelem v boji proti
terorismu. Podařilo se také posunout stanovisko vůči Hamásu i Hizbaláhu, mění
se postoj k Íránu, k Sýrii…
Promiňte, stále mi připadá, že mluvíte
o diplomatických jednáních a jejich výsledcích spíše v rovině ideové než praktické.
Sto milionů euro na vyslání jednotek do
Libanonu, sto milionů na podporu palestinské samosprávy... To se vám zdá málo?

Evropské
spole�enství,
evropská civilizace snad ješt�
nezaniká, ale
v dnešním sv�t�,
tak nekompromisním a tvrdém,
bezesporu nepat�í
k nejdrav�jším.

Málo z praktického života?
Pro zahraniční politiku se v rozpočtu
Evropské unie počítá v letech 2007 až
2013 se 140 miliardami euro. To jsou
naše peníze, těmi disponujeme, rozhodujeme, jak budou co nejlépe využity.
Evropská unie nesmí ze svého rozpočtu
ﬁnancovat žádné vojenské operace. Jakmile jde o boj, jakmile akce získá přívlastek „military“, ﬁnancují ji členské státy
ze svých rozpočtů. Do takových akcí už
nemá smysl, aby evropský parlament
vstupoval, ale jde-li o civilní operace, má
velké slovo. Je přece rozdíl, jestliže dáte
sto milionů na budování palestinské
samosprávy, nebo nedáte, ne? Kdepak,
Evropská unie v tomhle směru není bezvýznamná a zbytečná. A není vůbec od
věci, že má dál tendence se rozšiřovat.

Takže patříte k těm, kdo by rádi uvítali třeba Turecko mezi členskými státy?
Víte, případná jednání o členství Turecka v EU budou zase otevřena až v letech
2016 a 2017. To je ještě dost dlouhá
doba. Je a není. Důležité totiž ani není
tolik, zda se nakonec Turecko stane
nebo nestane členem EU, ale mnohem
důležitější je příprava na toto členství.
V rámci tohoto procesu musí kandidátská země přijmout celou sérii opatření,
musí být harmonizována její legislativa
s evropskými normami. Představte si to:
muslimská země, plná rozporů a problémů, velkých sociálních rozdílů a ideologických sporů, uzpůsobí své zákony
v hospodářské, právní i trestní sféře
pravidlům, která respektuje Evropa. Zadarmo, bez ohledu na to, zda se Turecko
stane členem EU, jsme tím získali spojence či alespoň partnera naladěného na
podobnou strunu. Je to do budoucna náš
spojenec v onom horkém předpolí, které
dělí Evropu od nevypočitatelného Íránu,
koneckonců – je to spojenec i v boji proti terorismu. To přece není vůbec málo.
A co my? Jiná než evropská alternativa
tedy už neexistuje?
Být středoevropským státem a stát mimo
EU? To je tedy nesmyslná alternativa.
K čemu takový stát? Jak může sám přežít
hospodářsky na volném trhu, jak se sám
může bránit konkurenci z USA, Číny
nebo Indie? Jak se sám může vůbec bránit? Nemáme jinou alternativu, protože
nemáme kapitál Švýcarska.
Ale to není celá odpověď na vaši otázku. Dnes už nestačí jen být členem EU.
Musíme překonat svou českou lenost,
nesmíme jen čekat, co nám Evropa přinese, ale připravit se na to, abychom ji
sami mohli ovlivňovat.
Jak to myslíte?
To je kvíz pro současné i budoucí vlády:
Čím by se česká politika měla zabývat,
aby mohla ovlivňovat, modelovat současnou Evropu? To je otázka, na kterou
bychom v následujících měsících a letech měli najít odpověď.


Irena Jirků je novinářka, šéfredaktorka
časopisu Marianne.
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Evropa v hrani�ním pásmu
Ji�í Pehe

P�ivede Unii její kulturn�-civiliza�ní pojetí
evropanství do slepé uli�ky?

K

dybychom parafrázovali Václava Havla, který
kdysi o Rusku prohlásil,
že jedním z jeho největších
problémů je, že neví, kde Rusko začíná a kde končí, mohli
bychom totéž říci o Evropě.
Tato nejasnost se navíc netýká
jen jejího geograﬁckého vymezení, ale též vymezení kulturního, náboženského nebo
prostě obecně civilizačního.
Zatímco ostatní kontinenty
jsou geograﬁcky jasně ohraničené oceány, Evropa a Asie
spolu sdílejí kontinent jeden.
Přesto se mluví o světadílech
dvou, což už samo o sobě znamená, že jejich geograﬁcké
vymezení splývá s vymezením
kulturně-civilizačním. Jinými
slovy: v případě Evropy a Asie
se geograﬁe stává tak trochu
kulturou.
Když se Velká Británie a spolu s ní
i Irsko staly v sedmdesátých letech členy,
posunulo se uvažování jiným směrem.
Bylo totiž jasné, že francouzské námitky
proti členství Velké Británie měly spíše
geopolitický rozměr než rozměr kulturní. Velká Británie mohla být (a vskutku
dodnes je) vzhledem ke své historii a ostrovní poloze méně ochotná než ostatní
země podílet se na skutečné integraci.
A mohla být též jakousi pátou kolonou
USA v projektu, který Francie viděla od
počátku i jako hráz proti příliš velkému
vlivu Ameriky na Evropu.

Nejen Západ, nejen Východ

V případě Španělska a Portugalska stála
v popředí otázka, zda země, v nichž poměrně dlouho vládly fašistické diktatu-
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ry, jsou schopny v dost krátké době po
jejich pádu začít skutečně vyznávat demokratické hodnoty sjednocující se Evropy. Pokud ale šlo o kulturní příslušnost
obou zemí k Evropě, nebylo pochyb, že
po staletí byly součástí tzv. Západu. Podobně tomu bylo při přijímání bývalých
komunistických zemí v roce 2004.
První střet o evropskou identitu mezi
Západem a Východem tak reprezentovalo spíše přijetí Řecka, jež bylo první zemí
vyznávající ortodoxní křesťanství, která
se do evropského integračního projektu
zapojila. Řecko bylo zajímavým prubířským kamenem i na jiných úrovních. Na
jedné straně to byla země, jejíž antická
kultura stojí u kořenů evropské civilizace; na straně druhé strávila mnoho století pod vlivem Byzance a Turecka.

Historie dala za pravdu jak
skeptikům, tak příznivcům řeckého členství. Země se nestala ani
vysoce problematickým, ale ani
nikterak úspěšným členem EU.
Na jedné straně Řecko poměrně
bezproblémově přijalo „Evropu“
jako součást své identity (navzdory tomu, že Řekové dodnes říkají
„jedeme do Evropy“, když cestují
do ostatních evropských zemí),
na druhé straně dlouhodobý vliv
byzantského myšlení oslaboval
schopnost řecké státní správy
a politiky využít pomoc bohatších
evropských zemí skutečně produktivně. Řecko bylo v EU dlouho jedinou zemí s těmito tradicemi, ale v roce 2004 se členskou
zemí stal Kypr a v roce 2007 mají
přibýt Rumunsko a Bulharsko.
I ve vztahu ke křesťanství existují tedy přinejmenším dvě Evropy – Evropa západního křesťanství
a Evropa východní ortodoxie. Existují ale
i jiné hluboké rozdíly, například rozdíl
mezi severem a jihem Evropy. Ačkoliv
třeba Sicílie a jižní Itálie jsou převážně
katolické, značně se kvůli své historii liší
nejen od zbytku Evropy, ale dokonce i od
severu Itálie.

K�es�anstvím to nekon�í

Je tedy zřejmé, že jakékoliv deﬁnice evropanství jsou velmi ošidné a že zejména
požívání kulturně-podmíněných deﬁnic
může být cestou do slepé uličky. Ačkoliv
existuje povědomí o jakémsi společném
kulturně-historickém základu Evropy,
chybí skutečně sjednocující příběh.
Navíc bylo teritorium Evropy nejen
zdrojem výbojů a vystěhovalectví, ale
také cílem dobývání a intenzivního při-

stěhovalectví. Výsledkem je, že z Evropy
dnes nelze vyloučit miliony lidí, kteří se
hlásí například k islámu – buď proto, že
ho přijali pod tureckou nadvládou, nebo
proto, že se přistěhovali už jako praktikující muslimové. A existují i další, i když
méně početné komunity lidí, kteří se hlásí k dalším náboženstvím.
Vymezit tedy identitu Evropy na základě křesťanství by bylo možné jen
velmi obecně – v podobě odkazu k ideovým základům, které po dlouhou dobu
v Evropě dominovaly. Jenže osvícenství
a západoevropský racionalismus, které
stály u zrodu moderních demokracií,
ideologie lidských práv i teorií právního
státu, jsou také součástí evropské identity – i když v mnohém vyrostly právě
z popření dominantní role náboženství.
Ačkoliv tato modernita intelektuálně nepochybně ze západního křesťanství vyrostla, přesto nabízí jiný obraz Evropy.
Jeho součástí je respekt k právům
menšin a individuálním lidským právům i svobodám. Tato moderní politická
identita Evropy, která se šířila ze západu
kontinentu na jeho východ (ale pod praporem univerzalismu i do zbytku světa),
je přinejmenším stejně důležitá jako případná společná identita kulturní a náboženská. Stejně důležité jsou pak kulturní
identity jednotlivých evropských společenství.

Evropská, nebo imperiální?

Nabízí se tedy otázka, zda chceme evropskou identitu vymezovat především
na základě výše zmíněných racionálních
konstruktů, nebo především na základě
údajně sdíleného náboženského a kulturního dědictví. Tato otázka má zásadní
význam, protože se v ní skrývá odpověď
na otázku po hranicích Evropy.

Budeme-li totiž evropskou identitu
chápat především jako sdílenou kulturu,
jejíž součástí mají být i dominantní náboženství, pak v procesu další evropské
integrace jen těžko najdeme místo pro
„neevropské“ kultury. Přitom se vystavujeme poměrně velkým rizikům spočívajícím v tom, kdo a jak deﬁnuje evropskou
kulturu.
Budeme-li chápat evropskou identitu
institucionálně a hodnotově, pak místo
v evropském integračním projektu náleží každé zemi, která instituce a hodnoty
Evropské unie přijme. Je samozřejmě jasné, že i pak zůstává otázka, zda do organizace, která nese přívlastek „evropská“,
lze zahrnout i země, které sice institucionální a hodnotová kritéria splní, ale neleží na geograﬁckém území Evropy.
To je ovšem víceméně politické rozhodnutí. Členem EU se tak v budoucnosti
mohou stát třeba nejen Turecko, ale i některé země na severu Afriky, aniž by to
znamenalo, že se teritoriálně Evropa posunula do Afriky. Koneckonců někteří autoři
již dnes upozorňují, že ekonomická integrace v transatlantickém prostoru je natolik
silná, že si vynutí sbližování politických institucí Ameriky a Evropy – až do podoby
jakési euroatlantické unie. Už dnes existují
„evropské instituce“, jako je Organizace
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, jejímiž členy jsou i USA a Kanada.
Existuje ještě jeden silný argument pro
kulturní neutralitu při deﬁnování hranic
integrující se Evropy. Je to případ Turecka. V podobě zahájení vstupních rozhovorů s Tureckem padlo – jaksi mimovolně
– zcela zásadní rozhodnutí, že Evropa ve
skutečnosti končí v Asii. To v praxi může
znamenat dvě věci: buď musí z názvu
Unie zmizet postupně přívlastek „evropská“, nebo je ve skutečnosti EU nástrojem

rozšiřování Evropy za její historické hranice, tedy jakousi novou přívětivou formou evropského imperialismu.

Evropské vrhcáby

V každém případě bude nyní složité najít
důvody, proč by mělo být členství odmítnuto nejen zemím, které v geograﬁcké Evropě alespoň částečně leží (včetně Ruska),
pokud splní potřebná kritéria členství, ale
i zemím, jako je třeba Maroko nebo Tunis, které o členství projevily zájem.
Je přitom jasné, že žádné další rozšíření
nemůže být jen horizontálním posunem,
ale musí být doprovázeno vertikálním
prohloubením politické integrace právě
na základě výše zmíněných společných
institucí, kritérií a politických hodnot.
V tomto kontextu je zadření procesu přijímání Evropské ústavy problém. Pokud
totiž EU nebude schopna k rozhodnutí
o prohloubení integrace dospět před přijetím dalších nových členů, hrozí přesně
to nebezpečí, s nímž kalkulují nejhlasitější euroskeptici – kolaps evropského
integračního projektu pomocí jeho postupného rozřeďování.
Je tedy důležité dohodnout se nejen
na tom, kde Evropa začíná a končí (anebo přiznat, že proces rozšíření je nekončící a neohlíží se na geograﬁcké hranice
Evropy), ale také na upřesnění hodnotových a institucionálních kritérií, na nichž
má sjednocená Evropa stát. Pokud totiž
tato nebudou dostatečně jasná a dostatečně „společná“, převáží nakonec partikulární kulturní identity, které jasně prokáží, že řeči o společné kulturní identitě
Evropy jsou přinejmenším předčasné. 
Jiří Pehe je ředitelem
Newyorské univerzity v Praze,
kde přednáší politologii.
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Šance

Karel B. Müller

v okamžiku sjednocení Itálie či Německa
nenacházíme samé Němce či Italy.
Pokud se má evropské vědomí rozvinout zdola, Evropa musí být nejdříve
řádně postavena shora. Politické instituce
nemohou rozvoj evropské veřejné sféry
a evropské identity zajistit, mohou však
k jejich rozvoji významně přispět, třeba
tím, že budou podporovat vznik nových
forem evropského veřejného prostoru,
podněcovat multikulturní gramotnost
a komunikaci či přispívat k hledání jednotného pohledu na evropské dějiny.
Z koncepčního hlediska nebere argument o absenci evropského národa
v úvahu dynamiku občanského principu při formování kolektivní identity. Jak

pro pozitivní identitu
Cht�jí-li národní státy dostát svým národním zájm�m,
musejí se vzdát své autonomie.

Regiony to zachrání

Radioaktivní mrak nerespektoval státní
hranice, jak se na vlastní kůži přesvědčily miliony Evropanů, kteří byli najednou
vydáni na milost větru a dešti. Pošetile se
farmáři v malé vesničce ve střední Francii radovali z vydatných srážek, na místní
políčka tenkrát sprchlo bohužel v nepravou dobu a došlo tak ke kontaminaci celého potravního řetězce.
Nebezpečí současného terorismu je
dalším příkladem krize národního státu. Max Weber kdysi deﬁnoval moderní
stát jako instituci, jež je na daném území
monopolním držitelem prostředků násilí. Snadná dostupnost zbraní hromadného ničení vede k situaci, kdy to vlády
již nejsou schopny kontrolovat. Žádný
stát dnes nemůže zajistit bezpečí občanů
pouze z vlastních zdrojů, což vede k pa-
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radoxní situaci – chtějí-li národní státy
dostát svým národním zájmům, musí se
vzdát své autonomie. To vrhá nové světlo
na pojetí suverenity státu, neboť účinnost
státních institucí je podmíněna růstem
závislosti a spolupráce s jinými státy či
organizacemi.
Hlavní globalizační výzva pro Evropu
dnes spočívá v udržení dosažené rovnováhy blahobytu, politické svobody a sociální integrity. Záchranu národního státu
a jeho funkcí lze zajistit pouze tehdy, pokud potřebné kompetence přejdou z národních států na politické jednotky, které mohou účinněji zvládat transnárodní
povahu našich problémů. V souvislosti
s integrací se však často hovoří pouze
o politické centralizaci a opomíjí se jeden
z klíčových integračních principů, princip subsidiarity, jenž klade důraz na decentralizaci. (Podle principu subsidiarity
má být každá aktivita státu a společnosti
jen podpůrná, subsidiární, tj. zasahovat
jen v takových oblastech, na jejichž řešení
nestačí nižší jednotka – pozn. red.)
Globalizace si vynucuje politickou integraci v některých otázkách, demokratizace, jež je také dílem globalizace, zase
vytváří tlak na politickou decentralizaci
v otázkách jiných. Mnohé z těch, jež jsou
tradičně součástí agendy národních vlád,
lze lépe rozhodovat na regionální či komunální úrovni. Budoucí Evropu si tedy
můžeme představovat jako decentralizovaný systém mnoha úrovní politického
rozhodování. Někteří politologové hovoří o evropském kondominiu. Ukazuje
se ostatně, že roste význam regionálních
identit, jimž Evropané dnes přikládají
stejnou váhu jako identitám národním.

Nejd�ív shora, pak zdola

Z důvodu naléhavosti problémů i rostoucího počtu členských států EU bude
častější uplatňování většinového rozhodovacího mechanismu nevyhnutelné,
jak ostatně navrhuje evropská ústavní
smlouva. Stabilizace a další demokratický rozvoj Unie závisejí na existenci společenského základu, jenž dodá tomuto
vládnutí legitimitu. Chtějí-li Evropané
zvládat dopady globalizace, potřebují si
vytvořit evropskou občanskou společnost.
Mnozí namítají, že hlavní překážkou
prohlubující se integrace je právě nedostatečné vědomí evropské přináležitosti.
V souvislosti se slabým pocitem evropanství se poukazuje na nutnost rozvíjet v rámci EU takový systém politického rozhodování, jenž umožní dospívat
k důležitým politickým závěrům pouze
na základě širokého konsensu, tak jak
tomu ostatně bylo doposud. Pokud však
toto posílení nebude vyvažováno růstem
vědomí evropské přináležitosti, může
naopak mezi evropskými národy docházet k poklesu vzájemné solidarity.
Zaznívá také námitka, že prohlubující
se integrace není možná z důvodu nerozvinuté evropské veřejné sféry. Z empirického pohledu to však můžeme napadnout jako historický determinismus.
Znamená to, že kolektivní identity se
nemohou měnit na základě institucionálních změn? Tento argument odporuje
zakladatelské zkušenosti Spojených států,
ale také historickému formování evropských národů. V době přijetí americké
ústavy nenacházíme plně zformovanou
společnost amerických občanů, podobně
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K

rize národního státu je především
důsledkem našeho způsobu života,
označovaného pojmem globalizace,
který s sebou přináší četná sociální, ekologická a bezpečnostní rizika. Hlavním
deﬁničním znakem národního státu jsou
jeho hranice a krize národního státu je
v prvé řadě krizí jeho územního principu.
Při úvaze o tom, zda potřebujeme pěstovat evropskou identitu pro další prohlubování evropské integrace či nikoli, se
musíme ptát: je pokračování evropské
integrace samé ještě vůbec žádoucí? Už
před dvaceti lety konstatoval Daniel Bell,
že současné státy jsou příliš velké pro
řešení lokálních problémů a příliš malé
pro řešení problémů globálních. Jaderná
katastrofa v Černobylu nebo terorismus
jsou toho prvním neklamným znakem.

ukazují někteří sociální vědci, také demokratické občanství je schopno zajistit
abstraktní a právně zprostředkovanou
solidaritu mezi cizinci. Také proto někteří soudí, že v procesu formování evropské
identity může mít přijetí evropské ústavy
díky jejímu potenciálu „sebenaplňujícího se proroctví“ jistý urychlující efekt.
Evropskou identitu je tak třeba chápat
v prvé řadě jako vědomí přináležitosti
k politické, nikoli ke kulturní entitě, ačkoli obojí se nevyhnutelně překrývá.

Komunikací k identit�

Domníváme-li se, že pokojné řešení
konﬂiktů nemůže být zdrojem solidarity a kolektivní identity, tendujeme k to-

mu roli lidské racionality podceňovat
a přeceňovat roli emocionálních a solidarizačních faktorů. Za předpokladu,
že evropskou civilizaci spojuje především různost, která v minulosti vedla
k válečným konﬂiktům, je třeba se učit
řešit konﬂikty konsensuálně. Nejde o to
různorodost nivelizovat a konﬂikty odstranit, nýbrž o to je institucionalizovat.
Spojuje-li nás různost, potom nás nepochybně, jak tvrdí Václav Bělohradský,
spojuje také konﬂiktnost a v pokojné, férové a otevřené institucionalizaci našich
konﬂiktů je třeba spatřovat integrační
potenciál a zdroj evropské soudržnosti.
Identita roste a je vyživována či frustrována pouze v komplexním sepětí jedince
a společnosti. Nedochází-li ke kladnému
formování identity, čelíme problému její
krize a posilují se její negativní prvky.
Při pohledu na evropské dějiny zjistíme,
že národní identity se z velké části zformovaly negativně vůči svým sousedům,
zpravidla nepřátelům. Negativní identita
vede k patologickým sociálním a politickým důsledkům, k frustraci a kolektivní
nenávisti, které nezřídka ústí do násilných střetů. Nedávné balkánské čistky
jsou důkazem toho, že ani dnešní Evropa není vůči takovým excesům imunní.
Pozitivní identita naopak vede k uznání
rozdílnosti a k individuálnímu uspokojení. Proces konstrukce evropské identity
můžeme v prvé řadě chápat jako proces
překonávání negativních rysů národních
identit. Evropská unie a evropská občanská společnost se musejí pokoušet vytvářet takové prostředí, jež umožní jednotlivcům zvládání patologických tendencí
v tomto tvůrčím procesu.
Každá identita je mnohovrstevná
a nese v sobě prvky ﬁkce i reality. Jejím
hlavním zdrojem je především rodina,
přátelé, kolegové, až pak přichází na řadu
abstraktnější pojetí kolektivity. Tato vyšší
rovina identity ve skutečnosti překračuje
rámec každodenní zkušenosti a její utváření je víc závislé na vlivu médií a institucionálním zprostředkování, zejména
školství. Komunikace sama proto může
a měla by být jedním z hlavních deﬁničních znaků evropské identity.

Karel B. Müller vyučuje politickou sociologii
na Vysoké škole ekonomické v Praze.
V minulém akademickém roce přednášel
na The University of Nottingham
ve Velké Británii.
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Mladý plakát evropský
Studenti vysokých výtvarných škol zemí Evropské unie
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dou se v plakátech často sešly podobné
nápady lišící se pouze způsobem zpracování – například muslimská otázka
v Evropě, potřeba tolerance mezi národy,
zachování vlastní totožnosti jako tvořivý
prvek identity společné.
K expozici, která letos z plakátů vznikla, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Drulák v časopise Mezinárodní
politika napsal, že nabízí pozoruhodné
příklady toho, jak se můžeme kreativně
vyrovnávat s evropskou integrací a evropskou identitou. Je známým faktem
souvisejícím s bezprecedentní povahou
evropské integrace, že není snadné přiblížit EU všeobecně srozumitelným jazykem. Pokus hledat metafory, o něž se
sdělení plakátu opírá, nás může obohatit
o nové souvislosti, které v běžném jazyce
nezachytíme.
První výstava se uskutečnila letos
v březnu v Křížové chodbě pražského
Karolina pod záštitou tehdejší ministryně školství Petry Buzkové. Druhá výstava
v květnu byla uspořádána ve spolupráci
se senátorem Jiřím Brýdlem v Plívově
Evropském domě ve Svitavách. Prohlédli

si ji žáci a studenti tamějších základních
a středních škol. Výstavu v Evropském
parlamentu v Bruselu zahájila červnu
místopředsedkyně Evropské komise
a komisařka pro komunikaci Margot
Waldströmová. Vernisáže se zúčastnil
eurokomisař Vladimír Špidla, navštívila ji polská komisařka Danuta Hübnerová, poslanci a novináři. Plakáty byly
vystaveny v červnu na mezinárodním
Varšavském bienále, v srpnu pak výstava zahájila v galerii Medium v Bratislavě
Trenčianské trienále. Letos ještě poputuje do Brna, Ústí nad Labem, Zlína, Plzně
a Budapešti. Zájem je v Paříži a v Římě.
Autory projektu jsou Jiřina Dienstbierová, Jana Lásková a Karel Míšek. Granty
na projekt získali od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu
hlavního města Prahy, Ministerstva kultury, Visegrádského fondu a podporu od
sponzorů Microsoft a Gestor.


Jiřina Dienstbierová
pracuje v Radě pro mezinárodní vztahy.
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H

lavní téma tohoto čísla Přítomnosti věnované evropské identitě
v kontextu diskuse o budoucnosti
Evropy ilustrují plakáty, které vznikly
z mezinárodní soutěže pro studenty vysokých výtvarných škol zemí Evropské unie. Tuto
soutěž vyhlásila Rada pro
mezinárodní vztahy s cílem nabídnout mladým
umělcům, aby vyjádřením představ o evropské
identitě ukázali, jak jejich generace vnímá sjednocující se Evropu. Tři
stovky plakátů poslalo
167 studentů z patnácti
vysokých škol z osmi
zemí EU (Francie, Belgie, Finsko, Rakousko,
Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika). Porota udělila
první cenu Tomáši Říhovi z Fakulty užitého umění a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem za
nápis evropská identita s diakritikou
všech evropských jazyků. Druhou cenu
získala Laurence Vandenbroucke z Belgie a třetí Hanna Konola z Finska.
Plakát je nesporně působivé médium,
protože dokáže aktuálně předložit nejen
informace, ale také hodnoty. Studenti
s lehkostí, vtipem a většinou i bez předsudků uvažují o závažných evropských
tématech. Jejich inteligentní humor by
neškodil politologům a politikům. Na
plakátech se objevily variace na žlutomodré hvězdy, „evropská“ polévka, sociální podtext, v decentním náznaku
i hýždě nebo třeba kočičí toaleta. Práce
odrážejí mnohovrstevné cítění rozporuplných evropských problémů. Ne náho-

debatují v�tšinou vtipn�, v�tšinou bez p�edsudk�
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Budeme si rozu m�t?
Evropu nesjednotí ú�ední
jazykové sm�rnice, ale
vyšší u�enlivost jejích
obyvatel.

S

koro nikdy nenacházíme v projevech evropských politiků zdůrazňování role jazyků při vytváření
evropské identity. Tito politici, svým kariérním postupem spojení se svými národními státy, totiž dobře vědí, že otázka
jazykové komunikace je téma politicky
ožehavé. Celé moderní dějiny Evropy
byly postaveny na budování národních
identit, ve kterých téměř vždy klíčovou
roli hrála úloha národního jazyka.
Téměř žádný projev evropského politika k problematice Evropy či evropanství
neopomíná zdůraznit bohatství Evropy
v její kulturní a jazykové různorodosti.
Ta je nám všem známá. Jestli to ale Evropa myslí s procesem evropské integrace
vážně, potřebuje i vytvářet předpoklady
pro vznik evropské identity. Přirozeným
nástrojem takového procesu je pochopitelně jazyk.

Nekorektní dvoujazy�nost

Každé zamyšlení nad otázkou jazyků
v procesu evropské integrace je i otázkou,
zda nezvolit některý jazyk jako politicky
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nadnárodní a ostatní národní jazyky EU
tak dostat do druhořadého postavení.
Evropa je politicko-geograﬁckým regionem, kde se na poměrně malém prostoru
mluví řadou řečí. Nemůžeme ale mluvit
o jazykové roztříštěnosti. Téměř všechny jazyky v Evropě, s výjimkou jazyků
nových přistěhovalců, jako je turečtina,
arabština či mandarínská čínština, jsou
totiž spjaty s nějakým svým domovským
národním územím v Evropě. To se týká
i tzv. regionálních jazyků, které nejsou
spojeny s řádným evropským národním
státem, jako jsou katalánština, baskičtina
nebo velština.
Byla to evropská nacionalistická nebo obrozenecká hnutí, která často prosazovala jednojazyčnost ve smyslu výhradního používání národního jazyka
mezi příslušníky daného národa. Tato
tendence vrcholila ve většině evropských států těsně po druhé světové válce. Dvoujazyčnost či mnohojazyčnost,
tak častá v evropské minulosti, se stala
v polovině 20. století téměř politicky
nekorektní.

Tradice učení se cizím řečem měla
v evropském prostředí hluboké kořeny, ale
často byla v historii spojována s učením
latiny či klasické řečtiny. Studium dalších
živých evropských jazyků v masovém měřítku přineslo až postupně 20. století.

Kolikrát jsme �lov�kem

Podle posledního širokého průzkumu,
jehož se zúčastnilo téměř 30 tisíc občanů
dvaceti pěti zemí EU stejně jako respondenti v Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku a Turecku, více než polovina (56 procent) občanů EU je schopna se domluvit
dalším jazykem mimo svoji mateřštinu.
To však musíme brát s velkou rezervou,
když si uvědomíme, že řada dotázaných
uváděla jako druhý jazyk ten, který je
v daném jazykovém prostředí snadno
srozumitelný (třeba Slováci velmi často
udávali češtinu).
Více než čtvrtina občanů EU se domluví dvěma cizími jazyky a 11 procent
třemi. Zároveň průzkum potvrdil velké
rozdíly mezi jednotlivými státy Unie. Dá
se říci, že čím vyšší je počet obyvatel té

které země EU mluvících stejným jazykem, tím menší je jejich znalost cizích
řečí. Platí to především o Britech, Irech,
Francouzích, ale i Španělech nebo Italech. Naopak příslušníci relativně malých
jazykových komunit, jako jsou Nizozemci, Skandinávci nebo Slovinci a Estonci, ve velkém počtu mluví často i třemi
cizími řečmi. Tento rozdíl je viditelný
i v rámci jedné země. Frankofonní Belgičané nemluví tolika cizími jazyky jako
belgičtí Vlámové. Evropa tak v této otázce není rozdělena na „starou“ patnáctku
a „novou“ desítku, ale spíše na jazykově
„velké“ a „malé“ národy.
Poslední průzkum potvrdil stále významnější postavení angličtiny. Ta je
mateřským jazykem asi 65 miliónů Evropanů, ale především dalších 38 procent
všech občanů EU je schopno se anglicky
domluvit. Další místa obsadila němčina
s francouzštinou, španělština a ruština
(oběma posledními se domluví jako cizím jazykem 6 procent Evropanů). Ruština se dostala do této kategorie pochopitelně díky rozšíření EU v roce 2004
o řadu států bývalého Sovětského svazu
či sovětského bloku.

Rozhádaný Babylon

Politiku Evropské unie vůči jazykům,
které by mohly plnit úlohu řečí širší
či dokonce celoevropské komunikace,
ovlivňují dva faktory. Jedním je historie
evropské integrace a druhým jsou převažující národní zájmy jednotlivých členských států Unie.
Proces evropské integrace institucionálně začal s fungováním Společenství
uhlí a oceli v roce 1951. Šest zakládajících členů si zvolilo jako úřední jazyk
francouzštinu. Frankofonní charakter
instituce odpovídal francouzským politickým aspiracím, které poražené západní Německo a Itálie nebyly schopny
politicky vyvažovat.
Změna přišla až v roce 1973 s prvním
rozšířením Evropského hospodářského
společenství. Byla to zakládající země

Itálie, která tehdy vystoupila proti jeho
dosavadní frankofonní podobě. Úředními jazyky se od té doby staly všechny
celostátně uznávané úřední řeči všech
členských zemí, když o to země požádá.
Tato politika je zachována dodnes, takže
nyní má EU dvacet úředních jazyků včetně maltštiny – jako dvacátý první úřední
jazyk přibude v lednu 2007 irština. V roce 1995 přišla Francie s pokusem o změnu této politiky a navrhla omezit počet
úředních jazyků na pět – angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a italštinu. Tento návrh byl odmítnut, velmi
intenzivně mu oponovali např. vlámští
europoslanci, neboť by znamenal znevýhodněné postavení pro poslance z jazykově malých nových členských zemí.
V budoucnosti lze předpokládat zavedení dalších úředních jazyků, a to nejen
z důvodu dalšího potenciálního rozšíření. Zvyšující se počet úředních jazyků je
pro instituce EU ﬁnančně stále náročnější (např. placení překladatelů a tlumočníků) a celkově stále nepraktičtější. Tuto
otázku se pokouší EU korigovat kategorií
tzv. pracovních jazyků. Za ně jsou považovány angličtina, francouzština a němčina. Přesná deﬁnice pracovního jazyka
však chybí a používání jazyků širší komunikace v orgánech EU neodpovídá
plně sociální a jazykové situaci v členských zemích. Problémem institucí Unie
není nadměrné používání angličtiny, což
často kritizují politici z frankofonních
zemí, ale spíš stále určité privilegované
postavení francouzštiny, způsobené historickým vývojem evropské integrace
a umístěním „hlavních měst“ do Bruselu
a Štrasburku. Tato výsada, která neodpovídá znalosti francouzštiny z celoevropského hlediska, dělá z institucí Unie
v očích mnoha jejích občanů spíše západoevropské než celoevropské orgány.

žádný není vhodným nástrojem pro tento
proces, neboť jde o tzv. živé jazyky, které
jsou pro určitou část občanů EU mateřštinou, což jim dává jasnou výhodu při
komunikaci s ostatními. Někteří proto
doporučují, aby se prvním prostředkem
celoevropské komunikace stalo esperanto, nejrozšířenější uměle vytvořený jazyk, mající i výhody snadného učení pro
většinu Evropanů. Tyto úvahy jsou ale
naivní, nepraktické a neuskutečnitelné.
Za esperantem nestojí žádná významná
demograﬁcká, ekonomická a politická
síla jeho mluvčích a nemůže proto převzít dorozumívací roli v EU, jejíž jazyková politika ostatně vždy mluví pouze
o živých evropských jazycích.
Druhým názorem je, že evropskou
identitu pomůže vytvářet znalost minimálně dvou jakýchkoliv dalších evropských jazyků u občana EU. Konkrétně
se tu o žádném nemluví a bývá proto zastáván především těmi, kterým se nelíbí
příliš dominantní postavení angličtiny.
Jestliže někdo umí francouzsky a německy, může to u něj přispívat k jakési západoevropské identitě, pokud někdo mluví
německy a zároveň i polsky, česky nebo
maďarsky, může se na základě toho po-
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Bo�ivoj Hnízdo

Evropan je, když...

Jakou roli tedy mohou hrát jazyky při
procesu vytváření evropské, nadnárodní
identity? Podle jednoho pohledu vlastně
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Naopak vzorovým příkladem může být
Nizozemsko, kde 87 procent populace
umí anglicky a mnozí angličtinu používají jako druhý jazyk. Je zde zároveň
velmi rozšířena znalost němčiny (70 procent) a poměrně i francouzština (29 procent). Z bývalých komunistických zemí
se tomu nejvíce blíží Slovinsko, současný
vývoj výuky cizích jazyků pak naznačuje, že Česká republika spolu s ostatními
státy střední Evropy by toho mohla dosáhnout během jedné generace. Výjimku tvoří Pobaltí, kde postavení prvního
cizího jazyka u většinového neruského
obyvatelstva stále zaujímá ruština a angličtina je až druhá.
V jazykově „velkých“ státech západní
Evropy je zatím znalost angličtiny men-

AUTOR: GABRIELA TRANGOŠOVÁ, EVROPSKÁ IDENTITA 2006 – MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PLAKÁTŮ

ší, i když i tam dochází k jejímu nárůstu.
Francouzi, Španělé a Italové se stále snaží
používat především svůj mateřský jazyk
při konverzaci s cizincem. Jedině německy mluvící země jsou na cestě k nizozemskému modelu. Dnes 56 procent
všech Němců (větší podíl je na území bývalého západního Německa) je schopno
se domluvit anglicky. Je zajímavé, že ve
zmiňovaném velkém průzkumu z letošního února na dotaz, které jazyky mimo
váš mateřský by se měly naučit vaše děti,
respondenti ze všech zemí EU, s pochopitelnou výjimkou Velké Británie a Irska a včetně kandidátského Rumunska,
Bulharska, Chorvatska a Turecka, v plné
shodě zvolili právě nizozemský model.
Zdá se tedy, že EU pomalu směřuje ke
sjednocující cestě. Pozitivní již dnes je,
že jde o proces zdola, který vlastně není
ovlivněný nevyjasněnou jazykovou politikou EU. Znalost cizích jazyků v Evropské unii se velmi různí, ale přece jen se
zvyšuje i tam, kde byla dosud poměrně
malá. Což dává naději, vždyť minimálně
schopnost si skutečně doslova rozumět je
základem jakékoliv spolupráce mezi evropskými národy i jednotlivci.


Bořivoj Hnízdo je vedoucím Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy.
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Maghreb
za Odrou
Michael Romancov

Úsp�ch �i neúsp�ch strukturální politiky Evropské unie
ve st�ední a východní Evrop� ovlivní mnohem v�tší prostor
než jen tento region.

Z

aměříme-li se nejprve na vnitřní
prostor Evropské unie, pak každé
z dosavadních šesti rozšíření přineslo výrazně vyšší míru kompaktnosti
integrovaného území, což je z geograﬁckého hlediska jednoznačně pozitivní.
Konkrétně si pod tímto pojmem můžeme představit míru překrytí fyzicko-geograﬁckých hranic kontinentu s politickými hranicemi Unie.

Evropa na tisíc kousk�

I letmý pohled na fyzicko-geograﬁckou
mapu Evropy ukáže, že Evropa, nazíráno
z hlediska budování jednotného prostoru,
nemá vhodný tvar. Až na výjimky tu má
většina států své teritorium „rozbité“ díky
poloostrovům, ostrovům či horám. Tyto
fragmentace jsou v součtu tak velké, že
pobřežní čára Evropy je delší než pobřeží
Afriky, byť ta je trojnásobně rozlehlejší.
Rozšiřování EU proto zásadně zjednodušuje komunikaci a volný pohyb.
Na současné politické mapě Evropy
můžeme napočítat 46 suverénních států.
Ponecháme-li stranou mikrostáty jako
San Marino či Andorra, jejichž neúčast
na projektu EU je vlivem jejich symbiotické existence „na těle“ členských států
spíše virtuální realitou než skutečností,
máme jich k dispozici čtyřicet. V prostoru bývalé západní Evropy zatím zůstávají
stranou EU Norsko, Švýcarsko a geograﬁcky izolovaný Island.
Nazírána zeměpisně představuje největší problém absence Švýcarska, jehož
teritorium vytváří v integrovaném prostoru nejviditelnější mezeru. Všechny tři
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Zpátky u Komenského
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važovat za Středoevropana. Ani u jednoho to však z hlediska jazykové komunikace dnes nestačí, aby byl Evropanem. Je
totiž jasným faktem, který se nedá nijak
obejít, že dnes se většina obyvatel EU domluví jedině angličtinou.
Mínění, které vychází ze současné
evropské reality, pokládá za Evropana toho občana EU, který je kromě své
mateřské řeči schopen domluvit se anglicky a minimálně jedním dalším jazykem širší evropské komunikace. Z toho
vyplývá, že ten, kdo má angličtinu jako
svou mateřštinu, se bude vždy vymykat tomuto modelu. Jeho angličtina pro
něj bude vždy spíše faktorem národní
(např. anglické, skotské či irské) identity
než nástrojem k vytváření celoevropské
sounáležitosti.

téma

uvedené státy však s Unií chtějí a musejí
spolupracovat v tolika důležitých aspektech, že je možné považovat je téměř za
jakési přidružené členy. Z politicko-geograﬁckého hlediska je nejvýmluvnějším
znakem jejich vyžádaná účast na schengenském systému, který vymezuje prostor tzv. vnitřních hranic Unie. Kromě
ostrovních členů tak jediným geograﬁcky
izolovaným členem, jehož území není po
zemi dosažitelné z jiného členského státu,
zůstává Řecko, v jehož okolí by však změny měly přijít v historicky krátké době.

Integrace intervencí

Tápání a spory provázející prohlubování
Unie mají však zatím spíš opačný efekt,
nejviditelnější ve dvou oblastech. Zatímco se perforace mezi fyzickými hranicemi kontinentu a politickými hranicemi
integrovaného prostoru postupně vytrácejí, o to výrazněji vystupuje na povrch
zjevný nesoulad mezi geograﬁckým rozměrem zóny Schengenu, kde se obyvatelé
i turisté mohou pohybovat bez ohledu na
státní hranice, a členskými státy ležícími
zatím mimo tento privilegovaný prostor.
Tento rozpor je zvýrazněn členstvím neunijních, ale „bezpečných“ zemí, jimiž
jsou Norsko, Švédsko, Island a všechny
evropské mikrostáty.
Obdobně je tomu i v případě účasti
na projektu společné měny. V souvislosti
s eurem je třeba zmínit, že zatímco řada
nových členů do „eurorodiny“ ještě nebyla připuštěna, na několika místech Evropy, stojících politicky zcela mimo EU,
hraje euro roli domácí měny. Meziná-

rodní protektoráty na Balkáně (Kosovo,
Bosna a Hercegovina a částečně i Makedonie) jsou tímto speciﬁckým způsobem
vtahovány do Evropy do té míry, že to
některé odborníky vede k formulaci teze
o integraci prostřednictvím intervence.

Soumrak Napoleon�

Posledním významným aspektem vnitřního geograﬁckého rozměru je nový přístup k vnitřnímu politicko-prostorovému uspořádání členských států. Již první
rozšíření tehdejšího Evropského společenství v roce 1972 o Velkou Británii,
Irsko a Dánsko vedlo Evropskou komisi
k tomu, aby prozkoumala silné a slabé
stránky všech území členských i kandidátských států z pohledu ekonomických
a sociálních nerovností.
Usilování o dosažení rovnováhy ﬁnančními kompenzacemi od posledního rozšíření Unie do střední a východní Evropy
dnes představuje jednu z nejdůležitějších
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ními změnami a vznikem mnoha nových
států na mapě bývalé východní Evropy,
tak někdejší západní Evropa prošla významnou demokratizační transformací.
Byla by chyba tvrdit, že za všechny
tyto změny může pouze EU – například
proměna Británie po nástupu labouristů
v roce 1996 a Itálie po zhroucení
I. republiky v roce 1992 v regionální
státy měla nepochybně těžiště někde jinde, ale snaha nevzdat se bruselských fondů zahájila v mnoha zemích daleko větší
změny, než z centra rozhodující politické
elity a byrokracie zpočátku zamýšlely.
V některých zemích, třeba ve Francii, to
část politických špiček vede ke zdůrazňování nebezpečí tzv. tribalizace Evropy
(odklon od národních států, důraz na
regiony – pozn. red.). Právě ve Francii,
ale například i ve Španělsku či v Itálii, začaly být po přenosu části kompetencí do
regionů slyšet hlasy volající po restituci
starších historických, kulturních či jazykových tradic, než jsou ty existující.

Zdraví�ko, sousede

Druhou geograﬁckou dimenzí je ta „sousedská“. Postupné rozšiřování členské základny přináší Unii nové sousedy, vznikají tak nové podoby hraniční spolupráce.
Jestliže geoekonomické vztahy směřují
k rozšíření společné Evropy podle toho,
jak se rozšiřuje tržní ekonomika, jiné
faktory přispívají k opačnému pohybu:
k jeho zužování. Kvalitativně zcela jiné
– a sice bezpečnostní – hranice se proﬁlují za rozhodnutím o rozšíření NATO.
Proces rozšíření byl chápán jako „inkluzívní přístup“. S výjimkou Ruska,
které je pro Unii díky své velikosti a mocenskému potenciálu zcela nestravitelné,
se všechny ostatní státy postsovětského
prostoru v Evropě o členství v Unii alespoň zajímají. V Bělorusku je zásadní
překážkou Lukašenkův režim. V případě
podstatně důležitější Ukrajiny není vyloučen scénář rozdělení země na východ
a západ podle kulturně-civilizačního

Pro další �tení o evropské identit�

rozhraní mezi západní a ortodoxní Evropou, což by nakonec mohlo být akceptovatelné i pro Moskvu, s níž se Unie kvůli
energetickým dodávkám nakonec na
nějakém oboustranně akceptovatelném
statu quo, nejenom ve vztahu k Ukrajině,
dohodne. Část států na Balkáně již členství má přislíbené (Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko), nebo nebude mít jinou
alternativu, než o ně požádat. Turecko
o členství usiluje a v nějaké formě, byť je
obtížné odhadnout kdy, mu pravděpodobně bude poskytnuto.
Ze všech ostatních států v prostoru
Středozemního moře má v tuto chvíli teoretické vyhlídky na členství v Unii pouze Izrael, a to jen tehdy, pokud by se Unie
chtěla opravdu stát důležitým aktérem
blízkovýchodního mírového procesu,
o čemž se dá pochybovat. Největším problémem proto bude oblast Středozemního moře. Konﬂikt na Blízkém východě
v dohledné době neskončí a v zemích
Maghrebu bude díky populačnímu přírůstku tamější sociální krize jen sílit. Zablokování migrace do Evropy se tak stane ještě významnějším faktorem a sliby
evropských státníků ze summitu v Barceloně o vytvoření milionů pracovních
příležitostí na tom nic nezmění.


v kontextu budoucnosti
EVROPSKÁ CHARTA
PRO REGIONÁLNÍ A MENŠINOVÉ JAZYKY
• www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_
and_regional_democracy/regional_
or_minority_languages/1_the_charter/Czech.pdf
OFICIÁLNÍ JAZYKY EU
• http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_en.htm
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a nejvýraznějších aktivit EU. Jakkoli je
objem ﬁnančních prostředků značný, je
také omezený. Francouzský geograf Michel Foucher tvrdí: „Hranice Odra-Nisa je ve smyslu životní úrovně podobně
diskontinuitní jako hranice, která odděluje Evropu od Maghrebu.“ (Maghreb
znamená v arabských jazycích západní.
Jde o státy na severu Sahary, západně od
Nilu: Maroko, Západní Saharu, Alžírsko,
Tunisko, Libyi a Mauretánii – pozn. red.)
Pokud má Foucher pravdu (nasvědčuje
tomu mnohé a zdaleka ne pouze v oblasti
životní úrovně), pak úspěch či neúspěch
strukturální politiky ve střední a východní Evropě ovlivní mnohem větší prostor
než jen tento region.
Vedle tohoto socioekonomického
aspektu však regionální a strukturální
politika Unie ovlivnila i další rozměr evropské teritoriality. Požadavek Bruselu na
zásadní účast místních politických a ekonomických reprezentantů při vytváření
strukturální politiky vedl u řady klasických případů tzv. napoleonského modelu
fungování státu k zásadním politickým
změnám, označovaným politology jako
politická decentralizace. S výjimkou Belgie, Německa a Rakouska, které jsou organizovány na federální bázi, a Španělska,
které je tzv. regionálním státem, si tento
požadavek ve všech ostatních případech
vynutil většinou velmi podstatné změny
a přenos rozhodovacích a někdy i ﬁskálních pravomocí směrem dolů, což politikům v centru začalo velmi nepříjemně
komplikovat život. Jakoby neviditelně, zejména ve srovnání s dramatickými hranič-
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Gottflussovo
Jaroslav Veis

G

vosa�ství

ottﬂussovo vosařství leží uprostřed
vidlice dvou silnic. Ta větší vlevo
před lety spojovala České Budějovice s Plzní, dnes však spojuje spíše Rotterdam s Ankarou na opačných koncích
Unie. Je dvacet čtyři hodin denně plná
aut a kamiónů nalepených tak těsně na
sebe, že i kdyby po obou jejích stranách
nebyl tři metry vysoký plot z průsvitného
plastu, nikdo by ji stejně nepřebíhal. Na
druhou stranu, kde tři sta metrů směrem
na západ stojí hospoda Stará sokolovna,
je možné se dostat jedině betonovým tunelem s bahnitým dnem, který je ovšem
úředně určen srnkám a divokým prasatům a dá se tam do lecčeho šlápnout.
Uprostřed vidlice stojí domek se
dvěma místnostmi. V jedné Gottﬂuss
bydlí, v druhé pracuje a má vzorkovnu.
Tmavou komoru s měkkou zvětralou
omítkou ze dvou třetin zaplňují přístroje a na policích z přeschlého dřeva stojí
ve dvou řadách malé kameninové džbánečky s očíslovanými víčky. Kdo víčko
nadzvedne, uvidí jen hnědavou hmotu
s rozpraskaným povrchem. Prakticky
každý se tu nahlas diví, že by vosy uměly snášet med. Sem tam někdo se zeptá,
jestli může ochutnat. Gottﬂuss vždycky
jen zavrtí hlavou a řekne, že je to archív.
Tím konverzace vždycky skončí. Nikdo
nenaléhá, aby mu to s tím medem vysvětlil. Musel by mu říct, že ho kupuje
od jednoho včelaře ze vsi a vždycky, když
prodá roj, jednu vosu z roje do něj zalije
jako vzorek.
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Menší silnice vede do Horažďovic.
Projede po ní za hodinu sotva tisíc aut.
I tahle silnice má po obou stranách plot
a dole tunel pro zvěř. Gottﬂuss ho pravidelně čistí od bláta, protože ještě víc než
vzorky chtějí zákazníci vidět vespularium, jak Gottﬂuss chovnou stanici pojmenoval. Tunel má nízký strop a každý,
kdo tu jde poprvé, se strefí hlavou do některého z příčných nosníků.
Stejně jako chlap, kterého vedl teď.
„Do prdele!“
„Říkal jsem pozor na hlavu.“ Gottﬂuss
se zastavil a otočil se.
V protisvětle viděl jen obrys postavy.
Zákazník, na pohled asi čtyřicetiletý, si
usilovně třel odřeninu na čele. „Bude to
jen boule,“ řekl Gottﬂuss a vytáhl sprej.
„Můžu vám to přestříknout? Speciální
dezinfekce…“
Byl to levný dámský deodorant Zimní
královna, který kromě toho, že obsahoval
dezinfekční látky, také spolehlivě eliminoval vosí agresivitu. Jak přesně Zimní
královna působí, Gottﬂuss nevěděl. Na
její účinky přišel náhodou a neměl důvod komukoli prozrazovat, že nejlepší
obranný prostředek proti jeho vosám
je k mání v každé druhé drogerii za tři
a půl eura.
Muž měl široká rovná ramena, ale nad
páskem kalhot se mu začínalo uvolňovat
břicho. Univerzální Evropan středního
věku z třetího desetiletí 21. století: vlasy
v koutech nastřílené, obličejová plastika
z nějaké lepší kliniky, určitě má ve ﬁtku

osobního trenéra. Poslední dobou ale
o sebe dbá méně než dřív, pasáž kolem
očí volá po liftingu.
„Jak jste mě objevil?“ zeptal se Gottﬂuss a stříkl mu na bouli obláček Zimní
královny.
Muž nic neřekl a Gottﬂuss nenaléhal.
Cestou po jílovité cestě, stoupající
vzhůru k letišti, zákazník hlasitě dýchal.
Bude mu nejspíš o deset o dvacet let víc,
než na co vypadá. Od té doby, co církev
uznala, že Bůh si při tvoření člověka přál,
aby ti, kdo to umějí, jeho dílo zdokonalovali, a to jakýmkoli způsobem včetně
genetických zásahů, klamal tváří i tělem
kdekdo.
Bylo po dešti, jíl se lepil na podrážky,
klouzal a každý krok byl těžší než ten
předchozí.
„Na co je chcete?“
„Co je vám po tom?“ odrazil muž
otázku.
Gottﬂuss se zašklebil. „Možná bych
vám poradil lepší řešení a vy byste mi
zaplatil jen konzultaci. Na některé věci je
totiž lepší najmout veterána. Nebo ex-teroristu, ten bývá ještě levnější. A něco se
dá vyřešit i domluvou.“
Muž řekl: „Tady domluva nepomůže.
Dealera potřebuju oddělat. Drogovýho
dealera.“
Se spoustou věcí si Evropa dokázala poradit. Ještě víc ale bylo těch, se kterými to
nesvedla. Drogy patřily mezi ně, i když ve
srovnání třeba s terorismem nebo dopravou produkovaly přece jen míň mrtvol.

„Podrazil vás?“
„Mě ne. Dceru. Deﬁnitivně. Šlehla si
naposled, ani to netušila. Rozhodl se jí
zbavit, protože moc věděla.“
Zřejmě s ním nejen šoustala, ale taky
prodávala, pokud je to všecko pravda,
pomyslel si. A nejspíš to pravda není. Na
to je tahle historka až příliš banální.
Zatvářil se však účastně a řekl: „To je
mi líto. Támhle jdeme,“ ukázal na nízkou
šedou stavbu.
Bývalo tu záložní letiště NATO, z něhož už zbyly jen dvě souběžné tříkilometrové betonové dráhy a protihluková
stěna. Gottﬂuss si to tu pronajal docela
levně. O hodně víc ho stála šeptaná kampaň, která nejdřív lidi z okolí musela
přesvědčit, že kolem ranvejí po naťácích
zbyly tajemné zdroje záření, které způsobují vše od kožních nádorů po vysýchání
studní. I tak se to vyplatilo. Teď platil za
šedesát hektarů rozpraskaného betonu
směšně malou částku a jako bonus získal
to, že se každý místu rád vyhnul.
Přízemní stavba s plochou střechou,
ve které kdysi letci skladovali cosi, co
považovali za důležité střežit, byla pro
jeho potřeby ideální. Měla posuvná vrata
z dvoucentimetrového pancíře a žádná
okna. Světlo dovnitř padalo jen malými
průzory ve stropě z několika vrstev silného skla.
Uvnitř se člověk octl v jiném světě.
Z ramp kolem stropu padalo ostré světlo.
Navíc rampy vyzařovaly ještě nízkofre-

kvenční impulsy, které hmyz nejen odpuzovaly, ale pokud se dostal přímo do
jejich paprsků, spolehlivě zabíjely. Když
Gottﬂuss zamkl horní zámek vrat, automat zvýšil výkon zářičů natolik, že zabíjel
i větší savce. Jednou nějaký poberta rozřezal dveře diamantovou pilou. Gottﬂuss
potom jeho tělo naložil do sudu s louhem
a vylil do obrovské odpadové jímky vedle ranvejí. Když si uvědomil, kolik přitom
porušil předpisů, udělalo se mu z toho
špatně. „Tak tady je máte,“ ukázal chlápkovi na řadu průsvitných válců uprostřed
rozlehlé místnosti. Na dně každého ležela hrouda z šedého materiálu připomínajícího buničinu. V podchlazeném stavu,
který zpomaloval jejich životní pochody,
tu vosy čekaly, až je probudí, nakóduje
a pošle do světa.
Muž vypadal zklamaně, jako ostatně všichni. Ale přesto chtěli všichni vespularium vidět, patrně z prastarého obchodního pudu nekupovat zajíce v pytli,
zvlášť za takové peníze.
„Mají mnohem bystřejší smysly než
kterýkoli jiný tvor na zemi,“ vysvětloval
Gottﬂuss. „Hodně zjednodušeně řečeno navětří živý cíl, na který mají svými
neurotoxiny zaútočit, v okruhu několika
kilometrů. Cíl po zásahu téměř okamžitě
upadne do stavu, který se nedá odlišit od
rozsáhlé mozkové příhody, a nejpozději
během hodiny dojde k exitu, aniž nabude
vědomí. A ještě důležitá maličkost: neurotoxiny se rozloží v neškodné metaboli-

ty, takže orgány objektu plně odpovídají
evropské normě pro transplantační díly.“
Právě tahle věta některým klientům pomáhá přesvědčit sama sebe, že ač si právě
objednávají vraždu, vydávají vlastně své
peníze za dobrý skutek.


Tak daleko, aby aspiroval na dobré skutky, se Gottﬂuss zatím nerozmáchl. Ne
že by o to nestál. Způsob jeho obživy ho
vůbec netěšil. Dokonce se za něj styděl,
i když věděl, že nahlas to říkat nemůže.
Nahlas totiž o své práci mohl mluvit jen
se svými klienty.
Uklidňoval se výmluvou na své působení v Řádu. Tam se naučil překračovat zákony nejen psané, ale i ty, které pochází od
Boha či jsou dány přírodou – záleží na tom,
v co člověk věří. Řád ho naučil úctě k cíli,
ospravedlňující všechny cesty, jíž se ho dosáhlo. A cílem, pravil Řád, bylo napravit
svět, který, vyvrácen z pevných základů,
vydal se na cestu, jež cíl ani nepředstírala.
V trvalé válce s terorem pocházejícím ze
všech cest, vyznání a myšlenkových směrů
to ani jinak nešlo.
Být on the road mělo kdysi dávno na
samém počátku té cesty smysl. Jenže po generaci, která se na cestu vydala, stejně nakonec zbylo totéž, co po těch předchozích,
k bankovním vkladům přibyly jen televizní seriály a reklamní průmysl. Gottﬂussův
otec už patřil ke generaci, která byla pyšná
na svou mobilitu ve všech dimenzích a sociálních vrstvách. Starý alchymistický sen
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proměnit vše na zlato transmutovala do
umění dělat z peněz další peníze a z těch
ještě další peníze. Ještě vynalézavější byla
ve způsobech, jak je utratit. Jednou vyrazili
s matkou na adrenalinový víkend do Hamburku a spolu se šesti tisíci dalších je rozmetal slavný výbuch v Big Markt Basketu,
ke kterému se nezávisle na sobě přihlásilo
dvaadvacet teroristických, osvobozeneckých a protestních skupin. Gottﬂuss, tehdy
Jáchym Dufek, zůstal sám, jen s čísly účtů,
přístupovými hesly, aniž tušil, kdo vlastně
je a proč tu je.
Až Řád mu nabídl odpověď. Složil
slib, rituálně mu implantovali řádový kód
a v týmu Insect War Machines na utajené
základně v malém horském městečku na

v tom, co dělá, a vosy prodávat. Naštěstí
se ho hned při prvním prodeji pokusili
obchodní partneři zlikvidovat tak nešikovně, že si to včas rozmyslel a zmizel
zpátky do Evropy.
Teď se mu už sedmý rok dařilo přežít.
Za odstranění implantovaného kódu a za
pár zručných řezů do obličejové tkáně
dal čtvrtinu z peněz po rodičích a další dal za minulost. Patřila sebevrahovi
Marcelu Gottﬂussovi, původem z Badenu v Rakousku, po matce Čechovi. K tomu, čím se živil, se to jméno docela hodilo. Lidem s takovým jménem, řemeslem
a tváří klade dotěrné otázky jen ten, kdo
si to může dovolit.
Našel si tuhle nenápadnou vesnici

řecko-bulharském pomezí začal vyvíjet bojový hmyz. Moc pocházející z objevování
ho pak celá léta vzrušovala víc než vše, co
předtím zažil. Do té doby, dokud se vzrušení nerozmělnilo v rutinu a zpod ní znovu
nevynořila otázka, kdo je a proč tu je.

a první klienty, kteří stáli o jeho vosy.
Jednomu z nich udělal cenu a on mu na
oplátku připravil dokonalý kaskádový
plán praní peněz. Za dva roky po registraci v Šanghaji začala Nadace Liv’In’Planet, zaměřená na ochranu biodiversity,
zveřejňovat tak bezchybné výroční zprávy, že získala certiﬁkaci pro čerpání z biofondů Světové banky.

Od té chvíle věděl, že musí odejít. Stejně jako to, že z Řádu se nikdy neodchází.
Věděl ale taky, že je jeden z nejlepších,
a věřil si, že přežije. Navíc, pořád si pamatoval ta čísla účtů a přístupová hesla.
Na cestu si vzal několik královen
z nové modelové řady bojových vos,
které právě doladili do fáze idiot proof,
takže nepotřebovaly žádné manuály ani
servisní zázemí. Chvíli koketoval s myšlenkou, že odjede do některého z mnoha
kalifátů, na které se rozpadl konglomerát
Gazaprom-Sibněft, kde bude pokračovat
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Zákazník se rozhlížel po válcích, pak
se k jednomu sklonil. Kolem šedé hroudy na dně se motaly dvě vosy. Několik
dalších bylo v krmítku.
„Čím se živěj?“ zeptal se.
„Speciální směsí. Na povzbuzení bojovnosti. Živiny v transportním boxu je
udrží v nabuzeném stavu osm měsíců.“
Speciální byla na směsi jen Pepsi Cola.

Jako přepravní box totiž Gottﬂuss používal láhve od Pepsi a roj si na ně musel
zvyknout. Klient láhev dopravil poblíž
objektu, otevřel ji a musel už jen dát pozor, aby nedostal pokutu za znečišťování
veřejného prostranství.
„Jak je kódujete?“
„Stačí, když mi dodáte cokoli, na čem
zanechal objekt pachovou stopu. Ideální
je pot nebo slina.“
„Myslím, že něco takového mám dokonce sebou.“
Pomalu došli ke vzdálenější stěně sálu.
„Tady je vývojová laboratoř. Dovnitř se
chodí jen ve speciálním oblečení, vosy
v surovém stavu mohou být nebezpečné. Ale nakouknout se tam dá,“ odklopil
Gottﬂuss špehýrku.
Muž, jako ostatně nikdo, neodolal
a nakoukl.
Teprve když se zpátky v domku posadili do plátěných křesílek, sáhl muž do
černé kabely. Položil na stůl utěsněnou
krabičku se zmuchlaným papírovým kapesníkem.
„Stačí to?“
Gottﬂuss kývl a přistrčil letáček nadace. „Sem pošlete ﬁnanční dar. Jakmile
dorazí, budou vosy připraveny.“
„Pošlu to ještě dnes. Kde bude zboží
k odběru?“
„Sledujte informace nadace na síti.
Tam se to dozvíte, kde a kdy budou k vyzvednutí.“
Muž se zatvářil pochybovačně.
„Když vám to nevyhovuje, můžete mi
klidně dát vizitku a já vám to nechám
doručit DHL,“ řekl suše Gottﬂuss.
Počkal, až auto zmizí směrem k Blatné,
a sedl si k počítači. Našel otisk mužovy
oční duhovky, sejmutý kamerou ve špehýrce dveří vývojové laboratoře, a převedl
ho do formátu používaného centrálním
evropským registrem v Boloni. Snímek
opatřil identiﬁkačními znaky pohřební
služby Silentium ze Strakonic a odeslal
ho do tuctu náhodně vybraných zdravotnických institucí po Evropě se žádostí
o potvrzení totožnosti zesnulého, který
se u nich podle tvrzení pozůstalých léčil.
Ještě nikdy se mu nestalo, že by alespoň
jedna z odmítavých odpovědí neobsahovala informaci, komu duhovka patří doopravdy. Zjistit si klientovu elektronickou
adresu pak už byla hračka, stejně jako mu
na ni poslat z některého veřejného e-boxu zprávu, ve které mrtvé schránce si má
vyzvednout kartónovou krabici s láhví

od Pepsi. Jednoduchý fígl měl vynikající
vedlejší efekt: klient pochopil, že nadace
Liv’In’Planet by příště mohla zabít jeho.
První odpověď z nemocnice v britském
Brightonu přišla dřív, než stačil otevřít
krabičku, kterou mu tu zákazník zanechal.
Jakýsi Kowalski mu sděloval, že nemocnice nejenže nemůže potvrdit totožnost
dotyčného, ale že tato duhovka ani není
v evropské databázi zaregistrována.


Do Staré sokolovny se dostal až za soumraku. Předtím ještě zašel do vespularia
a do krajního válce zavěsil
kouli z kovových drátků
s polovinou posmrkaného kapesníku uvnitř. Druhou připravil pro test agresivity a do krmítka přilil trochu
zvětralé Pepsi. Nastavil klimatizaci na 38 stupňů, zvýšil vlhkost
vzduchu na 95 procent a válec zakryl
bezpečnostní sítí, aby některá z nakódovaných vos neunikla. Tak to bylo jednoduché: roj se během dvou hodin naladí
na pach návnady a okamžitě zaútočí na
každého, kdo jej vydává.
„Ahoj, Goťáku,“ přivítala ho Stáňa.
„Gambrinus?“
Kývl a zamířil k rozviklanému stolu
v rohu, kde už seděl starosta Křivanec.
„Ty zas něco potřebuješ,“ řekl starosta.
„Potřebuju,“ ťuknul mu Gottﬂuss pivem o půllitr. „Až zejtra někdo od vás
pojede do Prahy, může na pumpě nechat
balíček?“
Vodíkovka s nepřetržitým provozem
24/7/365 v Jinonicích byla ideální mrtvá
schránka. Starosta Křivanec tam občas
vozil Gottﬂussovu krabici k vyzvednutí
sám. Gottﬂuss odváděl vesnici na daních
z příjmu víc než polovina ostatních obyvatel dohromady.
„Nou proublem,“ slíbil starosta.
Vypili ještě po třech pivech a dva šláftruňky místní hruškovice.
Doma ještě koukl do počítače. Peníze
už přistály na účtu. Z nemocnic v Záhřebu, v Cáchách a v Čeljabinsku sdělovali,
že evropský registr nezná člověka s tímto
vzorkem duhovky, takže nemohou nic
ani potvrdit ani vyvrátit.
Možná vypil přece jen víc, než měl.


Probudilo ho krákorání počítače: „Dobrrré rrráno, dobrrré rrráno, je sedm hodin, 8. září roku 2031…“
„Ticho,“ křikl na něj a znovu ho ote-

vřel, až když pil druhý hrnek čaje s mlékem. Další dvě nemocnice mu napsaly,
že klient, který ho včera navštívil a ještě
týž den mu zaplatil, neexistuje.
Vytáhl zpod police se vzorky zaprášenou láhev od Pepsi a vydal se do vespularia.
Ještě nestačil dovřít vrata budovy a vosy vystartovaly. Drobná tělíčka zabubnovala na ochrannou kevlarovou síť válce
takovou silou, až se prohnula. Instinktivně ucukl, vytrhl z kapsy Zimní královnu
a nepřestával mačkat ventil spreje, dokud
v ní něco bylo. Žlutí atentátníci s černými pruhy se pomalu usadili na dno a stěny nádoby.
Ještě nikdy se to nestalo. Nabízela se
dvě možná vysvětlení: roj buď zmutoval, nebo při práci udělal nějakou chybu a nakódoval ho sám na sebe. Otevřel
dveře do laboratoře, aby si ověřil historii
roje. Vosy vystartovaly, sotva stačil sednout k počítači, a ventilátor vyhnal ven
první molekuly vzduchu z laboratoře.
Nezbývalo, než se smířit s třetí možností: klient, který podle nejdokonalejšího identiﬁkačního registru neexistuje,
si u něj objednal a zaplatil, aby zabil sám
sebe.
Nechápal, jak mohl banalitu té historky
o dealerovi a dceři jen tak spolknout. Soukromníků, kteří si mohli zařídit, aby nebyli v registru, žije v Evropě jen pár. Navíc
je příliš malá rybka, než aby po něm šli.
K tomu mají důvod jen dvě organizace.
Policie by byla ta příjemnější možnost.
Jenže Řád fungoval mnohem efektivněji.
Únikový plán si připravil hned, když
svůj podnik rozjížděl. Jen už začínal věřit, že ho nikdy nebude muset použít.
Z trezoru v rohu laboratoře vyndal
kulatý kryobox se zmrazenými oplodněnými královnami. Tohle je pro Řád cíl,
jeho smrt je jen cesta k němu. Kdyby včera nesežral tu baladu o mrtvé dceři, mohl
s řádovým ex-bratrem uzavřít kšeft. Stejně už chtěl živnost pověsit na hřebík.
Zkontroloval, zda všechny obvody
fungují, a nastavil systém na třicet minut. Potom se prostor zaplní hustým leptavým plynem, který rozpustí všechny
živé tkáně. Zůstanou jen mrtvé plasty,
kov a sklo. Sebral láhev od Pepsi, kryobox a do kapsy strčil prázdnou nádobku
od Zimní královny. Nerozloučil se ani
pohledem, stejně to už nikdy neuvidí.
Cestou k tunelu pod silnicí vyplašil
zajíce. Zmatený ušák nejdřív vyrazil pro-

ti němu, pak udělal akrobatický přemet
a zmizel ve vysoké trávě pod protihlukovou bariérou. Pokud jde o nejbližší
budoucnost, byli na tom oba přibližně
stejně. Musejí co nejrychleji utíkat. Pokud jde šance na přežití, byl na tom zajíc
možná líp. Nepotěšilo ho to.
„Ty teda smrdíš, Goťáku,“ řekl starosta, když u něj zazvonil. Zůstali stát
v předsíni. „Co sis to na sebe probůh naﬂincal?“
„To je takovej parfém,“ řekl Gottﬂuss.
Co chtěl vzít s sebou, bez obtíží naložil
do kufru octavie sedmé generace. Za tři
roky, co ji měl ve stodole, najezdil sotva
dvacet tisíc kilometrů. Nejvíc místa zabíraly džbánečky s archivem. Na zadní sedadlo položil kabelu přes rameno plnou
sešitů s poznámkami, počítač a kryobox.
Podal starostovi krabici s lahví od
Pepsi. „Můžeš to hodit do Jinonic?“ Do
lahve nastrkal obyčejné vosy, které nasbíral kolem domku a z hnízda na půdě.
Zimní královna na ně nepůsobila a dvě
žihadla, která při tom dostal, nesnesitelně svědila. Sdělení, kde a kdy bude zboží
připravené k odběru, pověsil na stránky
nadace z vlastního počítače. Konspirovat
už nemělo smysl a domek stejně do večera shoří na uhel dřív, než dorazí první
hasičský vrtulník. Doufal, že než Řád zanalyzuje, co dostal, chvíli je to zdrží.
Chtěl se na starostu povzbudivě usmát,
ale nedokázal to. Nepochyboval, že přijdou i sem a že z něj dostanou, co pro
Gottﬂusse dělal. Snad to přežije, i když
prst do vosího hnízda by za to nestrčil.
Bude mi ta mizerná vesnice chybět,
chtělo se mu říct. Nejspíš sem už asi patřím, i když to nevíš, starosto. Nebo chtěl
bych sem patřit. I ty mizerný auta kolem
zleva i zprava mi budou chybět. Neřekl
ale nic a jen zdvihl ruku, aby ho poklepal
na rameni.
„Samo, že to tam hodim. Vždyť jsem
to slíbil,“ řekl starosta a ucukl mu. „To je
teda síla, ten tvůj parfém…“
„Za ty kecy už mě tu nikdy neuvidíš,“
řekl s křečovitou bodrostí Gottﬂuss a sedl do auta. „To ti slibuju, nikdy.“

Jaroslav Veis je publicista,
překladatel a spisovatel. V současné době je
poradcem místopředsedy Senátu
Petra Pitharta. Povídku Gottflussovo vosařství
napsal pro Přítomnost v rámci jejího tématu
„Zítřejší Evropa“.

podzim ���� / PŘÍTOMNOST

[ 37 ]

domov a sv�t

domov a s v�t

Invaze
Zden�k Suda

„mokrých h�bet�“
Pal�ivý problém ilegálních p�ist�hovalc� do
Spojených stát�

O

dvěká přitažlivost Ameriky jako
„země neomezených možností“,
nepružnost americké veřejné správy a nechuť politiků zabývat se otázkami
dříve, než se stanou opravdu naléhavými
(typická vlastně pro každou demokracii)
– se jakoby spikly a nadělily Spojeným
státům problém, se kterým asi nebudou
hned tak hotovy: přítomnost mnohamilionového kontingentu ilegálních přistěhovalců.
Úředně se nazývají „cizinci bez dokladů“ (undocumented aliens). Do Ameriky tito lidé buď vstoupili tajně, bez víza,
nebo, pokud je měli, zůstali v USA i potom, když jeho platnost vypršela. Mnozí
z nich tu pobývají už po léta, mají děti,
ba i vnoučata v Americe narozená, která
tím nabyla práva na americké občanství.
Běžná kritika jim vytýká, že jsou ochotni pracovat za nižší mzdy než domácí
dělníci a podrývají tak jejich sociální
postavení, že neprávem pobírají příspěvky a podpory, vyplývající z pracovního
poměru, a zatěžují školy a zařízení zdravotní péče a tím i rozpočty jednotlivých
států americké Unie, už tak do krajnosti
napjaté.

Kam s nimi?

Rozměry problému – podle střízlivých
odhadů je dnes ve Spojených státech asi
12 milionů ilegálních cizinců, převážně
mexického a jihoamerického původu,
což představuje zhruba čtyři procenta
všeho obyvatelstva USA – vylučují řeše-
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ní, které je nejvíc nasnadě, totiž deportaci
do zemí, odkud přišli. Příslušná politická
místa si této věci dlouho nevšímala a zdá
se, že teprve blížící se volby do Kongresu
letos v listopadu je přiměly k živé diskusi, i když zatím ne k akci. Palčivost otázky nemálo zvyšuje i to, že v představách
velké části veřejnosti ilegální přistěhovalci, lidově zvaní „wetbacks“ – česky něco
jako „mokrohřbetci“, protože mnozí
z nich tajně přeplavali řeku Rio Grand
del Norte, přirozenou hranici mezi Mexikem a Spojenými státy – by mohli bezděčně ukázat snadnou cestu do Ameriky
teroristům.
Vyhlídky na její brzké řešení však
nejsou valné. Nebyla jí věnována pozornost po celá desetiletí, a proto by se dala
zvládnout jen s mimořádnou prozíravostí a obratností, tedy vlastnostmi, kterými
se průměrný politik obvykle nevyznačuje. Navíc postoj k ní ostře rozděluje americkou veřejnost, rozpolcenou v názorech
na řadu jiných vážných problémů. Jisté je
jen tolik, že ilegální přistěhovalectví tuto
řadu v nejbližší budoucnosti dále rozšíří.
Je také pozoruhodné, že prudká debata
o „nezdokumentovaných“ cizincích probudila k životu společenské síly, které
mnozí komentátoři už považovali za odumřelé nebo jejichž vliv zřetelně zeslábl,
na předním místě americké odborové
hnutí. Situace v tomto ohledu se jeví dost
zmatená. Odbory byly zprvu do debaty
vtaženy na obranu proti nekalé soutěži ze
strany „neregistrovaných“, ale nakonec se

většinou postavily za ně a proti předlohám zákonů, které mají jejich zaměstnávání trestně stíhat.

Registrovaná svízel

Za dané konstelace sil bude problém
patrně rozluštěn kompromisem. Ani
ten však nebude snadný. Konkrétní návrhy v tomto smyslu, podané v Senátu
a podporované prezidentem, které berou v úvahu dnes už nezměnitelná fakta
a mají postavení ilegálů dočasně legalizovat, narážejí na zásadní odpor většiny
v Kongresu. Spor probíhá také uvnitř
obou politických stran.
Dá se očekávat, že mobilizace skupiny, které se bezprostředně dotýká, jakož
i těch, kteří s ní sympatizují, bude mít
širší a trvalejší dosah, než se původně
zdálo. Statisícové davy ilegálních imigrantů, jejich příbuzných, krajanů, přátel
a příznivců, které na prvního máje zaplavily ulice všech velkých průmyslových
měst, a jednodenní symbolický bojkot
obchodů, škol a zábavních podniků pod
heslem „Den přistěhovalců“ nepřesvědčily Američany ani tolik o jejich nepostradatelnosti, jako jim spíš připomněly,
že sociální konﬂikty a kolektivní odborové akce ještě nevyšly z módy ani v USA.
Je zřejmé, že hlavní pohnutkou
k ochotě vyjít „neregistrovaným“ vstříc je
naděje na získání hlasů jejich domácích
příznivců a dnes už naturalizovaných
krajanů z jižní Ameriky. Zatím známé legislativní předlohy to potvrzují. Obsahují

totiž opatření, o jejichž vynutitelnosti je
nutno vážně pochybovat. Předpokládají
například pravdivou, ale v praxi neověřitelnou výpověď těchto cizinců o datu
jejich příchodu a délce pobytu v USA,
protože na tom má záležet způsob, jak
s každým jednotlivým z nich bude naloženo. Jde však o tajný, nikde neregistrovaný a proto i neprokazatelný akt; účel
ustanovení je tedy ryze propagační.
Zájem politiků ospravedlňují i objektivní demograﬁcké prognózy, podle
nichž se takzvaní Latinos mají brzy stát
nejpočetnější etnickou složkou ve Spojených státech. Míra, do jaké jsou obě
strany ochotny vyjít vstříc jejím zájmům,
je neobvyklá, zejména srovnáme-li ji
s přijetím, jakého se v minulosti dostalo
jiným početným přistěhovaleckým kategoriím: Irům, Němcům, Italům, Polákům a ostatním.

sledky ústupků tohoto druhu. Pootevírá
se tak Pandořina skřínka nedořešených
a často i nedomyšlených společenských
a kulturních otázek, na nichž závisí vědomí americké kolektivní identity a tím
i soudržnost Spojených států jako sociálně politického útvaru. Odpovědi na
ně byly ku prospěchu Ameriky až dosud
dávány bez diskuse, skoro podvědomě.
Všichni přistěhovalci, co jich až dosud
bylo, si nic nepřáli vřeleji než se plně a co
nejrychleji zapojit do amerického způsobu života.
To pomáhalo překlenout propastné
rozdíly mezi kulturami, ze kterých pocházeli, a zaručovalo „prvnímu novému
národu“, jak Spojené státy nazval sociolog Seymour Martin Lipset, solidaritu,
nezbytnou k jeho ustavení a přežití.
Postoj velké části politického vedení
k otázce ilegální imigrace přehlíží stěžejní roli, kterou tato dobrovolná konformita až dosud hrála v amerických dějinách.
Zvýhodňování vybrané kategorie imigrantů, legálních nebo ilegálních, se možná v dané chvíli zdá náležité. Porušuje
však nepsanou americkou společenskou
smlouvu a může se zle vymstít.


Zrádné ústupky

Zvláštní pozornost si přitom zaslouží
dvojjazyčná, anglická a španělská jednací
praxe federálních úřadů zavedená zhruba před dvaceti lety, jakož i vyučování ve
španělštině pro děti Latinos na školách
základního stupně. Tento postup nemá
obdobu v celých amerických dějinách.
Výsledky jsou přitom sporné: žáci prošlí dvojjazyčným systémem mají vesměs
horší prospěch, než je průměr na školách
anglických (už sám o sobě sotva uspokojivý). Nejvíc na pováženou však je, že
si málokdo uvědomuje dalekosáhlé dů-

Zdeněk Suda je sociolog
a dlouholetý spolupracovník
Rádia Svobodná Evropa,
Působí na univerzitě
v Pittsburghu v USA.
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neměly nic společného s náboženstvím
přistěhovalců.
Městské nepokoje jsou symptomem
hlubokých změn, kterými procházejí
evropské společnosti a jejichž důsledky,
dříve nebo později, budeme zažívat i my.
Sociální napětí i konﬂikty patřily vždy
k městům. Většina urbánních sociologů
se však shoduje v tom, že ve 20. století
a zejména v poměrně dlouhém období
hospodářského růstu po druhé světové
válce se velká evropská města stala místy
sociálního progresu a tolerance. Vysoká
zaměstnanost, rozumná sociální politika,
výstavba levných a širokým vrstvám dostupných bytů vedly postupně ke stírání
nápadných sociálních rozdílů mezi částmi
měst. Růst a blahobyt byly doprovázeny
liberálním postojem a tolerancí k „jiným“.

V�domi si nebezpe�í?

Blahobyt však také vedl k nezájmu domácích o „horší práce“. Na ně byli získáváni lidé nejprve z chudších evropských
zemí, později i z jiných kontinentů, především z Afriky. Evropa, která byla po
staletí světadílem, odkud lidé emigrovali,
se najednou stala kontinentem, kam lidé
imigrují. Stěhování do Evropy mělo vedle chudoby i politické příčiny, zejména to
byly dekolonizace a diktátorské režimy
v některých afrických a asijských zemích.
Pokud Evropa hospodářsky prosperovala, byla schopná absorbovat poměrně
velký počet hospodářských přistěhovalců a politických uprchlíků.
V podmínkách zpomalení hospodářského růstu, poměrně vysoké nezaměstnanosti a nebezpečí teroristických útoků

Pro� ho�í m�sta
V evropských zemích roste

Ji�í Musil

nap�tí a slábnou politické síly, které usilovaly
o otev�ené spole�nosti.
Výbušná sm�s

Nebylo to poprvé, kdy Evropa zažila takový výbuch městského násilí. Nepokoje v Brixtonu, předměstí Londýna, které
byly nejhorším městským konﬂiktem
v londýnských dějinách 20. století, začaly
v dubnu 1981 a brzy vypukly i ve třinácti dalších britských městech. Byly to nepokoje vyvolané střetem mezi černými
obyvateli a policií. Stejně jako v Brixtonu,
i v Paříži a jiných městech šlo o spontánní výbuchy, které spustila náhodná událost. Vždy tam však musela být pohotově výbušná směs tvořená jednak lokální
koncentrací přistěhovalců – především
mimoevropských, jednak latentním rasismem majoritní populace. Proto nejčastěji
k výbuchům došlo tam, kde bylo hodně
mladých nezaměstnaných lidí pocházejících ze zemí mimo Evropu. Podle policejních zpráv a odborných analýz násilnosti
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se situace rychle mění. Politikou všech
evropských zemí se dnes stalo omezování přistěhovalectví. A tento vývoj je
doprovázen obnovováním nacionalismu
a někde i rasismu obyvatel, obávajících se
zhoršování svých životních podmínek.
V evropských zemích roste vnitřní napětí a slábnou politické síly, které
usilovaly o otevřené společnosti. Nedaří
se začleňování přistěhovalců do společnosti. Neutěšujme se tím, že u nás
nemáme tolik barevných přistěhovalců
a že neexistují kompaktní městské čtvrti obývané „jinými“. Některé z našich tří
set lokalit a čtvrtí s velkým soustředěním
Rómů se mohou v budoucnosti také stát
místem výbuchu městských konﬂiktů.

Jiří Musil je sociolog.

M�žu jen to,
co neublíží
„Je t�eba �ešit situaci Róm� tady a te� – na Žižkov�, v Ústí
nad Labem, v Chanov�, ve stovkách ghett,“ �íká Fedor Gál.
Iveta Demeterová
Evropská Unie je někdy přirovnávána ke
společnému domu a její struktura k antickému chrámu. Cítíte to také tak?
Přirovnání jsou vždy trochu přitažená za
vlasy. Mám pocit, že žiji v prostoru, kde
je těch střech mnoho a pod některými
bych vůbec nechtěl žít. Nicméně – cítím
se Evropanem, patřím sem více než kamkoliv jinam.
Unie byla často předmětem kritiky zprava
i zleva. Velkou roli zde sehrál také prezident Václav Klaus, který kritizoval zejména
projekt evropské ústavy...
Především si řekněme otevřeně, že kritika
má smysl. Václav Klaus má na Evropskou
unii velice konzistentní názor již mnoho
let. Jeho kritika není namířena proti evropské integraci, ale proti institucím, které jsou přebyrokratizovány a občanu jsou
velice vzdálené. Pokud jde o ústavu: existence společného evropského prostoru
není problémem nějakého dokumentu.
Vlastně ten dokument nebyl ani fatálně
odmítnut, jenom nebyl jednohlasně kvaliﬁkován jako dobrý.
Německá kancléřka Angela Merkelová by
byla ráda, kdyby nová EU zdůrazňovala
křesťanské hodnoty. Myslíte si, že tímto
krokem by se ústava přiblížila občanům?
Naše civilizace a kultura vyrostla na odkazu židovství a křesťanství. Jestli se toho
vzdáme, tak už bude Evropa jen veliký
kus země, který nebude mít žádný tmel.
Ovšem tím, že dáme křesťanství a víru
do preambule nějakého papíru, nebudeme ani lepší ani horší křesťané.
Co soudíte o přijetí eura? Nepoškodí nás
jeho přijetí?

Jsem toho názoru, že bychom měli mít
euro co nejdříve, jelikož většina rozvinutých evropských zemí ho už má. Musím
ovšem říct, že tak škaredé peníze jsem
ještě neviděl. Nemají svůj svébytný výraz.
Vedl vznik Evropské unie k upevnění míru?
A je nyní v Evropě větší síla?
Evropa několik desetiletí nepoznala válku a to je strašně dobře. Ale pokud chce
hrát významnou roli v globální politice,
musí demonstrovat svoji sílu, odhodlání,
víru a vůli. Obávám se, že Evropa není
v dnešní době rovnocenným partnerem
USA.
Může se Evropa lépe bránit teroristickým
útokům jako celek?
Bez spolupráce s USA to prostě nepůjde.
Výměna informací a specialistů je naprostou nezbytností. Aby mohla ale Evropa
takto pracovat, musí represivní a bezpečnostní složky státu fungovat jako hodiny.
To, co je dnes k vidění v České republice,
mi jako fungující hodiny nepřipadá.
Myslíte, že se v EU zlepší postavení Rómů
v jednotlivých zemích?
Každé uvažování o Evropě jako celku je
podle mne nesmyslné. Je zapotřebí uvažovat o situaci Rómů a menšin „tady
a teď“ – na Žižkově, v Praze, v Ústí nad
Labem, v Chanově … ve všech těch stovkách ghett. Aby se něco změnilo, musí se
změnit lidé a ne nějaká instituce, byť i instituce tak honosná, jakou je EU.
S napětím se letos čekalo na výsledek voleb. Co na něj říkáte?
Jsem zděšený tím, že o výsledku voleb
nerozhodují schopnosti politiků, ale mar-

FOTO: MIRO SVOLÍK
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oučástí pražské konference Forum
2000 je letos diskuse o soužití kultur v globálních městech. Téma
je na stole téměř přesně za rok po velkých nepokojích, jejichž roznětkou byla
smrt dvou mladíků v Clichy-sous-Bois,
chudé části východního předměstí Paříže. Násilnosti se postupně rozšířily do
274 francouzských měst. Bylo při nich
zapáleno téměř devět tisíc aut, shořely
desítky budov. Kromě zmíněných dvou
mladých lidí zahynul během nepokojů
jeden člověk a zraněno bylo 126 policistů
a hasičů. Do řádění se zapojili především
mladí přistěhovalci ze severní Afriky,
často vlastně děti. Z Francie se městské
nepokoje pak rozšířily do Belgie, ale také
Dánska, Německa, Řecka, Holandska,
Španělska a Švýcarska.
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Fedor Gál (1945) se narodil v koncentračním táboře Terezín. Vystudoval chemicko-technologickou fakultu v Bratislavě. Je doktorem ekonomických věd
a docentem sociologie na Univerzitě Karlově v Praze. V listopadu 1989 se stal
jedním ze zakladatelů hnutí Veřejnost
proti násilí a později jeho předsedou. Od
září 1991 žije v Praze, kde krátce přednášel politologii na Fakultě sociálních
věd UK. Se svým synem Robertem založil Nakladatelství G plus G. Je autorem
řady odborných a esejistických knih.

ketingové agentury a mediální kampaně.
A také jsem netušil, že naše společnost
je tak prolezlá korupcí, jak se ukázalo
v předvolebních kampaních, když strany
na sebe vytahovaly, co se jen dalo.
Hannah Arendtová napsala ,,jak se má vláda, tak se mají občané“...
Demokracie je velice obtížný způsob
existence, poněvadž nerozhoduje monarcha, Vůdce, jediná autorita, ale lid.
Život mě naučil, že většina lidí nemusí
mít vždy pravdu, že i v demokracii může
většina šlápnout na krk menšině. Úkol je
naučit se, že svoboda a odpovědnost kráčí ruku v ruce. Demokracie spočívá také
v tom, že můžu jen to, co neublíží někomu jinému.

Iveta Demeterová je šéfredaktorka romského
internetového rádia ROTA.
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Zlý Če�enec

je“, „chtějí jim poroučet“ atd. Pozérství,
pro kavkazskou kulturu typické a ve své
podstatě neškodné, si místní lidé často
vykládají ve zcela jiných intencích.
Zvláště rozšířené jsou protikavkazské
nálady v ruských provinciích, kde jsou
úspěšně používány místními gubernátory jako hromosvod pro odvedení veřejné nespokojenosti od aktivit vlastních či
spřízněných (polo)kriminálních skupin,
respektive od kritických sociálně-ekonomických poměrů.

leze b�ehem...

Vysokohorská p�irážka

Emil Souleimanov

Verše Lermontovovy básn� jako
by p�edznamenaly ruský vztah

R

uský novinář Alexandr Minkin
ve článku pro deník Moskovskij
komsomolec v březnu 1996 napsal:
„Vláda potřebuje dalšího nepřítele, bez
něj totiž jen obtížně vysvětlíte, proč šedesát procent Rusů žije pod úrovní bídy.
Nespokojenost lidí je reálná síla. Raději
tedy ať směřuje proti Čečencům a ne
proti guvernérům a prefektům, ne proti
Kremlu, který měsíce nevyplácí výplaty
a zvyšuje nájemné.“
V Rusku se odpradávna pěstoval obraz nepřítele, jenž sloužil k mobilizaci
společnosti a přesměrování její nespokojenosti z neblahých sociálně-ekonomických poměrů. Po zániku bipolárního
rozdělení světa, kdy, jak se zdálo, zmizel
nenáviděný „dějinný nepřítel“ v podobě
Spojených států, vzniklo v tomto ohledu
jisté ideologické vakuum.

Zav�ete o�i, vraždím

Romantizovaný obraz sice nebezpečného, avšak civilizací nezkaženého svobodomyslného horala, vypěstovaný klasiky ruské literatury 19. století, byl v 50.
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a 60. letech minulého století deﬁnitivně
nahrazen často ﬁlmovaným „mladším
bratrem“. Někdy zlobivým, avšak sympatickým, hlučným a temperamentním
Jižanem, hrdinou–milencem oblíbených
kavkazských letovisek, jakýmsi „sovětským Italem“, jenž byl až na výjimky vnímán shovívavě a blahosklonně.
Zatímco v sovětském období byly
etno-regionální předsudky o Kavkazu
spíše pozitivní, od 80. let začíná převládat ostražitost a nedůvěra. Došlo k tomu
v důsledku ekonomicky motivovaných
migrací lidí z Kavkazu do ruských velkoměst. Skutečnost, že se ocitli v cizím
prostředí, ve kterém obvykle nebyli vítáni s nadšením, utvrzovala kavkazské
venkovany v tom, že se musí spoléhat na
vlastní síly. Tím se v nich posilovala klanová a etnická soudržnost a zanedlouho
začaly mezi některými mladými Kavkazany vznikat a také prosperovat zločinecké sítě, vytvářené na etnickém nebo
smíšeném klanově-etnickém principu.
Kriminální a obchodní činnost ovšem
nebyla nezbytnou podmínkou ke konstru-

Na Kavkaze to bývalo
vždycky kruté.
Od časů Prométheových dodnes.

ování a posílení antipatií ruských obyvatel.
Ty byly někdy determinovány i kulturně.
Je totiž prokázáno, že v situacích, kdy dochází ke konfrontaci, mohou tytéž identiﬁkační rysy, které byly původně vnímány
vesměs pozitivně, nabývat výrazně negativního rázu. Hrdost se tak stává domýšlivostí, tradicionalismus zaostalostí, iniciativnost je najednou pokládána za projev
drzosti, odvaha je chápána jako agresivita,
podnikavost jako chamtivost apod.

Koho je moc...

Je smutné, že navzdory mnoha desetiletím soužití s představiteli kavkazských
národů v rámci jednoho státu nedošlo
k hlubšímu pochopení tradic a kultury
Kavkazanů. Rusové o nich mají (stejně
jako o převážné většině jiných národů
bývalého SSSR) spíše povrchní znalosti,
determinované v lepším případě patetizovaným vnímáním exotické kavkazské
„symboliky“, což bylo pro sovětské období typické (hory, kinžál, krevní msta, džigit, adat, šašlik, víno atd.), v tom horším

REPRO: ARCHIV

ke Kavkazan�m o ��� let pozd�ji.

případě pak subjektivním vyprávěním
o „zákeřnosti“ a „krvelačnosti“ horalů,
respektive o jejich obchodním talentu.
Obavy ruských obyvatel posiluje i pocit, že Kavkazané jsou „všude“ a že je jich
„příliš“. Tyto fobie jsou do značné míry
ovlivňovány také tím, že se rodáci z Kavkazu zpravidla snaží obsazovat výnosná
místa – ať již v obchodování, ve státním
sektoru atd. – a jsou proto často vidět.
Navíc na nová místa prosazují své příbuzné a známé, a to i na úkor místního
obyvatelstva, a na obranu svých individuálních, klanových či etnických zájmů jsou
nezřídka ochotni použít i hrubou sílu.
Není rovněž bez zajímavosti, že
kavkazské veřejné mínění neodsuzuje úspěch a bohatství, zatímco v Rusku
stále platí ze sovětských dob dochovaný
stereotyp, že se k bohatství nemůže nikdo dopracovat poctivou prací, což „podezřelé“ chování některých Kavkazanů
v očích většiny obyvatelstva jen potvrzuje. Podle těchto Rusů zkrátka Kavkazané vydělávají peníze „na jejich utrpení“,
„zneužívají jejich dobrosrdečnosti“, „šidí

Výzkumy veřejného mínění ukazují,
že v Rusku má xenofobie od poloviny
90. let výrazně protikavkazský rozměr.
V současném Rusku představuje vážný
problém: na otázku, zda představitelé neruských národů, kteří pobývají na
území Ruska, představují pro stát hrozbu, odpovědělo kladně na 55 procent
respondentů. Tento neutěšený stav dokresluje skutečnost, že negativní názory
vůči rodákům z Kavkazu převládají mezi
mládeží ve věkovém rozmezí 18 až 25 let
(asi 70 procent), kdežto starší lidé – nad
55 let, u nichž jsou vzpomínky na staré
časy ještě čerstvé, jsou vůči nim o poznání tolerantnější (méně než 40 procent).
Ne náhodou byla počátkem devadesátých let, v éře velkých očekávání, nejtolerantnější složkou ruské společnosti
právě mládež. Krizový stav společnosti
a rozklad symbolického světa dezorientovaly zvláště ji a přinutily ji volit sociální agresi.
O rozdmýchávání protikavkazských
nálad v ruské společnosti se – vědomě
či nikoli – zasloužila zejména média.
V paměti dlouho zůstane moskevský
starosta Lužkov, který před zříceninami
obytného domu na Kaširské ulici rázně
určil viníka, aniž by počkal na rozhodnutí soudu, slovy: „To je čečenský terorismus.“ Ještě nekompromisnější byl dříve
ve svém projevu šéf rozvědky Barsukov,
když před televizními kamerami takto
„zobecnil“ počínání Salmana Radujeva
a jeho kumpánů: „Všichni Čečenci jsou
bandité, zloději a vrazi“.
Obdobné výroky vládních činitelů,
politiků či významných osobností veřejného života nejen ve vztahu k Čečencům
a Kavkazanům, ale i k představitelům jiných národů senzacechtivá média bez váhání šíří. Mnohým čistě kriminálním činům, které bývají součástí všedního dne,

se pak často zbytečně přikládá etnický
rozměr v případě, že mezi jeho účastníky
patří rodáci z Kavkazu. Je zarážející, že
v případech, kdy je z kriminálního činu
podezírán Kavkazan, uvádí se vždy jeho
národnostní příslušnost. Když se však
zdá, že zločinec je někdo jiný – a nemusí to být nutně Rus, ale třeba i Ukrajinec
nebo Tatar – jeho etnický původ bývá
zmiňován jen zřídka.

Slova straší dál

Od poloviny 90. let obsazují čelné pozice
objektů protikavkazských nálad přirozeně Čečenci. Všeruské centrum výzkumu
veřejného mínění záhy po teroristických
výbuších v ruských městech (září 1999)
zaregistrovalo, že 64 procent obyvatel
Moskvy se vyslovilo pro násilné vystěhování Čečenců z hlavního města, tedy
fakticky pro etnickou čistku.
Vládní orgány také účelně nadsazovaly zprávy o represích proti etnickým Rusům v Čečensku v letech 1990–1994, aby
je využily pro zesílení protičečenských
a militantních nálad a k ospravedlnění
války. Veřejné mínění ovlivňovaly i teroristicko-kriminální či teroristicko-diverzantní útoky zločinců či diverzantů
čečenské národnosti v ruských městech,
těžce nesená porážka v čečenské válce
(1994–1996), ale i stále častější případy
únosů humanitárních pracovníků, stavebních dělníků, inženýrů a novinářů,
kteří s válkou neměli nic společného.
Nutno přiznat, že pro své špatné renomé
v ruské společnosti udělali dost i samotní Kavkazané. A v meziválečném období
(1996 – 1997) k tomu přispěli i zločinci
z řad Čečenců.
Synonymem k Čečenci i Kavkazanu se v postsovětském vědomí obyvatel
Ruské federace stala substantiva „bandita“, „terorista“, „extrémista“, „separatista“
a jiná. Tato sémantická klišé se vyskytovala a stále ještě vyskytují v nesčetných
rozhlasových a televizních pořadech,
novinových článcích a knižních publikacích. To představuje nebezpečí i kvůli
setrvačnosti, která tzv. etnickým fobiím
umožňuje udržovat se v masovém vědomí dokonce i po vymizení reálných politických příčin, jež stály u jejich zrodu. 
Emil Souleimanov je vysokoškolský učitel,
přednáší na Institutu politologických studií
Fakulty sociálních věd UK v Praze.
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B�emeno

odle zprávy Organizace OSN pro
výživu a zemědělství (FAO) hrozí nyní regionu „afrického rohu“
opět hladomor. Sucho, které ohrozilo
úrodu několika etiopských regionů, bylo
v srpnu vystřídáno ničivými záplavami.
Přitom ještě před rokem se zdálo, že Etiopie má konečně novou naději: v zemi se
připravovaly první svobodné volby v historii a na summitu G8 proběhla jednání
o zrušení dluhů.

Kolonialismus po habešsku

Etiopii hrozí další z hladomor�. Jaké jsou jeho
p�í�iny?

FOTO: ARCHIV ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA

�erného
muže

P

Karel Černý
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Jaké jsou příčiny etiopské chudoby a periodicky propukajících hladomorů? Etiopie nebyla nikdy – podobně jako Libérie
– podrobena přímé koloniální nadvládě.
Kromě období krátké italské okupace
(1936-1941) si vždy dokázala udržet nezávislost. Což přinejmenším problematizuje jinak přesvědčivé teorie hovořící
o zaostalosti Afriky jako jednoznačném
důsledku evropského kolonialismu.
V případě Etiopie však můžeme hovořit o jakémsi „kolonialismu po habešsku“. Afričtí Habešové, tvořeni převážně
Amhary a Tigraii, expandovali na území
sousedních etnických skupin (Oromové, Ogadenci, Sidamové aj.) koncem
19. století. Tedy v době, kdy si evropské
mocnosti rozdělovaly zbytek „černého
kontinentu“ ve známé „rvačce o Afriku“.
Od té doby vládly celé zemi prakticky
až do roku 1974 Amharové, kteří však
reprezentují pouze asi pětinu všeho obyvatelstva. Po roce 1991 ovládají politické
dění v Etiopii příslušníci národa Tigrai
– ti tvoří dokonce pouze 6 procent populace.
Politické vylučování etnických skupin, které byly v minulosti kolonizovány
Habeši, tak představuje jeden ze zdrojů
ozbrojených konﬂiktů – ale také chudoby – Etiopie. Podle etiopského politologa
z Ústavu mezinárodních vztahů Mesﬁna
Gedlu jsou totiž nedemokratické, nekontrolovatelné a zkorumpované politické
elity jednou z hlavních vnitřních příčin
zaostalosti zemí subsaharské Afriky.
Hladomor, který vypukl v letech
1973–74, se stal jednou z příčin vedoucích k revolučnímu odstranění absolutního monarchy Haile Selasie. V osmdesátých letech 20. století pak Etiopii
„proslavily“ šokující záběry hladovějících. I přes následnou masivní mezinárodní pomoc zemřelo v důsledku hladu
až dva a půl milionu lidí.

Bavln�ný rubáš

Extrémní sucho periodicky podlamuje
etiopské zemědělství, zabezpečující polovinu hrubého domácího produktu. Na
území Etiopie se přitom nacházejí hned
po Kongu nejbohatší zdroje vody v Africe; podle některých vodohospodářů
jsou dokonce schopny zabezpečit potřeby celé severovýchodní Afriky. Navíc na
okraji oblastí, které postihlo smrtící sucho například v 80. letech 20. století, teče
velká řeka Awash. Avšak v regionu, kde
tehdy k hladomoru došlo, jsou provozována velká prosperující bavlníková pole,
jež se neobejdou bez vydatného zavlažování. Když obyvatelstvo proti náročnému
pěstování bavlny na export již v období
před hladomorem protestovalo, bylo rozehnáno armádou.
Klíčovou pro Etiopii je káva, která zabezpečuje sedmdesát procent exportních
příjmů. Vyváží se i cukrová třtina či živý
dobytek. Etiopie, jejíž obyvatelstvo trpí
podvýživou, tak často pěstuje na nejúrodnější a státem kontrolované půdě výlučně exportní plodiny. Přitom ale ceny
primárních komodit na světových trzích
– s výjimkou ropy, kterou země naopak
dováží – od sedmdesátých let 20. století
významně klesají. Zvyšuje se tak schodek obchodní bilance, chybí prostředky
na nákup potravin ze zahraničí a roste
závislost na mezinárodní pomoci. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Amartya
Sen ukázal, že příčinou hladu ve světě
dnes není ani tak nedostatek potravin,
jako spíš jejich značně nerovná (tržní)
distribuce. Právě Etiopie dokumentuje
velmi výmluvně toto zjištění.
Vážný problém představuje také snižování úrodnosti a eroze půdy způsobovaná masivním odlesňováním. Koncem
19. století pokrývaly 40 procent rozlohy
Etiopie lesy. Dnes rostou poslední zbytky
na pouhých 3-4 procentech země. Značný populační přírůstek – za posledních
10 let přibylo více než 20 milionů obyvatel – v kombinaci s tradičním neproduktivním zemědělstvím náročným na prostor vede k vysokým nárokům na další
půdu. Ta se stále získává právě mýcením
zbývajících lesních porostů.
Neposlední příčinou zaostalosti a hladomorů jsou válečné střety se sousedními
zeměmi Eritreou a Somálskem či permanentní konﬂikt vládních sil s etiopskými národně osvobozeneckými hnutími,
jež nechtějí uznat habešskou kolonizaci

a centrální vládu v Addis Abebě. Etiopie
tak disponuje třetí největší armádou na
„černém kontinentu“, přičemž zbrojní
výdaje přispívají k neúnosně vysokému
a demotivujícímu zdanění farmářů. Ozbrojené střety pak zabraňují distribuci
potravinové pomoci postiženým regionům.

Kritická t�ešni�ka

Zásadní problém etiopského zemědělství
představuje pozemková reforma. Hlavní heslo revoluce v roce 1974 sice znělo
„půda pro rolníky!“, ale po znárodnění
zůstala v rukou státu, aby tak dodnes
sloužila jako mocenský nástroj. Stát ji totiž pronajímá pouze zemědělcům loajálním k politice vlády, naopak nepohodlné
farmáře často přemisťuje. Protože v Etiopii panuje nespokojenost s touto praxí,
staly se požadavky na pozemkovou reformu jedním ze žhavých témat posledních parlamentních voleb. Ty měly být
prvními svobodnými volbami v dějinách
Etiopie.
Avšak podle závěrečné zprávy pozorovatelů Evropské unie nesplnily nutné
podmínky, aby mohly být prohlášeny za
skutečně demokratické. Národní volební
komise označila (po pěti měsících) za vítěze vládní stranu Etiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF)
v čele s dosavadním premiérem Melesem
Zenawi, jehož lidé ovládají zemi de facto
od roku 1991. I přesto však opozice, jejíž
baštou je zejména hlavní město (zde získala všechny mandáty), má třetinu míst
v parlamentu.
Na příkladu Etiopie se ukazuje, že
k rozvoji Afriky nestačí recepty, které
propaguje ředitel prestižního Earth Institute Jeﬀrey Sachs: zvýšení zahraniční
pomoci, potlačení nejrozšířenějších epidemií a výstavba modelových „rozvojových vesnic“. Zdá se, že demokracie
není „třešničkou na dortu“, ale kritickým
předpokladem rozvoje „černého kontinentu“. Proto by ji měly západní vlády
důrazně podporovat, jinak se veškerá
pomoc mine účinkem.


Karel Černý je student
Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy.
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Evropské univerzity se b rání pot�ebným zm�nám
Dalším obecně oblíbeným omylem je,
že alternativou tohoto systému je školné,
které omezuje přístup ke vzdělání méně
majetným. Ve skutečnosti se u nás i v jiných zemích navrhuje systém, kde by
mohl každý platit až z toho, co mu vzdělání vynese, podle toho, kolik mu vynese,
a přímo tomu, kdo mu vzdělán poskytl. Takové systémy v některých zemích
úspěšně fungují, neomezují nemajetným
přístup ke vzdělání a především – motivují vysoké školy k tomu, aby poskytovaly co nejkvalitnější vzdělání z hlediska
uplatnění svých absolventů. U nás má
tento systém v programu nejen ODS, ale
– což možná leckoho překvapí – i KSČM.
Rozdíl je jen v tom, že KSČM navrhuje,
aby příslušná částka byla odváděna ze
zisku zaměstnavatele, ovšem podle výše
mzdy zaměstnance. Rozdíl je pouze ideologický, nikoli praktický.

V�jí� možností

Místo p�ímé finan�ní zainteresovanosti na uplatn�ní
svých absolvent� se
vysoké školy orientují na
zvýšení po�tu student�.

Radim Valen�ík
Simona Weidnerová
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tázka ﬁnancování vzdělání na vysokých školách patří nejen k těm,
které ve veřejných diskusích vyvolávají největší emoce, ale také k těm,
v nichž se vyskytuje i nejvíce nedorozumění, nepochopení a demagogie.
Konkrétní příklad: je velké množství
těch, kteří zarputile hájí názor, že vzdělání na vysokých školách musí být bezplatné. Vědí však vůbec o čem hovoří?
Vždyť „bezplatné“ vzdělání, tak, jak je
praktikováno u nás či v některých jiných zemích, znamená, že každý platí za
vzdělání v rámci daňového systému. Bez
ohledu na to, zda měl možnost tuto službu hrazenou z veřejných zdrojů čerpat či
ne, případně zda si ji pro sebe musel plně
uhradit.

A co je horší – poskytovatel vzdělávacích služeb, tedy příslušná veřejná vysoká škola, dostává ﬁnanční prostředky
nezávisle na tom, jak se její absolventi
uplatňují. Systém je nespravedlivý i neefektivní současně.

Obecn� oblíbené omyly

Mimo jiné je zřejmé, že jak při výběru
studentů, kteří mohou na veřejných školách studovat, tak i při jejich uplatnění
v praxi rozhodují v důsledku působení
tohoto systému mnohem víc známosti
než schopnosti. Systém tak spíše přispívá
k sociální segregaci společnosti založené na obnovování rodových výsad, což
je pozorovatelné a doložitelné zejména
u prestižních oborů.

Mluvíme-li o podílu těch, kterým jsou či
bylo poskytnuto vysokoškolské vzdělání (studenti, absolventi) na ﬁnancování
vysokých škol, musíme vzít v úvahu nejrůznější formy a možnost. Jedná se nejen
o školné, ale i o tzv. registrační poplatky,
které mohou dosahovat obdobné výše.
Rozdíly jsou také v tom, jak a za jakých
podmínek je školné spláceno, respektive
jak fungují různé podpory splácení školného či registračních poplatků. Rovněž
ve způsobu podpůrného systému studentů vysokých škol existují výrazné rozdíly
mezi jednotlivými zeměmi. Státy totiž
poskytují studentům různé formy přímé
nebo nepřímé pomoci ve snaze umožnit
vzdělání.
Rozdíly jsou v podpoře školného či
zápisného za registraci studentů, příspěvku na náklady na vzdělávání, které
nesou školy či v podpoře při poskytování
půjček, které jsou vratné. Dále v podpoře
studentů formou stipendií, která vratná
nejsou, v podpoře formou poskytování
sociálních dávek či daňových zvýhodnění pro rodiny se studujícími dětmi.
Také to může být poskytování sociálních
příspěvků na ubytování studenta, jeho

dopravu anebo zdravotní péči. Srovnání
situace v jednotlivých zemích je tak poměrně obtížným úkolem.

Odložené školné

Shrňme nejvýznamnější trendy ve světě
a v Evropě. Zemí, která jako první úspěšně uskutečnila systém, v němž se student
podílí na úhradě svého studia formou
odvodu z budoucího příjmu absolventa,
je Austrálie. Zde byl tento systém (HECS)
zaveden v roce 1988 a je postupně zdokonalován. Student buď platí přímo
s výrazným zvýhodněním (40 %), nebo
jako absolvent po dosažení průměrného
příjmu odvádí maximálně 10 procent ve
prospěch své „mateřské“ vysoké školy do
doby vyrovnání neúročeného závazku.
Systém je všeobecně považován za úspěšCelkové
pořadí

Název univerzity

ný, zavedly jej další země (Nový Zéland,
částečně Velká Británie), některé jeho zavedení připravují (Čína, Maďarsko).
V USA byl v roce 2003 zaveden obdobný systém na soukromé bázi (MyRichUncle). Student se zavazuje po absolvování vysoké školy splácet po dohodnutou
dobu určité procento ze svého příjmu
odvozené od výše půjčky, která mu byla
na studium poskytnuta. Poté je závazek
vyrovnán bez ohledu na to, kolik fakticky
zaplatil. Systém je v rané fázi vývoje.
Evropa se vyznačuje silnou podporou
vysokých škol z veřejných rozpočtů. Školné bylo zavedeno v Irsku (3000–5000 eur/
rok), ve Velké Británii (2740–4820 eur/
rok), Nizozemsku (1450–2300 eur/rok),
Portugalsku (300–2500 eur/rok), Belgii
(400–700 eur/rok), Itálii (450 až několik
Kontinent

Pořadí
na kontinentu

Země

PRVNÍCH 10
1

Harvardova univerzita

Amerika

1

USA

2

Cambridgeská univerzita

Evropa

1

Velká Británie

3

Stanfordská univerzita

Amerika

2

USA

4

Kalifornská univerzita v Berkeley

Amerika

3

USA

5

Massachusettský technologický institut

Amerika

4

USA

6

Kalifornský technologický institut

Amerika

5

USA

7

Kolumbijská univerzita

Amerika

6

USA

8

Princetonská univerzita

Amerika

7

USA

9

Chicagská univerzita

Amerika

8

USA

10

Oxfordská univerzita

Evropa

2

Velká Británie
Japonsko

DALŠÍCH 10, NIKOLIV Z USA
20

Tokijská univerzita

Asie/Tichomoří

1

22

Kjótská univerzita

Asie/Tichomoří

2

Japonsko

23

Imperial College London

Evropa

3

Velká Británie

24

Torontská univerzita

Amerika

19

Kanada

26

University College London

Evropa

4

Velká Británie

27

Švýcarský federální technologický institut, Zürich

Evropa

5

Švýcarsko

37

Univerzita v Britské Kolumbii

Amerika

30

Kanada

41

Utrechtská univerzita

Evropa

6

Nizozemsko

45

Karolinska Institutet Stockholm

Evropa

7

Švédsko

46

Univerzita Pierra a Marie Curieových, Paříž 6

Evropa

8

Francie

NEJLEPŠÍ AUSTRALSKÉ UNIVERZITY
56

Australská národní univerzita

Asie/Tichomoří

3

Austrálie

82

Melbournská univerzita

Asie/Tichomoří

7

Austrálie

Evropa

80-123

Česká republika

PRVNÍ (A JEDINÁ, KTERÁ SE DO TABULKY DOSTALA) Z ČR
203–300

Univerzita Karlova v Praze

Žebříček univerzit v roce 2005 podle kvality vzdělání a výsledků vědeckovýzkumné činnosti
Zpracoval Institut vysokého školství Šanghajské univerzity podle všeobecně uznávaných kritérií, jimiž jsou počet pedagogů a absolventů, kteří jsou
nositeli Nobelovy ceny či některých dalších reprezentativních ocenění, počet publikací a citací v renomovaných časopisech. Mezi předními univerzitami
jsou veřejné i soukromé.
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tisíc eur/rok), Rakousku (363 eur/rok),
Španělsku (mělo by dosahovat až 30 %
příjmů univerzit, zatím je nízké a zvyšuje
se jen o inﬂaci v důsledk u odporu studentů). Jiné země vybírají registrační poplatky dosahující výše školného – Francie,
Island, Lichtenštejnsko a od roku 1996
i dvě spolkové země Německa (Bádensko-Würtembersko, Berlín). V Norsku je zaveden systém ﬁnancování podle uplatnění
absolventa, který však tvoří jen zanedbatelnou část celkového ﬁnancování.
Situace v Evropě si zasluhuje podrobnější komentář, protože otázka školného je
zde mimořádně citlivá. Mimo jiné i proto
v již zmíněných dvou německých spolkových zemích byly zavedeny „registrační poplatky“. Ovšem v takové výši, že se
v podstatě jedná o školné. Jiné země zase
musely odstoupit od původních záměrů.
Třeba Slovensko, které školné zavést chtělo, ale pro velký odpor to nedokázalo.
Portugalsko zavedlo vyšší školné v roce 1992 a chtělo je postupně zvyšovat až
na částku 50 procent celkových nákladů.
V důsledku silného odporu studentů
i veřejnosti se tam od roku 1997 školné
ustálilo na úrovni 8 procentech nákladů.
Podobně je tomu i v Itálii, kde by školné
mohlo dosahovat až 20 procent, ale většina vysokých škol pro odpor studentů
vybírá částky podstatně nižší.
Irsko v roce 1994 vybíralo nejvyšší
školné v Evropě. To zřetelně působilo sociálně segregačně. Výrazné zlepšení ekonomické situace a rozpočtových příjmů
umožnilo, že stát začal studentům přispívat na studium. V roce 1995/1996 hradil
polovinu školného, v následujících létech
převzal veškeré výdaje.

Zlatí úsp�šní absolventi

Jaké jsou tedy zkušenosti z peripetií, kterými procházejí pokusy o reformu ﬁnancování vysokých škol v evropských
zemích, ze sociálních reakcí i z toho, co
se odehrává ve světě? Rozhodně nelze
přehlédnout, že se jako nejlepší na světě
umísťují univerzity působící v podmínkách konkurence, která je nutí usilovat
o co nejvyšší kvalitu poskytovaného vzdělání. Tomuto požadavku vyhovuje systém
odvodu z příjmů absolventů, který zatím
v Evropě využívá pouze Velká Británie.
Tam je však – na rozdíl od Austrálie – odložené školné zatíženo úrokem, byť i nízkým. To vytváří nejen psychickou bariéru
(proto tam existuje silný odpor studentů
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a veřejnosti proti školnému). I tak se britské univerzity v hodnocení zcela zjevně
umísťují mezi nejlepšími.
Naopak univerzity v dalších evropských zemích dlouhodobě ztrácejí své
postavení. Je to dáno i neujasněností
hlavního cíle uskutečňovaných reforem.
Místo toho, aby reformy vedly k přímé
ﬁnanční zainteresovanosti na uplatnění
jejich absolventů, orientují se zejména na
zvýšení počtu studentů, respektive „otevřenost“ vysokých škol. Zcela neúspěšné
jsou pak snahy udržet kvalitu vzdělání
administrativními nástroji. Neutěšená
situace je dána prorůstáním administrativy vysokých škol s administrativou
příslušných ministerstev. Projevuje se to
pak ve snaze nepřipustit reformy, které
by vyvolaly konkurenční tlaky a vedly
k zodpovědnosti za kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb.

Nejdůležitější roli při reformě ﬁnancování vysokého školství u nás či v kterékoli zemi bude proto hrát otevřené,
pravdivé a plné seznámení veřejnosti
s tím, co, jak a proč se v dané oblasti chce
učinit. Místo zpolitizovaných a zarputilých půtek používajících pojmu „školné“
jako strašáka (a to i tam, kde se o školné
v podstatě nejedná), by se měl otevřít
prostor pro osvětu a kvaliﬁkované veřejné diskuse. Jde o to, aby na zavedení
efektivního systému každý získal a nikdo
neztratil.
�
Radim Valenčík je členem Institutu pro sociální a ekonomické analýzy a vedoucím katedry
ekonomie a mezinárodních vztahů
na Vysoké škole ﬁnanční a správní o.p.s.

Euroskeptický

státní rozpo�et
Tomáš Sk�ivánek

Zavád�ní eura donutí jakoukoliv budoucí �eskou vládu
k výrazným reformám.

Simona Weidnerová je výkonnou ředitelkou
Institutu pro sociální a ekonomické analýzy.

Z

ahraniční pozorovatelé českého ekonomického a politického dění musejí být nyní pořádně zmateni. Až
dosud to bylo totiž přehlednější: prezident
Václav Klaus byl euroskeptik, který poukazoval na problémy, jež způsobují obě
Evropské unie. Jak ta politická, tak ta měnová. A Občanská demokratická strana,
jíž do svého zvolení předsedal, jeho odkaz
nesla dál. Socialisté, hlásná trouba výhod
společné evropské měny, naopak tlačili
na co nejrychlejší přijetí eura. Dokonce
byli ochotni se kvůli tomu hádat s centrální bankou. Ale stačilo, aby přešly volby
a dostavil se politický pat, a role se obrátily. Česká strana sociálně demokratická
hodlala prohloubit schodek do astronomických výšin, naopak ODS volala po co
nejnižším, aby bylo možné přijmout euro.
Jako by se socialisté přiřadili do tábora euroskeptiků a obrovským deﬁcitem chtěli
zabránit přijetí společné evropské měny.
I když ještě před rezignací vláda premiéra Jiřího Paroubka tvrdila, že oﬁciálně stanovený termín výměny koruny za
euro v roce 2010 je splnitelný, reálná čísla
obsažená v připraveném návrhu státního
rozpočtu na rok 2007 ji usvědčují ze lži.
Přestože příjmy rozpočtu rostou o úctyhodných 67 miliard korun, na zvýšení
výdajů to zdaleka nestačí. Jen růst sociálních dávek v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí vyžaduje 69 miliard
korun. Další miliardy spolykají rostoucí
platy ve státním sektoru a další výdaje
vyplývající z usnesení přijatých Paroub-

kovým kabinetem. Šokující zjištění je, že
schodek připravovaného státního rozpočtu by v případě, že by sociální zákony platné v roce 2006 platily i napřesrok,
mohl být zhruba o padesát miliard nižší.

V�le škrtat neexistuje

Politická vůle ke korekci tohoto rozhazování žel neexistuje, a tak je i dlouhodobější výhled tristní. Vládní rozpočtový
výhled sice predikuje v letech 2008 a 2009
postupný návrat deﬁcitů k tříprocentní
hranici předepsané maastrichtskými kritérii, ale tento předpoklad není doložen
žádným věrohodným zdůvodněním. Naopak další čísla, která signalizují zvyšování sociálních výdajů tempem překračujícím výrazně růst hrubého domácího
produktu, naznačují, že bude ještě hůř.
Navíc schodek ve výši 88 miliard korun v roce 2007 je podmíněn odkladem
platnosti některých schválených zákonů
a zároveň masivním seškrtáním investic
ve všech resortech. Jejich požadavky na

Rok ���� má být již
t�etím rokem, v n�mž
�eská vláda nebude respektovat sv�j závazek,
že vyšší než o�ekávané
p�íjmy budou použity
jen na snížení státního
dluhu.

čerpání příštích peněz byly vyšší o šedesát miliard korun. Tahle restrikce, která se dotkne i ﬁnancování krajů a obcí,
podle dostupných informací může vážně
ohrozit čerpání z fondů Evropské unie.
K dispozici je zhruba devadesát miliard
korun, k jejich získání však musí stát poskytnout z vlastních zdrojů koﬁnancování ve výši čtrnácti miliard, což se nyní
jeví jako obtížně dosažitelné.
Je zřejmé, že státní rozpočet, jak ho
sestavila minulá vláda, je výrazně mimo
rámec konvergenčního programu, který
je nejen kontrolovatelným slibem Evropské unii, ale také jediným dokumentem,
podle něhož by se mělo řídit ozdravování
veřejných ﬁnancí. Rok 2007 tak má být
již třetím rokem, v němž česká vláda
nebude respektovat svůj závazek, že vyšší než očekávané příjmy budou použity
jen na snížení státního dluhu. Závazky
české vlády byly přitom už od počátku
označovány jako velmi málo ambiciózní
a v situaci dynamického šestiprocentního růstu budou experti Evropské unie
vnímat rozsah problémů českých veřejných ﬁnancí jako velmi varující. Návrh
rozpočtu navíc vychází z předpokladu
změny platné legislativy, což se vzhledem k současné politické situaci nemusí
podařit. Zároveň je možné, že vzniknou
požadavky na dodatečné výdaje, protože
omezení některých resortů je mimořádně bolestivé.
Nepočítá se s žádnou rezervou na případné platby za prohrané mezinárodní
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Studené teplo
na ruský zp�sob
Ruské energetické zdroje se pozvolna stávají

Michael Romancov

politickou zbraní. Ví to i Evropa?

arbitráže. Spor s Nomurou přitom může
přijít na 70 miliard korun a náklady na
Diag Human se pohybují kolem deseti
miliard. Schodek veřejných ﬁnancí naplánovaný ve výši 3,8 procenta HDP může
být narušen i čerpáním úvěrů od Evropské investiční banky, s nimiž rozpočet
nepočítá. Tyto úvěry používané zejména při výstavbě silnic a dálnic se stávají
součástí veřejných výdajů až v okamžiku
čerpání. Zatím jsou jen připravovány.

Ješt� je co prodávat

V rozporu se samým smyslem konvergenčního programu je i čerpání prostředků z výnosů privatizace. Není jasné, jaký majetek by mohl být prodáván
a kdy. Prakticky jedinými aktivy, za která
lze získat desítky miliard korun, jež jsou
na zalátání deﬁcitu potřeba, jsou ale akcie ČEZ, případně Letiště Praha. Ani tím,
když se podaří rozpočet pro rok 2007
schválit díky mimořádným příjmům
s opticky únosným deﬁcitem, se ale
trend sám od sebe neobrátí a ani odložení platnosti zákona o služebním poměru
či novela nemocenské nic neřeší.
Tempo sociálních výdajů je výrazně
rychlejší než tempo růstu HDP a od něho
odvozených výnosů daní. Bez reformy
sociálního systému směřuje Česká republika k potížím, v nichž je dnes Maďarsko.
Maďarská socialistická vláda před volbami v roce 2002 rozdávala podobně jako
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na jaře 2006 Paroubek, a nyní se potýká
s desetiprocentním deﬁcitem, oslabováním forintu a absolutní ztrátou důvěry
mezinárodních ﬁnančních trhů. Maďary
čekají bolestivá ozdravná opatření včetně růstu daní, dramatického zdražování
energií a masového propouštění státních
zaměstnanců po desetitisících. Maďarští
politici již o žádném termínu zavádění
eura nemluví, jen konstatují, že všechny
dříve vyřčené termíny jsou nereálné.

Šok se konat nebude

Bojem o podobu budoucího státního
rozpočtu se výrazně zjednodušilo uvažování, zda euro zavést dřív či později.
Akademické debaty o tom, zda uvažovat
o přípravách na vstup do měnové unie
až ve chvíli, kdy se zpomalí ekonomický
růst v ČR a posilování koruny vůči euru,
už nemají ten správný lesk. Na tom, že
reformu veřejných ﬁnancí, která se vypořádá s deﬁcity rozpočtu a umožní zavést
euro, je potřeba uskutečnit co nejdříve,
se dnes shodnou prakticky všichni ekonomové. Stejně tak je i v České republice
stále častěji slyšet názor, který je možné
v zahraničí považován za mínění středního proudu, který říká, že všechny nové
země EU mezi sebou soupeří o zahranič-

ní investory. Ten, kdo zavede euro dříve,
bude ve výhodě, neboť získá celkově lepší
pověst. Ověřit tuto teorii půjde již v roce 2007, kdy euro nahradí domácí tolar
v první z nových zemí – ve Slovinsku.
O rok později budou zřejmě následovat
pobaltské státy a v roce 2009 Slovensko.
Toho, že zavedení eura způsobí šok
a prudké zdražení většiny cen, se není třeba bát. Teoreticky by sice růst cen mohl
nastat při nesprávně zvoleném přepočítávacím kursu korun na eura, v praxi
ale bude toto číslo kompromisem mezi
různými hodnotami vhodnými pro různé oblasti ekonomického života, přičemž
ceny spotřebitelského zboží a služeb budou jednou z těchto oblastí. Debata o nejvhodnějším datu přistoupení České republiky k eurozóně by se proto o možnost
„konvergenčního“ skoku cen a mezd příliš
opírat neměla. Vhodnější je se soustředit
na to, aby tuzemská ekonomika a její veřejné ﬁnance byly strukturálně v pořádku
a v dobré kondici. Nakonec, vždyť obavy
z růstu cen se objevovaly i před vstupem
České republiky do EU v roce 2004, a následná situace je nepotvrdila. Výsledkem
vstupu bylo naopak zvýšení přílivu kapitálu k nám a zrychlení zdejšího ekonomického růstu. Podobný efekt by měl nastat ještě jednou po přijetí eura.

Tomáš Skřivánek je novinář,
pracuje v ekonomickém týdeníku Euro.

O

d nástupu průmyslové revoluce
je jedním z klíčových ukazatelů
ekonomické vyspělosti společnosti spotřeba energie z moderních zdrojů.
Minimálně od konce 19. století platí, že
společnost, která energeticky neroste, se
stává ekonomickým outsiderem a vzápětí přestává být mocností. Explicitně tuto
skutečnost vystihuje výrok připisovaný
Henry Kissingerovi: „Ten, kdo kontroluje
energetické zdroje, ovládá osudy národů.“
Pro Evropskou unii, jednoho z největších světových konzumentů energetických zdrojů, který se zároveň zuby
nehty brání převzetí jakéhokoli většího
dílu globální odpovědnosti, tato premisa se značnou naléhavostí vytanula na
začátku roku 2006 v souvislosti s energeticko-politickou krizí na Ukrajině. Na
první pohled se mohlo zdát, že požadavek ruského Gazpromu na zvýšení cen
za dodávky plynu Ukrajině a Moldávii
je vcelku logický, neboť oba státy do té
doby platily výrazně nižší ceny než tržní,
nemluvě o značném množství černých
odběrů. Z toho důvodu byla také ruská
aktivita přijata se značným uspokojením
na řadě míst v Evropě, protože jedním
z klíčových aspektů evropské energetické
politiky je tzv. „cenová transparentnost“.
Státním monopolem disponující Gazprom však v žádném případě nelze považovat za nepolitického aktéra, čehož

nejlepším důkazem je pád prozápadní
ukrajinské vlády zhruba tři měsíce před
parlamentním volbami. Evropská unie
nedokázala, s čestnou výjimkou v takovýchto záležitostech bezzubého Evropského parlamentu, na propuknuvší krizi
reagovat ani rychle, ani razantně a pochopitelně ani jednotně. EU je přesvědčena, že se s Ruskem dokáže dohodnout.
Otázkou však je, jak dlouho? Současná
Evropa, vděčná za bezpečné energetické
dodávky, přehlíží v Rusku a v jeho zájmové sféře většinu toho, co by společenství demokratických zemí nikdy přehlédnout nemělo.

Rusko v sedle

V podstatě jedinou zajímavou komoditou, kterou Rusko na nesmírně přitažlivý
trh EU může bez problémů umísťovat,

jsou nerostné a energetické suroviny,
jejichž export představuje tak zásadní
položku příjmů do státního rozpočtu, až
Rusko začíná připomínat ropný emirát.
Bez přístupu na blízký a vysoce solventní
evropský trh by se ambiciózní Putinův
plán na zdvojnásobení HDP do roku
2010 vůbec nedal realizovat. Na obranu
Ruska ve vztahu k Evropě je třeba připomenout ještě jednu skutečnost. Druhou
zásadní položkou ruského exportu by se
mohla stát agrární produkce, čímž by se
Rusko vrátilo ke své historické roli obilnice Evropy. EU, neschopná umravnit
vlastní farmáře a trpící nezkonzumovatelným přebytkem agrárních produktů,
však přístup na svůj trh promyšleně blokuje nejrůznějšími celními a dovozními
bariérami. Evropští zemědělci, kteří se
na celkové produktivní populaci Unie
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podílejí zhruba pěti procenty, tak mimo
jiné znemožňují s Ruskem v rovině ekonomické spolupracovat i jinak než pouze
v oblasti energetiky.
Evropské politické elity si evidentně jsou vědomy globálních souvislostí
energetické politiky, uvědomují si nebezpečí závislosti na jednom dodavateli energetických surovin a kupodivu se
snaží o diverziﬁkaci dodávek nejenom
v rovině rétorické, ale i praktické. Vzhledem ke geograﬁcké blízkosti, výši zásob,
politické stabilitě, existující přepravní
infrastruktuře a téměř nulové schopnosti Unie reálně ovlivnit situaci v Perském
zálivu či na námořních komunikacích je
Rusko přirozeně neopominutelné. Další
velkou výhodou se jeví být, že pro udržení dohodnutého, stále se zvyšujícího
objemu dodávek je do ruského ropného
a plynárenského sektoru nutno v nejbližších letech investovat řádově stovky
miliard dolarů/euro, které nejefektivněji
mohou přijít právě z Evropy. Proč však
Evropa ani této skutečnosti razantně
nevyužívá pro prosazení svých představ
o stejné důležitosti obchodu a demokracie, je nepochopitelné.
Díky výše naznačenému se Rusko
přinejmenším načas ocitá vůči Evropě
ve výhodě. Jakkoli se jeví být slabším
partnerem, je ve skutečnosti, nepochybně díky Putinovi, v daleko lepší kondici,
pokud se jedná o schopnost prosadit jednostranně své priority, k čemuž mimořádně přispívá evropská hra na obranu
národních zájmů proti Bruselu.

Plynová munice

Přibližme si některé aspekty ruského
přístupu k „energetické zbrani“. Rusko
k energetickým otázkám přistupuje jako
k vojenskému podniku, což nejlépe vyhovuje ruské mentalitě, pokud je třeba
nějaký úkol splnit rychle a pokud možno
efektivně. V roce 2000, kdy Putin ještě
nebyl řádně zvoleným prezidentem, na
celostátním setkání zástupců ruského
energetického komplexu zaznělo: „Stát
a ruské ambasády v zahraničí musejí zaujmout aktivní linii obrany zájmů ruských energetických společností (Ruska)
v zahraničí, která musí vycházet z principů geostrategických zájmů Ruské federace. Podobné cíle byly deﬁnovány i v rámci
koncepce Energetické strategie Ruska do
roku 2020, kde je explicitně stanoveno, že
v nové etapě rozvoje Ruska může a musí
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Vzhledem ke geografické blízkosti, výši zásob
a politické stabilit� je
Rusko jako dodavatel
zdroj� pro Evropu
neopominutelné. Díky
Putinovi je v daleko
lepší kondici, pokud
se jedná o schopnost
prosadit jednostrann�
své priority.

energetický faktor upevnit mezinárodní
vliv země s velkým politickým a ekonomickým efektem, a to prostřednictvím
tvrdší, operativnější, promyšlenější politiky a jí odpovídajících mechanismů…“
Díky situaci na globálním energetickém trhu se Kremlu evidentně daří
posilovat vlastní prestiž a vliv. Rusko se
rozhodlo splatit své závazky vůči tzv. Pařížskému klubu věřitelů před termínem,
odpustilo dluhy africkým zemím nad rámec dohodnutý na posledním summitu
G8, nedávné pozvání delegace palestinského Hamasu do Moskvy pravděpodobně signalizuje návrat Ruska do pozice důležitého aktéra blízkovýchodního
mírového procesu.

Silové aktivity USA v regionu Perského zálivu nikoho nenechávají na pochybách, že přinejmenším krátkodobě
je tato oblast pod vlivem Washingtonu
(i když je otázkou, jak pevně). Ani USA
však nejsou schopny garantovat takovou
úroveň bezpečí, která by mohla ostatní
velké zájemce o energetické suroviny nechat v klidu.
K tradičním zájemcům, jakými jsou
Evropa a Japonsko, se v posledních letech přidala Čína, která se vyšplhala na
místo druhého největšího odběratele
ropy hned po USA, a čím dál hladovější
Indie. Všichni tito aktéři, s výjimkou Indie, jsou zároveň bezprostředními sousedy Ruska, které je ochotno, respektive

nuceno své energetické suroviny nabízet.
Nejefektivnějším způsobem, jak z Ruska ropu či plyn dostat, je přitom stavba
produktovodů. V Rusku sice proběhla
privatizace těžebních společností, ale
mnohým zpočátku uniklo, že se Moskva
nikdy nevzdala kontroly nad produktovody, bez nichž je přeprava cenných surovin nemožná.

Návrat na své píse�ky?

V posledních letech byla zahájena výstavba tří velkých projektů. Jedná se
o tzv. Nový asijský ropovod vedoucí z Irkutska na Sibiři do přístavu Nachodka,
dále tzv. Nový severní ropovod vedoucí
ze západní Sibiře do Murmansku, a konečně plán na rozšíření kapacity stávajících ropovodů vedoucích ze západní
Sibiře na pobřeží Baltu. Na tuto trasu
by měl navazovat tzv. severoevropský
plynovod, který povede po dně Baltického a Severního moře až do Británie
(rámcovou dohodu o výstavbě podepsal
prezident Putin a ministerský předseda
Blair v Londýně v červnu 2003). Jedinou
důležitou oblastí, kde Rusko při prosazování svých představ neuspělo, je oblast
Kaspického moře, kde se nakonec realizovala Američany prosazovaná varianta
ropovodu Baku – Tbilisi – Ceyhan a kde
je v plánu tzv. South East European Pipeline (SEEP), který má za cíl opět obejít
ruské území a transportovat kaspickou
ropu po dnu Černého moře na Ukrajinu,
odkud by putovala plánovaným ropovodem Oděsa – Brody.
Energetická bezpečnost EU má vedle
otázek geopolitických a ekonomických
též dimenzi sociální a politickou. V těchto dvou oblastech nás však současný
i nedávno minulý vývoj v Unii nemůže
nechat na pochybách, že i nadále platí
pořekadlo o „bližší košili než kabátu“.
Například politické elity Francie a Německa, fungující druhdy jako integrační
motor, daly opakovaně najevo, že v okamžiku ohrožení jejich sociálního modelu
zvenčí jde vše ostatní stranou. Zhroucení
zásobování energií za přijatelné ceny by
pak vyvolalo sociální a politické otřesy
takového rázu, že se většina evropských
států snaží nejprve chránit své vlastní zájmy, nejlépe pak na účet těch ostatních.
Důkazů je celá řada. Vedle již výše
zmíněného britsko-ruského projektu můžeme uvést nedávnou rusko-německou
dohodu o plynovodu Vyborg-Greifswald

(vedoucího po dně baltského moře namísto přes území Polska) nebo ekonomické tahanice mezi Itálií a Francií ohledně
záměru italské energetické ﬁrmy Enel převzít francouzský Suez či mezi Německem
a Španělskem, kdy se německý energetický gigant E.ON snaží převzít španělskou
ﬁrmu Endesa. S takto silnou vlnou ekonomického nacionalismu se starý kontinent
již dávno nemusel potýkat.

T�i plus jeden mušketýr

Je pochopitelné, že v Evropě ruské energetické aktivity vyvolávají největší pozornost v Pobaltí a v Polsku. Všechny čtyři
státy k tomu mají dostatek historických,
ekonomických i politických důvodů.
Polsko se během ukrajinské energetické
krize (opět) projevilo jako nejaktivnější
evropský stát. Polští zástupci v Evropském parlamentu přišli s ideou „mušketýrského“ přístupu k energetické politice:
podle známé zásady „jeden za všechny,
všichni za jednoho“ by se Evropa měla
nejenom jednotně postavit za Ukrajinu,
ale rovněž začít pracovat na uskutečnění
ideje společné energetické politiky, která
by z Unie činila jednoho energetického
aktéra a ne pětadvacet občas spolupracujících, občas si konkurujících zájemců
o dodávky. Poslední evropský summit
naznačil možné, jakkoli zatím váhavé
vykročení tímto směrem. Předseda Evropské komise Barosso sice na závěrečné
tiskové konferenci s optimismem prohlásil: „Jednou budeme říkat, že se evropská
energetická politika narodila 27. března
2006“, ale pravdě blíže bude asi spíš výrok švédského ministerského předsedy
Perssona, který se nechal slyšet: „Něco
vzniklo, ale neptejte se mě přesně co.“
Je pravda, že se evropské státy dohodly
na nutnosti společného postupu vůči dodavatelům, ale zároveň se nechtějí vzdát
svých vlastních kompetencí. Nechme se
překvapit, co přinese budoucnost, ale to
nejlepší, v co v tuto chvíli můžeme doufat,
je, že z Kremlu nepůjde mráz. Na dodávky tepla si ještě budeme muset počkat. 

Michael Romancov
je vysokoškolský učitel. Působí na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy
a Západočeské univerzitě v Plzni.
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T�etí �tvrtletí roku ����
na �eské kulturní scén�

Pavel Mandys

O

dvolání ředitele Národního divadla Daniela Dvořáka má zvláštně
propletené osobní pozadí. Ministr
Štěpánek se Lidovým novinám svěřil, že
s Vítězslavem Jandákem jsou dobří přátelé. A vskutku, zatímco bývalý a současný
ministr zdravotnictví na sebe plivou jedovaté sliny, Štěpánek si zatím ponechal
celý Jandákův tým.
Léto bývá obvykle dosti chudé na
kulturní události: ﬁlmové premiéry jsou
soustředěny na podzim a zimu, divadla
mají prázdniny, galerie čekají s vernisážemi na září a nakladatelé zase na předvánoční trh. Přesto se toho na sklonku
léta seběhlo docela hodně, i když žádné
velkolepé umělecké dílo to nebylo.

Rana� z Bella Vista

To zdánlivě nejdramatičtější se přihodilo až těsně před uzávěrkou tohoto čísla
Přítomnosti: čerstvě jmenovaný ministr
kultury Martin Štěpánek na hodinu odvolal ředitele Národního divadla Daniela
Dvořáka a okamžitě na jeho místo jmenoval Jana Mrzenu, bývalého předsedu
Rady České televize (a předtím nikterak
oslavovaného ředitele Jihočeského divadla). Odvolání samotné a ještě víc jeho
forma vzbudily četné diskuse a padala
i ostřejší slova. Za Dvořáka se postavili
umělečtí ředitelé jednotlivých sekcí divadla a v podstatě i média.
Umělecké šéfy lze snadno obvinit
z toho, že si především hlídají vlastní
pozice, do nichž je Dvořák dosadil; že by
se za svého ředitele postavili také řadoví
zaměstnanci, především pak herci, kteří
by veřejnost přece jen zburcovali více, se
nestalo. Podporuje to jednu hypotézu,
proč byl Dvořák tak sekernicky vyhozen.
V Národním divadle totiž výrazně změ-
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Popelka
v nesnázích
nil poměry ve prospěch tvůrců vůči interpretům: hlavními hvězdami už nebyly
populární tváře, ale režiséři, choreografové, skladatelé. Ten proces probíhal už
dlouho, ale je možné, že bývalý ministr,
herec Jandák, i ministr současný, herec
Štěpánek, naslouchali hlasům svých kamarádů v souboru činohry, kterým se
třeba oslabování jejich pozice nelíbilo.
Oﬁciálním důvodem, k němuž už ani
Štěpánek, ani nikdo jiný z ministerstva
víc nedodal, byl audit, jehož výsledky už byly známy na jaře (nikoli ovšem
veřejnosti). Tehdy to ředitele Dvořáka
přišlo na snížení platu, teď náhle dostal
výpověď. Audit údajně zjistil, že divadlo
čerpalo příliš velké prostředky na rekonstrukci (poněkud poťouchle byly v této
souvislosti zmiňovány ředitelské záchodky) a že si Dvořák u sebe samotného objednával a platil scénograﬁi některých
představení.
To druhé je nepochybně pravda a Dvořák musel vědět, že se vystavuje střetu
zájmů – ale na druhou stranu, Milan
Knížák také vytvořil sochy pro Národní
galerii, jejímž je ředitelem, a nikdo ho
neodvolává. Obvinění z plýtvání nelze
ověřit ani vyvrátit, když audit není znám,
ale pokud Dvořák argumentuje tím, že
hospodaření divadla není ztrátové (což
se jeho předchůdcům nedařilo), není
k výpovědi důvod. Tu mimochodem
Dvořákovi předával Jandákův personální
ředitel Petr Miler, slavný dělnický předák
z prvních revolučních týdnů, a celé to
působí dojmem, že onen tým nyní dotáhl
to, čeho se na jaře neodvážil.
Bez zajímavosti není ani kvaliﬁkace
Martina Štěpánka a jeho cesta k ministerskému křeslu. Zprvu ODS oznámila,
že její kandidátkou (potřebovali nestraníka a ženu) je generální konzulka v Los

Angeles Gita Fuchsová. To by bylo jistě
lepší řešení, Fuchsová má v zahraniční
renomé a dobré styky a mnoho příznivců
mezi českými umělci. Logicky ovšem odmítla, když zjistila, že i když vláda přežije
hlasování o důvěře, vydrží jen do předčasných voleb; vlastně to svědčí o tom,
že právě ona by byla dobrou ministryní,
protože uvažuje v čase delším než půl
roku. Nato byl osloven herec, rozhlasový pracovník Českého vysílání Svobodné
Evropy (po listopadu 1989 vždy věrně na
straně klausovské ODS) a svobodný zednář. Funkci přijal, za pět dní nastoupil na
plánovanou operaci do nemocnice a dva
dny po návratu už měl Daniel Dvořák
v ruce hodinovou výpověď. Věru velmi
promptní orientace v úřadě.

terárním týdeníku A2 upozornili na to,
proč se kolem všeho v Německu strhl
takový poprask. Grass totiž přijal roli jakési morální autority celého země a často
se vyjadřoval k mnohému právě z této
pozice. Cokoliv, co se stalo v jeho životě, nemá vliv ani na jedinou větu Grassových románů, ale jak nyní přistupovat
k jeho komentářům, esejům a projevům?
Věrohodnost mnoha z nich je nyní zpochybněna.
Druhá kulturní zajímavost měla už
spíše pouťový nádech. Do Prahy poprvé přijela zpěvačka, která je po dvacet
let ikonou popmusic a říká si Madonna.
Média podrobně rozebírala, jak velký je
to fenomén, kde jsou jeho příčiny (v éře
počátků MTV, kdy ještě popmusic nebyla
tak pestrá a dosažitelná jako dnes a globální hvězdy vznikaly snadněji; pak si jen
musely pozici udržet) a kam až všude se
roztáhl (všude tam, kde si ho jsou ochotni připustit). Teprve po odehrání obou
předražených koncertů, jejichž obecen-

stvo se převážně skládalo ze snobů, celebrit české hudební a bulvární scény
a spíše menšího procenta obvyklých fanynek – i věkový průměr byl podstatně
vyšší, než bývá na popových koncertech
obvyklé – se objevily články, které se
odvážily říci, že Madonna je zpěvačka
mizerná a že právě koncerty odhalují to,
co jinak skryjí kouzelníci v nahrávacích
studiích. Ale díky alespoň za to.

Zatím bez prince

Kromě zmíněného estrádního vystoupení veřejnost masově zaujalo jen jedno
umělecké dílo: nový ﬁlm scenáristy Petra Jarchovského a Jana Hřebejka Kráska v nesnázích. Natočený s profesionální bravurou, která u nás v současnosti
nemá konkurenci: chytrý, vtipný, výtečně
zahraný. A zároveň rezignující na nějaké
hlubší poselství. Jistěže nemáme právo to
od autorů chtít, natočili jen romantickou
komedii, ale nějak nám to nedá a oba
tvůrci to sami přiživují tím, že v někte-

rých momentech naznačují, že by možná dokázali i víc, než brilantně vyprávět
svéráznou variantu banálního příběhu
o Popelce, kterou si najde princ.
Na druhou stranu,onen banální syžet
by velmi prospěl české kultuře a v očích
politiků nepochybně je onou Popelkou:
kromě dlouhodobě miniaturního rozpočtu o tom svědčí i to, že ministerstvo
kultury ODS obsadila jako úplně poslední a na rozdíl od jiných na něj od voleb
neměla žádného kandidáta, když stínová
ministryně Němcová raději přijala parlamentní funkci. A naše kulturní Popelka
by jistě nějakého prince nebo anděla, jak
také bývá bohatý, vzdělaný a galantní
dobrák z Hřebejkova ﬁlmu označován,
potřebovala. Zatím žádný na obzoru.


Pavel Mandys je novinář,
redaktor časopisu Týden.

Ko�i�í zlato

Před střetem Štěpánek (Jandák) versus
Dvořák se kultura na titulní stránky novin dostala ještě dvakrát. Nejprve když
německý spisovatel, nositel Nobelovy a mnoha dalších cen Günter Grass,
v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine
Zeitung jen tak mimochodem přiznal,
že jako mladíček sloužil v oddílech SS.
A jakoby mimochodem ten rozhovor
vyšel dva týdny před plánovaným vydáním Grassovy autobiograﬁcké knihy
Když se loupe cibule. České komentáře
většinou „řešily“, zda jde o plánovanou
reklamu – knihy se opravdu okamžitě
prodalo 120 000 výtisků – a jak je možné, že Grass své kompromitující členství tak dlouho tajil a utajil; a také co to
vlastně znamenalo být v šestnácti u SS.
Důležitější než otázka, zda byl Grass nacistou a zda spáchal něco morálně nepřijatelného, je onen fakt utajování. Mladá
německá spisovatelka Tanja Dückersová
v Týdnu a germanista Čestmír Lang v li-

Dialógy
KAREL ·ÍP + OªGA FELDEKOVÁ
ANDRZEJ JAGODZI¡SKI + KRISTÓF FORRAI
JOZEF BEDNÁRIK + CSONGOR KASSAI
MICHAL PROKOP + MILAN ·ÚTOVEC

Humor
RUDOLF K¤ESËAN: Co je doma, to se poãítá
Retrofejtóny LIBU·E KOUBSKEJ
Seky PAVLA LANDU

Názory a postrehy
MIROSLAV KUS¯: Ako ãítaÈ Fica?
WOJCIECH MAKOWSKI: Reinkarnácia
trestu smrti
SO≈A âECHOVÁ: August 68
ako záÏitok v˘razne osobn˘
GRIGORIJ MESEÎNIKOV: Slovensko po voºbách
tiger dobehol, ‰tartuje korytnaãka

Je uÏitoãné ich ãítaÈ.
Je ºahké si ich predplatiÈ.
mosty@computel.sk
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Zástupce zvolený ve většinovém systému musí
brát větší zřetel na přání voličů, než dostane-li svou
židli z rozhodnutí partaje.

statek byl vždy Achillovou patou totalitních režimů a jednou z hlavních příčin
jejich pádu.

Pružnost a otev�enost

Pot�ebujeme

v�tšinový volební systém?

FOTO: Pavel Koubský

Zden�k Suda

ní soustavy nelze z hlediska demokracie,
chápané jako vláda se souhlasem ovládaných, ani dost docenit. Je protilékem na
nežádoucí účinky masového charakteru
moderních společností, které mají sklon
redukovat všechny lidské vztahy na nepřímé, formální. Zejména však usnadňuje a posiluje jednu, pro existenci každého
politického zřízení virtuální funkci, totiž
„zpětnou“ informaci pro vládce o tom,
jak se daná politika vnímá a oceňuje
mezi ovládanými. V proporcionálním
systému jsou vládnoucí elity v tomto
ohledu odkázány na nepřímé komunikační kanály, hlavně na média. Kontrolní
informace je zdrojem síly pluralistických
politických soustav, a naopak její nedo-

Ve zjednodušeném, bipolárním prostředí demokracií, které se rozhodly pro
většinový volební systém, jsou politické
strany, vyšlé ze soutěže jako rozhodující,
nuceny vyrovnat se s dost nesnadným
úkolem. Základní společenské a zájmové rozpory, běžné v zemích s jiným
volebním mechanismem, existují také
zde, ale mohou najít příležitost k vyjádření pouze v rámci jedné nebo druhé
strany. To znamená, že žádná z nich,
chce-li obstát, nemůže vystupovat v roli
zastánce úzce speciﬁckého zájmu nebo
ideového stanoviska. Obě musejí samy
sebe považovat spíše za složité koalice
několika stran, ochotné přijmout pod
svou střechu další zájmové a názorové skupiny. Jejich pružnost má ovšem
i stinnou stránku. Je umění vtěsnat do

rámce jedné nebo druhé strany všechny
existující odstíny politických a sociálních hledisek a proudů. Potřeba usmířit rozdílné, někdy i protikladné názory
a zájmy také nemálo ztěžuje deﬁnici
stranických cílů, jakož i sestavení stranického programu. Na rozdíl od ideologicky proﬁlovaných stran v systému
poměrného zastoupení, strany ve většinové soustavě proto svůj program často
mění. Program často nepřežije víc než
jedno volební období.
Přesto jsou většinové systémy ve skutečnosti stabilnější než jejich opačná,
výrazně zásadová a ideologická varianta. Pragmatický přístup k problémům
a k alternativám jejich řešení dává jim
také možnost integrovat nové, originální
politické myšlenky a iniciativy. Stoupenci
radikálních hnutí v anglosaských zemích
si někdy dokonce stěžují, že tamní politická soustava je ideově tak bezpáteřná,
že by „dokázala asimilovat i samotnou
revoluci“.

Zden�k Suda

A

čkoli v této věci ještě nepadlo rozhodnutí, nebyl o tom podán návrh
v parlamentě, ba ani se o tom veřejně příliš nedebatuje, víme, že vlivné
kruhy již delší dobu uvažují o změně volebního systému. Také není tajemstvím,
jakému by nejraději daly přednost. Je to
systém většinový, praktikovaný dnes především ve Spojených státech a Velké Británii. Jako hlavní argument na podporu
této reformy uvádějí podstatně větší stabilitu výkonného sektoru, zejména možnost předejít častým kabinetním krizím
a patovým situacím, v nichž osud vlády
závisí na důvěrných či méně důvěrných
úmluvách s opozicí.

v USA) nebo v situaci, kdy jen dvě strany
hrají opravdu významnou roli (třeba ve
Velké Británii).
Přednosti většinového systému jsou
dvě. Zaprvé systém zaručuje daleko větší stabilitu výkonných orgánů, zejména
vlády, než alternativa poměrného zastoupení. V tomto ohledu mají jeho zastánci
u nás pravdu. Nejen soudobý český volič,
ale i pamětník situace, která u nás převládla za první republiky, tuto stránku
ocení. Tehdy mnohonárodnostní složení
voličstva vyžadovalo, aby všechny ele-

Vrozené p�ednosti

Většinový systém – jako každý jiný volební systém – má své „vrozené“ přednosti a nedostatky, ale nebylo by správné
očekávat, že tyto vlastnosti se projeví ve
stejném rozsahu vždy a za všech okolností. Už sám fakt, že se s ním setkáváme převážně v anglosaských zemích,
ukazuje na jeho slučitelnost s tamními
politickými kulturami. Jen jedna z jeho
vlastností se zdá být univerzální: ačkoliv
se to v teorii nezdá nevyhnutelné, v praxi vždy vyústí v systém dvou stran (třeba
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Výsledky �ervnových
voleb dokazují, že ODS
a ČSSD lidé považují za
nejvíce schopné hájit
zájmy republiky. Ob�
tyto strany tedy mají
reálnou nad�ji vyjít
v p�ípad� zavedení v�tšinové metody vít�zn�
z „vylu�ovací sout�že“
s ostatními.

mentární společné složky a všechna světonázorová stanoviska byla reprezentována v zákonodárných komorách odděleně
pro každou národnost, takže počet stran,
zápolících ve volbách, dosahoval někdy
rekordního čísla. Zdánlivě bohatý výběr
však v ničem neusnadňoval ustanovení
opravdu dělné vlády. Po řadě vážných
krizí se to rozřešilo kvasipermanentní
úmluvou mezi pěti stranami, takzvanou
koaliční Pětkou, kterou historikové hodnotí dost zdrženlivě.
Druhá výhoda většinového systému je
víc příležitostí ke styku mezi voliči a zvolenými. Soutěží se zvlášť o každý zvolený
mandát, mezi živými lidmi, konkrétními
uchazeči, nikoli mezi neosobními celostátními kandidátkami a programy stran,
jak tomu je v případě systému proporcionálního. Voliči jsou ochotnější projevit
ústně i písemně svůj názor, nespokojenost a naléhavost, s níž problémy pociťují, když vědí, na jakou adresu se mají
obrátit a s kým tam budou mluvit nebo
korespondovat. Zvolený zástupce pak
musí brát podstatě větší zřetel na jejich
přání a stanoviska, než dostává-li se na
kandidátní listinu z rozhodnutí partaje
za zavřenými dveřmi ústředního výboru
nebo sekretariátu. Tuto přednost majorit-
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řada republikánských poslanců a senátorů se snaží distancovat od politiky republikánského prezidenta, jehož popularita
dramaticky poklesla.
Fakt, že v praxi existují jen dvě akceschopné strany, může mít také negativní
vliv na motivaci k politické iniciativě.
Svádí totiž opozici, která považuje každý chybný krok vlády za svůj úspěch,
k myšlenkové pohodlnosti, ne-li přímo
k lenosti.

Pot�ebujeme
koperníkovský obrat?

Po zkušenostech první republiky a po zkušenostech s opoziční smlouvou se stabilita,
kterou nabízí většinový volební systém,
jeví v České republice dost lákavá. Řešil by
však tyto problémy a netvořil nové, možná stejně vážné? Konstatovali jsme už, že
o vhodnosti volebních systémů do velké
míry rozhoduje politická kultura dané společnosti. Kultura první republiky většinové
metodě příznivá nebyla; v jejím rámci by
tehdejší mnohotvárná směs národnostní
asi sotva našla prostředek k vyjádření politické vůle. Tato situace se ovšem po druhé
světové válce od základu změnila. Voličská
obec České republiky je až na malé výjimky etnicky homogenní. Obsah politické
kultury se však etnicitou nevyčerpává.
Většinový systém předpokládá také – a to
na předním místě – věcný, pragmatický
přístup voliče ke společenským otázkám,
na rozdíl od perspektivy, která u nás tradičně převládala a kterou bychom mohli
nazvat „ideologickou“.
Konkrétně to byl sklon chápat každý
politický spor, byť sebevšednější, jako
střet nesmiřitelných zásad, od nichž žádná ze stran nemohla ustoupit. Zážitek
obou typů totality, fašismu a komunismu,
změnil politické klima i v tomto ohledu,
avšak nezměnil docela českou mentalitu.

Srovnáme-li ji s onou, která panuje ve
Spojených státech, nemůže nám ujít, že
Češi (a kontinentální Evropané vůbec)
mají k politickým hnutím a stranám úplně jiný poměr. Souvisí to do značné míry
s výraznějším uvědoměním příslušnosti
k sociálním vrstvám. Česká politická solidarita a loajalita je i nadále svým způsobem stavovská nebo, chcete-li, třídní.
To voliče jaksi předurčuje ke členství
nebo alespoň k volební preferenci strany, která podle jejich přesvědčení nejlépe
zastává zájmy vrstvy, k níž se hlásí nebo
se domnívají patřit. Tento psychologický
syndrom není příznivý soustavě dvou
stran, protože ztěžuje pravidelné přesuny
v podpoře vlády a opozice, bez nichž majoritní mechanismus nemůže fungovat.
Nedá se ovšem spolehlivě předvídat,
jak by průměrný český volič reagoval
na zavedení většinového principu. Jsou
tu náznaky, že české publikum by případná změna součastného stavu možná
ani tolik nepřekvapila. Výsledky červnových voleb dokazují, že ODS a ČSSD
lidé považují za nejvíce schopné hájit zájmy republiky. Obě tyto strany tedy mají
reálnou naději vyjít v případě zavedení
většinové metody vítězně z „vylučovací
soutěže“ s ostatními.
Potřebujeme však opravdu tuto reformu? Patrně víc než „koperníkovský
obrat“ ve způsobu voleb, který představuje, pomohly by u nás drobnější úpravy stávajícího mechanismu, například
kombinace s prvky jiných soustav, které
se osvědčily, nebo třeba jen větší ochota
politických stran vzít na sebe vládní odpovědnost i ve chvíli, kdy to není docela
populární.


Česká televize musí
promlouvat odvážn�
a otev�en�, aby
ji diváci také poslouchali.

Neml�et, diskutovat

Ond�ej Aust

T

Zdeněk Suda je sociolog
a dlouholetý spolupracovník Rádia Svobodná
Evropa, působí na univerzitě v Pittsburghu.

Nová budova Velšského národního shromáždění, otevřená letos na
jaře v Cardiffu za účasti britské královny, je vzdušná a přírodní.
Přátelské, otevřené prostředí. Dokázalo by asimilovat i revoluci?

ři roky poté, co usedl na větrných
Kavčích horách do křesla nejsledovanějšího, nešetřil generální ředitel
České televize Jiří Janeček sebechválou.
„Ze stamilionových ztrát do vyrovnaného hospodaření – a to ne díky zvýšeným poplatkům, ale díky systémovým
změnám.“ „Vedení je jednotné a má nad
děním v ČT plnou kontrolu.“ „Česká
televize je sebevědomá, konsolidovaná
instituce, která se může opřít o solidní
zájem diváků.“ Taková a podobná hesla
slyšeli radní dohlížející na Českou televizi z ředitelových úst letos v létě, kdy se
Janečkovo funkční období lámalo do své
druhé poloviny.
Bývalému hlasateli večerních zpráv
Janečkovi se skutečně podařilo televizi
ekonomicky ozdravit. Na prahu éry, kdy
se počet stanic začne násobit, musí však
jeho tým představit bezkonkurenční
program, za nějž budeme chtít všich-

ni pravidelně platit. Pro „velká“ témata
ale zároveň nesmí zapomenout ani na
„drobnosti“, které nakonec vztah Čechů
k jejich televizi formují nejvíce.

P�ekotn� a necitliv�

Několik takových zdánlivých detailů přinesl i letošní rok. V samotném jeho počátku se Česká televize rozhodla, že už se
nechce od svých komerčních rivalek lišit
vlídnými slovy hlasatelů a hlasatelek. Po
padesáti letech tak jejich obličeje z obrazovky stáhla, přičemž několik měsíců
předtím nastavila veřejnosti tvář o poznání tvrdší.
Začala od neplatičů vymáhat léta nehrazené koncesionářské poplatky. Vinou
ne zcela přesných údajů se tak do jednoho pytle s neplatiči dostali i poctivci,
kteří zákonný měsíční poplatek hradili
pravidelně. Těm ani tak nevadilo, že si je
televize spletla, jako přezíravý tón dopi-

su, jímž instituce domnělé dluhy vyžadovala.
Dobře hospodařit je ctnostné, nicméně šetřit se má tak, aby se to vyplatilo.
Důkladnější rozmyšlení, větší ohledy
i uvědomění si, že dobré jméno a image se buduje těžce, ale lehce se ztrácí, to
vše mělo předcházet i zrušení hlasatelů
a hlasatelek. Jejich promluvy – pravda,
ne vždy prosty klišé – musely ustoupit
střihovým upoutávkám: televize chtěla
více prostoru na propagaci své činnosti. Bezvýhradně přijatelné vysvětlení,
proč by ji hlasem nemohli provázet ti,
na něž byli diváci důvěrně zvyklí, patrně neexistuje. Televizní šéfové ale mohli
více naslouchat návrhům na inovace od
samotných hlasatelů, a možná jako v případě poplatků stačilo jen věc trpělivěji
vysvětlovat veřejnosti. Místo toho došlo
na strohé vysvětlení, že Česká televize
nemůže lpět jen na tradicích.

podzim ���� / PŘÍTOMNOST
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Jedna z nevýhod většinové soustavy spočívá v jeho samostatné povaze, ve způsobu, kterým nakládá s voličskými hlasy.
Hlasy, odevzdané poraženému kandidátu, jsou vlastně anulovány. To znamená, že názorová a zájmová menšina, byť
sebepočetnější, není v zákonodárném
procesu zastoupena. Teoreticky by tak
mohla být na celé volební období umlčena téměř polovina voličské obce. To
se v praxi nestává, ale například v amerických prezidentských volbách, kde
prezidenta určují takzvaní volitelé, sami
volení prostou většinou, už nejednou
zvítězil uchazeč, který získal méně hlasů
než jeho protivník.
Další slabinou je spíš nedostatek konsensu a neukázněnost mluvčích a představitelů uvnitř strany. Společný postup
celého poslaneckého či senátorského
klubu v aktuálních otázkách je v tomto
systému spíš výjimkou než pravidlem.
Příčinou je zčásti i to, o čem jsme se už
zmínili jako o přednosti většinové soustavy, totiž decentralizace, volba individuálních kandidátů na rozdíl od toho, co
vypadá spíš jako referendum o ucelených
stranických programech v soustavě poměrného zastoupení. Tato decentralizace
se odráží i v postavení zvolených zástupců samých. Jsou na straně do veliké míry
nezávislí, nejen organizačně, ale i hmotně. Podporu ve volebních kampaních
dostávají od svých stoupenců a sponzorů
ve většině případů přímo, nikoli za stranické pokladny. Proto i sami sebe považují za víceméně veřejné činitele.
Je to pravý opak poměrů, které panovaly u nás za první republiky (a kterými
jsme se sotva mohli chlubit). Ve vztahu
poslanců k stranám platila tehdy úmluva
o takzvaných kandidátkách. Strana směla
svého poslance kdykoli zbavit mandátu,
neřídil-li se jejími příkazy. Určitá míra
nezávislosti zákonodárců na jejich stranických uskupeních je nesporně užitečná
pojistka proti přílišné moci stranického
aparátu, ale třeba v Americe jde někdy
příliš daleko. Politik se chová jako soukromý podnikatel v závodě, kde jedinou
mírou úspěchu je počet hlasů, získaných
ve volbách. Proto v zásadních sporech
váhá zaujmout nepopulární stanovisko a riskovat ve volbách, i když to jeho
strana doporučuje. To můžeme pozorovat právě nyní v USA před volbami do
poslanecké sněmovny a senátu, kdy celá
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Slabiny v�tšinové soustavy
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Marné pokusy o dialog

hodin, výši úspor. Okázalá prezentace
ekonomických dat bohužel často vytěsňuje neméně důležité informace o dění
uvnitř televize.
Skutečný dialog České televize s vnějškem (pokud to není domluva s komerčními stanicemi o faktickém přenechání
peněz za postupně ubývající reklamu
veřejnoprávního vysílatele) zatím chybí.
Alespoň v jedné relaci ČT mohla už dávno nabídnout promluvy na redakci nezávislého ombudsmana, který by se vyjadřoval ke sporným otázkám týkajícím se
zpravodajství i programu veřejné služby.

Před necelými šesti lety Česká televize
vážně selhala. Dodnes nenašla odvahu
vyrovnat se s tím na obrazovce. Jeden ze
vzácných pokusů – nekomentovaný dokument Radima Špačka a Davida Čálka Bezesné noci, zaznamenávající tzv. vánoční
krizi z přelomu let 2000 a 2001 – odmítlo
letos v lednu nynější vedení ČT podobně
bezstarostně, jako zrušilo hlasatele. Zdůvodnění opět odhalilo, že vlastní historie
je jedna z posledních věcí, kterou by si televizní ředitelé chtěli lámat hlavu: Česká
televize prý sama sebe chápe jako změněnou, diskutovat o své minulosti nehodlá
a není si ani jistá, že to diváci chtějí.
Trauma se neodstraní tak, že se o něm
nemluví. Nekončící diskuse o podstatě
veřejné služby je její nezbytnou součástí,
má-li taková služba být opravdu přínosná. Sporné situace si však nynější management ČT rozhodl nepřipouštět. Místo
toho dává na odiv lehce měřitelné úspěchy – sledovanost, počet odvysílaných

Generál
Laudon
jede skrz
vesnici

která sama ČT slibuje přinášet, daleko
spíše vzejdou z tvůrčího sporu mezi šéfem odpovědným za peníze a tvůrcem,
který vede program, než když jsou tyto
dva posty sloučené v jeden.
Podobně, jak podotkl Jaroslav Plesl
v Lidových novinách, nemůže moderátor
hlavního diskusního pořadu být zároveň
v jiné relaci komentátorem. I na tento
post by si už měla tuzemská veřejnoprávní instituce po vzoru západoevropských
zajistit zkušeného odborníka.
Česká televize se nesmí bát kritizovat
politiku, stejně jako procesy, které probíhají uvnitř ní samé. Má iniciovat veřejné diskuse, ne se barikádovat skoupými
vyjádřeními, když jde o nepříjemný, ale
podstatný a jí se týkající problém. Má-li
být slyšet v digitálním lomozu čím dál
většího počtu nových stanic, musí pevně
promlouvat o věcech kolem sebe a odvážně mluvit i o svých vnitřních záležitostech. Jen tak ji její diváci budou nejen
sledovat, ale i poslouchat. 

Mluvit nahlas

Takový arbitr mohl například letos v srpnu divákům vysvětlit, proč ředitel zpravodajství ČT stáhl z obrazovky již dříve
chybujícího moderátora až po nepovedeném rozhovoru s odstupujícím premiérem Paroubkem.
Nebo proč ﬁnance i program řídí
v České televizi jeden manažer. Inovace,
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Antoine Volodine
a Jovanka Šotolová /
Život čmelákův /
Slunce Alexandra
Sokurova / utajený
portrét Věry Chytilové /
Jacques Rivette /
Ganělin trio /
rozhovor s historikem
Robertem Luftem /
Xavier Galmiche
o areálních výzkumech /
Cornel Ungureanu /
z deníku pražského
cyklisty / Carbusters /
Andrzej Stasiuk /
v obleku, šortkách
či kostýmu /
cyklostezky v ČR /
Jan Křen

Bezdomovci, milujte se a nemnožte se!

Mezi periferií a okrajem

Termín streetpaper neboli
pouliční časopis se nejčastěji
vztahuje k projektům, které
mají pomoci sociálně slabým
a bezdomovcům. U nás vychází
šestým rokem Nový Prostor,
v zahraničí jde o více než sto
podobných titulů, které ročně
osloví 38 milionů čtenářů.

Ukazuje se, že otázka vymezení
středoevropského prostoru pálí
stejnou měrou francouzské
a rumunské akademiky
i současného polského spisovatele
číslo jedna. Na stranách 15–17
a 26–27 jsme se pokusili
zkomponovat mozaiku, která
naznačuje různé způsoby, jak lze
o tomto území s proměnlivými
hranicemi a nestálým
pojmenováním přemýšlet,
mudrovat i snít.

jan štěpánek

Nejznámější, nejúspěšnější a jeden z vůbec
nejstarších streetpaperů vychází v Londýně
pod jménem �e Big Issue. Právě tady se
začíná kapitola streetpaperové historie, ve
které tento fenomén vezme Evropu a poté
i zbytek světa útokem. Už dříve fungovala
řada takových projektů v USA, ale londýnský �e Big Issue byl prvním evropským
časopisem svého druhu a měl okamžitě
obrovský úspěch. Koncept, ale také název
a logo �e Big Issue během několika měsíců
expanduje do všech stran, vzniká �e Big Issue ve Walesu nebo ve Skotsku. Lidé sdružení kolem skotského projektu se ukázali být
hybnou silou pro další rozvoj streetpaperů
v Evropě.

Věrozvěst Mel Young

Mel Young je trochu poťouchlý šedivějící
pán s minimalistickým šarmem Billa Murrayho. Před třinácti lety zanechal relativně

A2

jisté a bezpečné práce novináře a ohromen
úspěchem a možnostmi londýnského projektu se rozhodl ho zopakovat ve skotském
Glasgow. „Odešel jsem z práce, všichni moji
známí si mysleli, že jsem se zbláznil. I moje žena mi řekla: Když jsem si tě brala, věděla jsem, že jsi šílený, ale tohle je ještě horší,“ směje se Young. Jeho �e Big Issue je
nejprodávanějším týdeníkem ve Skotsku,
tím ale výčet Youngových úspěchů nekončí.
Ihned po raketovém startu streetpaperů na
britských ostrovech se mu hlásili lidé z celé
Evropy, zda by jim neposkytl něco ze svých
zkušeností a know-how. V polovině devadesátých let byste tedy Mela Younga našli na
cestách po Evropě, při nichž jako věrozvěst
a misionář pomáhá rozběhnout projekty třeba v Rusku. Ostatně stál i u zrodu Nového
Prostoru. Během několika let, ať už pod jeho
dohledem nebo kreativním samovznícením,
začaly vycházet streetpapery všech možných

barev, rozměrů a zaměření po celé Evropě.
Krom toho �e Big Issue expandoval třeba do
Japonska, Jihoafrické republiky nebo australského Melbourne.

INSP: možnosti tu jsou…

Časem už nebylo v lidských silách vést vlastní časopis a přitom po všech čertech rozjíždět nové projekty, znovu a znovu podstupovat s nadšenými zakladateli stejné dětské
nemoci, euforie a zklamání. Proto se Mel
Young a jeho lidé rozhodli založit INSP (International Network of Streetpapers). Je to formálně velmi volná síť streetpaperů ze všech
kontinentů, kterou řídí několikačlenné představenstvo, složené z volených zástupců časopisů. Všechny členské streetpapery platí
do společné pokladny procenta ze svých obratů a z těchto peněz se pak ﬁnancují každoroční konference.
Dokončení na s. 21
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kulturní týdeník

prostor města

cornel ungureanu
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Vlna setkání, záplava publikací, reedicí, kongresů věnovaných Vídni a vídeňskému duchu,
úspěch některých ﬁlosofů, malířů, sochařů,
architektů, sociologů přitahovala pozornost
k privilegovanému prostoru. K prostoru posvátnému. Počátek století podnítil vznik určitého retronáboženství, v němž vládne těžká nostalgie.
Utopie o mocnářství byla první utopií, jež
mohla nahradit utopie povstavší z myšlení
devatenáctého století. Utopie o mocnářství
se vázala na další utopie, v udělovaných
lekcích o agonii a smrti ne tak výmluvné.
Vídeňská lekce podněcuje lekce o mocnářství, a mocnářství žilo v první řadě svými
okraji. „Strukturu mocnářství“ nelze pochopit bez studia okrajů. Joseph Roth si
se známou pozorovací schopností poznamenal, že jediné národy, které věří v Císaře,
jsou národy okrajové, že rakouskou státní
hymnu zpívají už jen Rusíni, Židé, Slovinci.

kulturní týdeník

Ostatní, obyvatelé Centra, Vídeňané, zpíva- ní a pád turecké říše. Jugoslávie, Bulharsko,
Rumunsko, Polsko byly touto říší ovlivňovájí Wacht am Rhein, Stráž na Rýně.
Ti, kdo v Císaři viděli náměstka božího na ze- ny. Nemůžeme pochopit střední Evropu, pomi, ti, kdo žili náboženstvím mocnářství, byli kud si neuděláme jasno v tom, jaký duchovní
lidé z okrajů, obyvatelstvo archaických oblastí, odkaz zůstává po pádu turecké říše. Z tohoto
primitivové, kteří přežívali v koutech tohoto hlediska jsou pro nás stěžejními autory Krsvěta. Provinční města stavěla na odiv okázalý leža, Crnjanski, Blaga, Aron Cotruş1, Ivo Anpolycentrismus. Byla „zasvěcena Vídni“, věřila drić, Miodrag Bulatović, Andrzej Kuśniewicz,
v císařskou rodinu a hodnoty, ale i v hodnoty ale též Eminescu, Slavici a Sacher-Masoch.
národní, pokoušela se je zachovat a prosadit.
Pokud jde o nás, musíme se zastavit u proKaždé „provinční“ město mělo podobnou ka- storu, který je pro tento druh analýz ideální
várnu, nádraží, poštu, kasárna; každý úředník – u Banátu. Anebo u jednoho typu výrazných
byl kopií Císaře – chtěl být jeho kopií. A kaž- podobností – podobností mezi bukovinským
dé správní středisko se snažilo napodobit ob- prostorem a prostorem banátským.
raz Centra. Venkov věrně reprodukoval obraExistuje zde střední Evropa, která by mohzy hlavního města. Řekli bychom, že poslušně la být Evropou východní nebo jihozápadní.
znovuvytvářel jeho posvátnost.
Která prošla dlouhým obdobím úzkých va(...)
zeb na tureckou říši. Jsou to okrajové proKonec devatenáctého století a počátek sto- story, které žijí ve znamení styku různých
letí dvacátého nepoznamenal jen konec ra- etnik.
kousko-uherské monarchie, nýbrž i zhrouce- Pokračování na s. 15
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Ezra Pound / Philip Roth
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kulturní týdeník

maďarská literatura

pohřeb Jaroslava Seiferta / Gregor Martin Papucsek / Kate Bush / Susumu Yokota / Teremin
Petra Zelenky / Ruce básníků / Jiří Vančura / Martin Škabraha / Wiesenthalovy Slunečnice
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péter nádas
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turecké dny a noci

ve vlastním životě jsem. Dědeček umřel. Babička se dívala na mne. Nic ošklivého jsem
neviděl. Rozevřela oči ještě víc, jako by se
něčemu divila, a dívala se na mne. Očekával
jsem, že se mě na něco zeptá, ale nezeptala
se. Pouhé proužky na mém pyžamu. Ale nedívala se mi do očí, nýbrž na krk, sáhl jsem si
na krk, co tam mám. Tehdy se babiččina tvář
jako by usmála, jsem to ale hloupý, že nevím
ani tohle, ale oči se jí nepohnou, jen vrásky
kolem úst, jako by se opět usmála. „Babičko!“ Hleděla. Neodpovídala. Ústa se jí pěkně
pomalu otevřela a já jsem viděl, že se neusmívá. Křičí. Mlčela. Ale za zády jsem neměl
nikoho. A přesto se tehdy něco stalo. Slyšel
jsem, jak jí z těla vychází ticho. Ale celé ticho
vyjít nemohlo, protože ticho jí z těla vycházelo nepřetržitě. Stojím tu v tom tichu, které vychází z jejího těla, z jejích úst i rukou.
Nevím, nejde s tím pohnout.
Pokračování na s. 26

Se sedmašedesátiletým básníkem,
spisovatelem, překladatelem,
ředitelem Diplomatické
akademie ve Vídni a prezidentem
mezinárodního PEN klubu
Jiřím Grušou jsme hovořili
o české politice, diplomacii,
pronásledování spisovatelů
ve světě a o naivitě, které je
zapotřebí k tvůrčímu psaní.
Případem Orhana Pamuka,
o němž šla také řeč,
se podrobně zabýváme
uvnitř čísla.
libuše bělunková
karel hvížďala

A2
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hledání nového domova

A2

podvratné umění

A

Globalizace za�ala už p�ed dv�ma sty padesáti lety
Sedmiletou válkou.

Rozhovor s Pavlem Pafkem

mi cíli. I když ekonomie například už dávno
Pane Grušo, oﬁciálně jste se jako
není myslitelná jako čistě národní hospodářpředseda světového Penu vyjádřil
ství, má sociální dopad uprostřed existuk trestnímu stíhání odvážného
jících národů. I když státy už nejsou myslitureckého spisovatele Orhana Pamuka.
telné jako národní státy ve smyslu deﬁnice
Jste opravdu tak šokován, jak jste řekl?
19. století, jejich šefové myslí poměrně časJak odhadujete další vývoj případu?
Turecko představuje směs sekularismu s im- to v tehdejších kategoriích národní velikosperiální tradicí, islamismu s jeho obnove- ti. Jenom armády vědí, že bez jiných armád
nou bivalencí a tribálním pojetím. Má mož- národní prostor už neubrání. Justice je sice
ná šanci se změnit. Teď jde o to, jak se tvářit: národní justice, ale ví, že bez mezinárodních
zda říkat, že k nám nepatří, nebo za turec- nebo nadnárodních norem nemůže existokými spisovateli zajet a setkat se s těmi, kte- vat. Nicméně je tu jisté reziduum: stát funguří k nám chtějí a patří. Kteří třeba kvůli li- je jako emocionální bazén a z toho vyplývají
teratuře seděli jako já, a ukázat, že jsou to snahy po politické údržbě jeho temperatukamarádi a že jsme jejich přátelé. Ta druhá ry. Také po zneužití čehokoliv – i třeba žaloby na kolegu Pamuka. Takový bazén má pro
politika je podle mě ta správná.
domorodce upravenou vodu, a tak si kdekdo myslí, že se tam může vyčůrat a že na
Je tento případ politicky zneužíván?
Je, všude, u nich i v Evropě. Vznikají situace to okolí nepřijde. Tyto bazény emocionality
limitované národním prostorem a národní- existují a není dobré je podceňovat. Je však

kulturní týdeník
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kulturní týdeník

Christian Marclay, Pavel Klusák a gramodesky / Franz Fiedler a Josef Chuchma / Tom Stoppard v Celetné /
Ivan Binar o Vídni / filmy Marka Bellocchia / Laurie Andersonová v Chicagu / Jiří Plocek, Jitka Šuranská,
Hradišťan / výsměch Ústavnímu soudu / Jiří Vančura o XX. sjezdu KSSS / spisovatel a vůdce Ibrahim Rugova /
poezie Angela Marii Ripellina v překladu Violy Fischerové a Olgy Hostovské

Dnešní systém nahrává korupci

Rozhovor s Jiřím Grušou

Přichází zezadu. Je toho moc, všude se to Bílá prosvěcující tmou. Dveře byly otevřešíří, roztéká, vyplňuje to všechno; to čer- né. Babička u okna nestála. Dědečkova poné, měkké, beztvaré přichází zezadu. Tlačí stel je prázdná. Odtud jsem babiččinu postel
mi to hlavu dopředu. Už je to všude, to tělo. nemohl vidět, protože tam v tom pokoji je
A tak mi to tlačí hlavu dopředu, že s ní nepo- tma. Opatrně jsem vykročil k její posteli, pohnu. Otevřel jsem oči. A to měkké beztvaré dívat se, jestli spí. Podlaha trošku zaskřípala.
uprchlo; zpátky za mou hlavu. Má postel. Ale „Jsi to ty?“ zeptala se ze tmy babička. „Ano.“
je to tady kolem mé postele. Nadarmo mys- „Nerozsvěcuj!“ potichu řekla ze tmy babičlím na to, že se mi to zdálo, čeká to tady za ka. Jako by promluvila z větší dálky, než v jamou hlavou. Zavřel jsem oči, abych neviděl ké stála její postel. „Je ti špatně? Babičko, je
postel, pokoj. Měkce mi to plulo kolem hlavy. ti špatně, babičko?“ Její tvář se na polštáři
To černé. Přitiskl jsem obličej k polštáři. Ne- měkce obrátila ke mně. „Trošku, docela mamohl jsem tím pohnout. A vteklo mi to pod linko.“ Její ruka se na přikrývce pohnula, ale
oči. Rychle jsem se posadil a to černé a měk- ke mně se nevztáhla. Sklonil jsem se, abych
ké se tím zatlačilo zpátky. Tohle je moje po- na ni viděl. „Vrať se, chlapče. Spi.“ Na nočním
stel. Zase to čekalo kolem mé hlavy, za mý- stolku jsem šátral po vypínači a ruka mi nami zády, ale nemůže to přijít, pokud nezavřu razila na sklenici, napadlo mě, že jsou v ní
oči. Venku svítil měsíc a vpravoval do pokoje dědečkovy zuby. „Ne! Nerozsvěcuj! Nechci,
temné stíny stromů. Vstal jsem, abych se po- abys to viděl. Je to ošklivé.“ Přesto jsem vydíval, jestli to není na zahradě. Ve stínu stro- pínač našel. Ve sklenici byla jenom voda. Teď
mů bílé jiřiny. Jako by to povídaly bílé jiřiny. jsem se probudil už úplně a věděl jsem, kde

kulturní týdeník
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Teplý emocionální bazén

Konec ságy

Téma smrti a fotografická
popisnost nejspíše spojují
řadu ukázek z děl maďarských
spisovatelů, které uveřejňujeme
na stranách 16–18 a 26–27.
Literární blok je doplněn
o rozhovor otištěný na
stranách 14–15, jenž nás uvádí
do současnosti i stále živé
minulosti maďarského národa.
Za laskavé přispění a všestrannou
pomoc při realizaci tohoto čísla
A2 děkujeme Maďarskému
kulturnímu středisku.

kulturní týdeník

za Jiřím Cieslarem / Aerofilms: distribuce na hraně / Illustratosphere Dana Bárty /
Orhan Pamuk / nové dějiny Kuby / kouřením proti tuberkulóze / Tomáš Pospiszyl

ISSN 1801-4542

střední Evropa

Iva Skřivánková: Portréty, linoryt, 2005
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ISSN 1801-4542

kulturní týdeník

Princova mešita, Istanbul

A2

Divadlo Rokoko / -123min.
Václav Vokolek a Goya v Chebu
Jan Kršňák a Jan Švankmajer
Tori Amos / Ježek a čížek
rozhovor s Taťánou Fischerovou
stav latinskoamerické literatury
Enrique Vila-Matas / Robert Kurz
Krysy na divadle / rok po tsunami
Jurij Odarčenko

ISSN 1801-4542

umění bezdomovců

Victor Vasarely: Trojrozměrná studie, 1938
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kulturní týdeník

hrozně důležité vytvořit společnou čisticí
stanici, která je propojuje, zabezpečuje a reguluje přísun čisté vody. Tomuto systému se
říká třeba Evropská unie a viděno obecněji,
je součástí globalizace.
Globalizaci tedy chápete
značně pozitivně?
Nu, jistě nepatřím k těm, kteří poté, co projeli třídní boj (protože kapitalismus nežije ze
švindlu s nadhodnotou, ale z inovace produktů), našli teď podobné slovíčko pro své
nadtřídní či mimotřídní averze. Zmenšování a prorůstání světa není ďábelský plán, ale
inovační konsekvence, jejíž stroje a nástroje
sami užívají. Šéfové demonstrantů a šefové
koncernů například provozují jakési negativní dostaveníčko u přiležitosti kongresů a konferencí za pomoci stejných letišť a letadel.
Pokračování na s. 14
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proměny industriálních zón

Profesor Pavel Pafko komentuje
svou současnou roli poradce
ministra a upozorňuje na rozdíly
mezi lékařskou péčí a prací
zdravotníků u nás a v zahraničí.
martina křížková

Na konci minulého roku jste se stal
poradcem nového ministra zdravotnictví
Davida Ratha. Co vás vedlo k tomu,
že jste přijal jeho nabídku?
Pro mě to byla jednoduchá volba. Předně za to
nepobírám žádné peníze a žádný dekret jsem
také zatím nedostal. Kolega Rath, se kterým
se léta znám, protože pracoval stejně jako já
ve Fakultní nemocnici v Motole, mě požádal,
zda bych mu nějakým způsobem nepomohl.
A pokud má někdo snahu nepetriﬁkovat ten
stav, který tu je, rád mu v tom poradím.
Pan ministr ji má?
Je tady konečně člověk, který chce něco zásadním způsobem měnit, a že změna je nutná, to
si myslím i já, a myslí si to i on. Když někdo stojí o můj názor, tak mu ho řeknu, jestli ho pak
akceptuje nebo ne, to je samozřejmě na něm.

A2

kulturní týdeník

Ale já mu zatím moc neradím. Byl jsem na
ministerstvu všeho všudy třikrát a vždy jsem
se snažil zodpovědět dotazy, které mi kladli.
Pan ministr mi řekl, že mu mohu říci vše.
Můžete nějak ovlivňovat jeho rozhodnutí?
To nevím. Mám za úkol říci, co si myslím.
Mohu mu poradit, ale nemám rozhodovací
pravomoci.
V poslední době jste se angažoval
v jeho sporu s lékárníky…
Napsal jsem dva články, a abych to, co jsem
napsal, shrnul: v dětství jsem vstupoval do
lékárny s respektem, byla to zdravotnická
zařízení. Dnes se tam prodává všechno, od
zubních kartáčků po prezervativy. I majitel
masny, když má peníze, si může koupit několik lékáren.

Dětství – tím myslíte padesátá
a šedesátá léta?
I sedmdesátá, osmdesátá. Změnilo se to po revoluci. Vše začala řídit černá ruka trhu. Lékárníci se tak dostali proti své vůli do pozice, ve které
dnes jsou. Myslím, že ten systém je třeba regulovat. Nyní jsou lékárny všude. Jen na Karlově
náměstí je jich sedm. Přitom leckde, například
třeba v malých městech, musí lidé do lékárny
jet v noci i několik desítek kilometrů, protože ji
v jejich městě nikdo na noc neotevře.
Vašim zásahům do sporu o lékárny
vyčítali hlavně to, že jen opakujete chybné
výpočty ministerstva zdravotnictví.
Já jsem to na ministerstvu vůbec nekonzultoval, jen s naším ekonomickým náměstkem
v nemocnici.
Dokončení na s. 19
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Ukrajina před volbami

Petr Šourek o darovaných pomnících / Írán v karikaturách / Tomáš Císařovský /
Hostel Eliho Rotha / rozhovor s Romanem Kouckým / Daniela Hodrová:
Dějící se město / česká late-night show / válka na Pankráci / problémy
s ostravskou Karolinou / Jan Twardowski / Zbyněk Petráček a Zdeněk Müller

Mrtvé linie
Pohled tří mladých architektů na
kritická místa v Praze uvozuje
téma tohoto čísla. Lukáš Vacek,
Zdena Němcová a Vendula
Šafářová při krátké procházce
upozorňují na kritické body
metropole a odhalují chyby
urbanistického řešení, které
ztěžují život jejím obyvatelům.
martina křížková

Tramvaj s řinčením zastaví na křižovatce,
zleva vyrazí tříproudová kolona aut. Chodci
před přechodem uskakují stranou, aby je nezasáhla sprška dešťové vody z ulice. Je únorové dopoledne a v Praze od rána prší. Proti zamračené obloze na horizontu ční katedrála,
z druhé strany výhled lemuje prefabrikovaná
stavba budovy supermarketu. Lidé pospíchají poháněni počasím do okolních obchodů,
domů a kanceláří. Letenské náměstí však ani
za slunečného dne nenabízí chodcům příliš
důvodů k delšímu prodlévání.

Spoluužívání namísto spoluutváření

„Ulice nefunguje, protože nefunguje společnost,“ říká rezolutně architekt Lukáš Vacek a pokračuje: „Ulice byla či měla by být
a někde stále i je především veřejný prostor. Místo setkání, spolužití. Tahle ulice je
strašně křehká, je tu mnoho tramvajových
linek, chodí tu hodně lidí – tím vzniká měs-

Foto Tomki Němec

Kniha jako náhrobní kámen
to. Potom tu ale vyroste ošklivá krabice supermarketu, jenom proto, že si někdo koupí
pozemek. Prostor je něco, co je nám svěřené, abychom se o to postarali, a my se zatím
o něj staráme takhle,“ ukáže kolem sebe.
Auta se v divokém rytmu, narušovaném jen
světly semaforů, řítí k letenskému tunelu,
nahoru na Hradčanskou a dolů do Holešovic.
Prázdnou pláň před námi otevírá smutně
proslulá kachlíková budova a prodejna automobilů na místě známé kavárny po pravé
straně. Hluk z promenády po pár minutách
chůze dosahuje hysterické intenzity.
„Společnost je opravdu nemocná, nejen tady, ale i na Západě. Vždycky jsem si myslel,
že jsme vinou totality ztratili cit pro to, co je
správné, ale venku to šlo podobnou cestou,
jen to nebylo tak zhůvěřilé,“ snaží se architekt překřičet běžný denní provoz. „Život se
velmi individualizoval, tady i tam vnímáme
veřejný prostor jako službu, ale necítíme už

za ni zodpovědnost. Záleží nám jen na určitých ostrůvcích tohoto prostoru. Co se děje
kolem, nevíme, jenom něco z prostoru použijeme a ostatní s námi. Místo spoluutváření jde o spoluužívání. Podstatný rozdíl
ovšem je, že západní společnost nepřerušila kontakt s historií. Takže tam došlo možná k nějaké mutaci, kdežto tady jde o smrtelnou nemoc. Průšvih to je především od
devadesátých let, kdy takto nemocná společnost dostala peníze,“ odkazuje Lukáš Vacek
mimo jiné na zrušenou kavárnu a lituje ztraceného citu pro to, „kam moje babička chodila na čaj“.
Hlučnou pustotu rozlehlé třídy nenarušuje ani betonová tramvajová zastávka. Obvyklý víkendový dav návštěvníků fotbalových
utkání na sparťanském stadionu ještě čeká
na jaro a opršelou protější pláň už pár dní
nezdobí ani stany pro bezdomovce.
Pokračování na s. 20

Alice Nikitinová: Kosmos, 2006
ISSN 1801-4542

Petr Holub: Praha
ISSN 1801-4542

Jiří Franta: Philip Roth, 2006
ISSN 1801-4542

Ester Havlová: Ringhofferova továrna na Smíchově, 1996
ISSN 1801-4542

Jiří Zizler: Velmi pozorná smrt / Elfriede Jelineková a Jan Hon / reportáž z Transmediale v Berlíně /
mladí čeští a rakouští umělci v Praze / Struktury Aleše Svobody / Standa má problém a Má vlast na scéně /
festival Stimul / Jeden svět / Dominika Prejdová o Dítěti / Moskva-Petušky / sejmou nám otisky, sejmou

Rozhovor dánského novináře
s americkým spisovatelem
Philipem Rothem o tom,
proč je celá jeho nová kniha jen
o smrti – a proč by se literární
kritici měli střílet.
martin krasnik

Philip Roth dává rozhovory zřídka a není V doslovu byla krátká zmínka o tom, že pra- každý, kdo otevírá knihu a noří se do příběobtížné pochopit proč. Není nespolečenský, vé křídlo Republikánské strany se pokusi- hu, ignoruje takové nálepky.
ani nezdvořilý, pouze ho unavuje odpovídat lo prosadit nominaci Charlese Lindbergha
stále dokola na tytéž otázky. „O čem chce- na prezidenta. To jsem nevěděl. Pamatuji se, Ale vy jste vnímán jako židovský
te mluvit?“ zeptá se, jen co usedne. Hned je že má rodina celá podporovala Roosevelta autor. Znamená to pro vás něco?
mi jasné, že tohle bude nesnadný úkol. Sedí- a všichni kolem Lindbergha nesnášeli. Všich- Tahle otázka mne nezajímá. Vím přesně, jaké
me v zadní místnosti Rothovy literární agen- ni v sousedství byli Židé a Lindbergh byl zná- to je, být Židem, a není to ani trochu zajímavé.
Jsem Američan. Jakmile jednou takhle začnetury uprostřed New Yorku. Místnost je plná mý svými extrémními rasovými postoji.“
te, nevyhnete se sérii dalších, ještě příšernějknih Salmana Rushdieho. „Pravděpodobně
ších klišé, která nesdělují vůbec nic o lidských
nejrozumnější místo pro Rushdieho... někde Židé se objevují ve všech vašich knihách,
bytostech. Jsem především Američan, protovzadu,“ praví opět bez známky úsměvu. Do ale příběh Spiknutí se zdá být vaším
že americká angličtina je můj jazyk. A identiměsta přijel ze svého venkovského domova největším židovským příběhem.
v Connecticutu, aby zodpověděl pár mých Židovským? Je to má nejameričtější kniha. ﬁkační nálepky nemají nic společného s tím,
otázek o Spiknutí proti Americe, které sice Je o Americe. Je to americká dystopie. Asi jak se ten či onen potýká se životem.
v USA a Velké Británii vyšlo už před časem, byste nikdy neřekl Ralphu Ellisonovi, že Neale v Dánsku teprve nyní. Hlavním hrdinou viditelný je jeho nejčernošštější knihou, že V Operaci Shylock pokládáte otázku,
kdo je skutečný Žid, ve Spiknutí
ﬁktivního příběhu je Charles Lindbergh, pro- ne? Nebo ano?
proti Americe, kdo je Američan.
slulý pokořitel Atlantského oceánu, který
Nesouhlasím s tím, že píšu americko-židovvítězí v prezidentských volbách roku 1940 Asi ne.
a uzavírá spojenectví s Hitlerem. „Napadlo Tenhle druh úvah patří mezi novinářská kli- skou ﬁkci.
mě to, když jsem četl Lindberghovu biograﬁi. šé. Židovská literatura, černošská literatura... Dokončení na s. 14
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proměny klubové scény

weblogy

Přistěhovalci, vystěhovalci, usedlíci
Úvod do geometrie odchodů a příchodů
Lidé odjakživa z nejrůznějších
důvodů odcházejí ze svých
domovů a hledají si domovy
příhodnější a bezpečnější.
Tak jsou přerušovány původní
přirozené vazby a vznikají
vazby nové. Tento proces bývá
na straně přistěhovalců i těch,
kteří je přijímají, znesnadněn
nevůlí či neschopností přistoupit
na jiné zvyky, mravy, na jiný
temperament či životní styl.
lubomír martínek

A2

Fenomén přemisťování lidí ze země do země je nesporně jedním z hlavních rysů dvacátého století. Nedá se odhadnout, jak se
bude vyvíjet v století jednadvacátém, je ale
velmi pravděpodobné, že hned tak nezmizí.
Navzdory zjevnému uzavírání se do sebe, jež
momentálně – přes opačnou rétoriku – probíhá, lze naštěstí předpokládat, že jeho konec je v nedohlednu.
Důvodů, proč člověk odchází, je mnoho. Jako oprávněný motiv odchodu bývá zpravidla uznáváno jen politické nebo náboženské
pronásledování. Jakýkoli jiný důvod je poskvrněn nedosti vznešenými pohnutkami. Ponechám-li stranou násilné deportace, je možné se ocitnout v cizí zemi i z důvodů obecně
nepřijatelných, zdánlivě nepochopitelných,
naprosto iracionálních, případně zcela bez
důvodu. Ve světě žijí zástupy lidí, kteří odchodem unikli z nesnesitelnosti rodinných
či manželských vztahů, kteří jsou hnáni tou-
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hou po změně a dobrodružství, znechuceni
ubohostí a tupostí svých krajanů, lačni nových setkání, lidí, kteří mají chuť vyzkoušet
si své síly, ukrýt se v cizotě, opustit vlast na
protest proti zákazu, případně těch, které
vede pouze touha zbavit se omezenosti, již
s sebou nevyhnutelně nese usedlictví. A nemá cenu skrývat, že většina vystěhovalců
skutečně odešla do příhodnějších podmínek
a za výhodnějším uplatněním. Ale co je na
tom špatného? Co jiného dělá drtivá většina populace, která se z rodiště v životě nepohnula? Je vlastně záhadou, proč zejména
Češi svým vlastním vystěhovalcům předhazují, že odešli za lepším, když se při obraně své milované vlasti a jejích odvěkých hodnot sami příliš nevyznamenali a vrchol štěstí
spatřují v hromadění majetku, jenž jim slouží jako obranná zeď proti nájezdům pochybnosti. Od toho, kdo odešel, se jaksi automaticky předpokládá, že bude za ostatní žít

Očkování moderním uměním

život, k němuž oni sami nesebrali odvahu.
Pokud jde o emigraci, žádné pravidlo neplatí a všechny varianty jsou možné. Ani v těch
zdánlivě nejprostších případech není možné
klubko zcela rozmotat. Existují lidé, kteří se
bez domova neobejdou, lidé, kteří si svůj domov vytvoří jinde, i lidé, kteří ztrátu tohoto
pojmu považují za úlevu a odlehčení.

Z původně plánovaného skanzenu
je dnes centrum alternativního
a moderního umění a historie.
O proměně kladenského dolu
Mayrau, krásné Poldovce
a těžkém životě hornickém hovoří
sochařka Dagmar Šubrtová.

Český emigrant: ukradne a přečte

martina křížková

Státy se od sebe odlišují nejen svou velikostí, polohou nebo historií, ale rovněž svými
zvyklostmi a tradicemi. K nim patří i přístup k přistěhovalcům, vlastním vystěhovalcům a uprchlíkům. Bývalé koloniální mocnosti, které po desetiletí úspěšně tajily, jak
ve skutečnosti vypadalo jejich „civilizační“
úsilí, mají hodně másla na hlavě. Uchytilo se
v nich také podhoubí, jež do země zavlekly
generace koloniálních úředníků.
Pokračování na s.16
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cz dramatika

Co bylo důležitější, mít možnost vystavovat na zajímavém místě v dole, nebo touha
udělat něco pro to místo?
Umělci vždycky přijdou a vyrabují, vykradou
kdeco. Mají samozřejmou tendenci využít věci
ve svůj prospěch. Takže prvním impulsem je
ovládnout prostor, začlenit sem svoji sochu.
Příběh začal v okamžiku, kdy jednomu vedoucímu z dolu bylo líto vyvézt šedesát pískovcových kvádrů na hlušinu, a tak se mezi
jinými obrátil i na mne. Pozvala jsem další
partu lidí. Rok jsme vymýšleli, sháněli peníze,
pak jsme vše v roce 2002 nainstalovali. Udělali jsme velký kus práce a bylo mi líto, že ji
nikdo nezná. Snažila jsem se to změnit. Chtěla jsem, aby se o dolu vědělo, aby se vědělo,
že se tam cosi děje. Najednou začalo chodit
víc a víc lidí a mne postupně opustila touha
využívat či zneužívat místo, ale naopak jsem
dostala chuť mu pomáhat, aby se na něj nezapomínalo a aby nezarostlo trávou.

A2
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Čím mu pomáháte?
Vytváří se zde nová historie. Ta hornická už
skončila. S věcmi, které se zde dnes dějí, zároveň začíná ožívat i důl. Lidé to vnímají tak, že
se zde vytváří nová tradice. Navíc – podobné
stavby byly zpravidla nádherně vyřešené do
všech detailů. Konstrukčně i řemeslně. Měly
by tedy zůstat nějakým způsobem zachovány,
ale to nejde, když se v nich nic neděje a nikdo
se o ně nestará, pak zreznou a spadnou. Bez
života je uchovat nelze.
Proč by se ovšem podobná místa měla
chránit nebo oživovat? Proč by se důl neměl zasypat a továrna zavřít?
Však se zasypávají a bourají. Po obrovském
areálu dolu, který fungoval celé století, pak
zbude jenom cedulka na nerezovém sloupku: tady stál ten a ten důl. Je pravda, že kdyby se mělo všechno uchovávat a věcem se
nedala možnost recyklace, tak přestane fun-

govat přirozený cyklus. Stejně jako v životě.
I my žijeme jenom omezenou dobu a pak se
proměníme v biomasu pro růst něčeho dalšího. Není v lidských silách uchovávat všechno,
co je staré, člověk na to nemá čas ani energii.
Ale některé věci se uchovávat mají. Po babičce také nevyhodíte hrneček, který měla ráda. Je něčím zvláštní. Tak jsou i některá místa něčím zvláštní a ta by zůstat měla.
Čím je důl Mayrau tak mimořádný, že se
ho někdo snaží vzkřísit?
V současné době už je to jediný důl na Kladensku, který funguje a je nějakým způsobem naživu. Před třemi lety tu byly všechny
doly uzavřeny. V důsledku toho vzniklo trochu vakuum, zvláště pro horníky, kteří zde
pracovali. Zanikla tradice. Důl Mayrau, z kterého je dnes skanzen, už je asi jediné místo,
kam mohou chodit uronit slzu.
Dokončení na s.19
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popíraná minulost

umění a karikatura
Josef Bolf / Richard III.
Ostravar / Gustav Mahler
Andy Warhol na Febiofestu
Zkrocená hora
Rostislav Švácha
Jeden svět
Oksana Zabužko

Perverze

Andruchovyčova Perverze (2001)
je postmoderní román
par excellence. Detektivní
zápletka, zvonivá ironie,
multikulturní zkušenost, obřady,
láska, drzý humor a brilantní
stylizace, karnevalová exotika,
neznámé stránky Haliče, hudba
a romantické Benátky se spojují
v jednom z nejsvěžejších děl
nejen ukrajinské literatury
posledního desetiletí.
jurij andruchovyč

A

Tak tedy, v momentě, kdy bylo mumlání, abych
tak řekl, nejsilnější, se objevili mnou už zmiňovaní roháči; pochopil jsem, že to jsou kněží nebo něco na ten způsob. Ten hlavní z nich
pozvedl hlavu z koberečku a celý se až zachvěl, když uviděl, co nesou: bylo to akvárium,
velikánské jako necky, bez rostlin, bez mušlí, bez kamenů v písku, jen s vodou a ohromnou živou rybou, byl to snad i kapr nebo sumec, nebo cejn, nebo bílý amur anebo možná
štika, a tak, zároveň s vyšplouchnutím áchů
veškeré přítomné chátry, mrští tím akváriem
o podlahu (tady zařazuje režisér zpomalený záběr), akvárium padá dlouho a dlouho,
a stejně dlouho se i rozbíjí, vychlístávají při
tom zelené proudy (ale ve mně všechno vysychá), je to strašlivé, protože kněží nastavují
proudům vody své tmavé jazyky, ve mně jako by se něco řítilo, vidím, jak sebou zoufale
hází ryba na koberečku uprostřed skleněných
střepů akvária, vidím, jak Nejvyšší vytahu-

je zpoza opasku tesák ostrý jako břitva, a už nikomu nedokázal nic vysvětlit. Bolelo mě
vím, co přijde dál, nohy se pode mnou podla- všechno, co mám, bylo mi zle, chtělo se mi
mují, už nejsou z vosku, ale z vaty, už nejsou zvracet, zvonilo mi v uších, usnout jsem
dokonce ani z vaty, jsou ze vzduchu, první rá- ale nemohl, někdo mě chtěl varovat, dát
na tesákem – a ryba byla probodnutá naskrz, mi znamení.
Na policii mě nechali do deseti hodin ráale stále se ještě mrská (padám z nohou na
zem), druhá rána – všichni volají „áách“, ry- no, dokud se neobjevil ten zázraky činící
ba má odříznuté žábry, ale ještě sebou há- pár – on a ona, Áda a Riesenbock, neznal
zí (já už nedýchám, vzduch ze mě uniká jak jsem je a ani nikdy neviděl, ale oni policii
z proříznutého míče), třetí rána – všichni kři- vysvětlili, že já jsem ten slavný Erz – Herz
čí – „óóch“, přímo do rybího srdce, ještě se- – Perc a že na mě, jak se ukazuje, v Benátbou trochu cuká a utichá, a já: konec tma dno kách všichni čekají, šílí beze mne, všichni se beze mne v těch Benátkách prostě
nula hotovo ani škrt.
už můžou potentočkovat a celé Benátky
Probral jsem se až dneska, před rakouskou skandují „Per – fe – ckyj! Per – fe – ckyj!“
hranicí. Policie našla ne mne, ale moje tělo – tak moc si na mě v těch Benátkách chtějí
v noci ze středy na čtvrtek, odhadem asi ve sáhnout; Áda a Riesenbock jim nacpali nětři, pod Kennedyho mostem nedaleko En- jaký navoněný šustivý dokumenty na modglische Garten, ležel jsem hlavou na západ, rých a růžových formulářích s okřídleným
jak se sluší na správného umrlce. Přived- lvem, obtočeným, jako Laokoon, hadama;
li mě do polovědomí, ale v podstatě jsem Pokračování na s. 16
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Ilustrace Alžběta Skálová, 2006
ISSN 1801-4542

Ilustrace František Skála, 2006
ISSN 1801-4542

podvratná kniha z Islandu / norský kvartet Supersilent / švédská extrémní hudba / litevský skladatel
Rytis Mažulis / rozhovor s fotografem Antonínem Kratochvílem / Modlitba za Černobyl / Čas Cikánů
od Michaela Stewarta / Martin Kuriš: Cikáni / potíže divadelního Československého jara / film Ráj
hned teď / Izrael a Palestina Marka Čejky / 2x Strana zelených / Bullshit / próza Ádáma Bodora

Ilustrace Martin Kubát, 2006
ISSN 1801-4542

literatura / hudba / společnost / film / politika / divadlo / výtvarné umění
recenze / rozhovory / esej / nové knihy cd a dvd / komentáře / beletrie
zkrátka / kulturní servis / glosy / reportáž / par avion / komiks / galerie

kdo si čte, zlobí
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Ilustrace Alžběta Skálová, 2006
ISSN 1801-4542
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Jaroslav Šonka

výpisky Pavla Kolmačky / nová kniha Michela Foucaulta / Dušan Skala v Galerii Langhans
Krepsko – divadelní provokatéři / depeše z Théâtre du Soleil / nezaslouženě oscarový
film Crash / japonské „růžové filmy“ na Febiofestu / historik Jaroslav Mezník / rozhovor
s režisérem a senátorem Kazimierzem Kutzem / běloruský básník Ryhor Baradulin
recenze Vnitrozemí Petra Borkovce / íránský Weblogistán

Pokřivená zrcadla reality

Když ne nyní, kdy?
primo levi

Listopad 1943 – leden 1944

„Vy jste všichni Židi? Všech deset?“
„Ne, jenom šest: já, obě ženy, mladík, co je
pořád s tou drobnou dívkou, stařec, co jsi ho
vezl vzadu na lyžích, a Pavel Jurjevič, ten ze
všech nejstatnější. Ti čtyři ostatní jsou nezvěstní vojáci, přidali se k nám těsně před
tím, než Němci zničili náš tábor.“
„Proč vás Němci chtějí všechny vyvraždit?“
„To je těžko říct,“ odpověděl Mendel. „Člověk by musel Němcům rozumět, a to se mi
nikdy nepodařilo. Němci si myslí, že Žid je
míň než Rus a Rus míň než Angličan a že
Němec je víc než všichni; taky si myslí, že
když je někdo víc než druhý, má právo s ním
nakládat, jak se mu zlíbí, třeba z něj udělat
otroka nebo ho zabít. Možná že ne všichni
tomu věří, ale takhle je to učí ve škole a takhle to hlásá jejich propaganda.“

A

„Já si myslím, že Rus je víc než Číňan,“ řekl
Pjotr zamyšleně, „ale kdyby Čína Rusku neublížila, nenapadlo by mě zabíjet Číňany.“
Mendel řekl: „Já si zase myslím, že nemá
moc smysl tvrdit, že je někdo lepší než druhý. Jeden člověk může být silnější než druhý,
ale ne tak moudrý. Nebo vzdělanější, ale ne
tak odvážný. Nebo velkorysejší, ale zároveň
hloupější. Takže jeho hodnota závisí na tom,
co se od něho očekává; někdo může být výborný ve svém oboru a vůbec neobstát, když
se mu dá jiná práce.“
„Je to přesně, jak říkáš,“ Pjotr se celý rozzářil. „Dělal jsem pokladníka v Komsomolu, ale byl jsem popleta, každou chvíli jsem
něco špatně spočítal a všichni se mi posmívali a říkali, že nejsem k ničemu. Pak přišla
válka, já se hned přihlásil jako dobrovolník
a od té doby mi připadá, že stojím za víc. Je
to zvláštní: zabíjet se mi nelíbí, ale střílet
jo, a nakonec ani to zabíjení se mnou moc

nehne. Ze začátku to bylo jinak, držel jsem
se zpátky, protože jsem si myslel takovou
pitomost. Myslel jsem si, že Němci nemají
jenom kůži jako my, ale že jsou celí obalení ocelí a že se od nich každá kulka odrazí.
Už si to nemyslím; Němců jsem zabil spoustu a viděl jsem, že jsou stejně slabí jako my,
ne-li ještě víc. A co ty, Žide? Kolik Němců
jsi zabil?“
„Nevím,“ odpověděl Mendel. „Byl jsem u dělostřelectva; víš, to není jako s puškou, do děla dáš náboj, zamíříš, vystřelíš a nic nevidíš;
v nejlepším případě je vidět výbuch při dopadu, o nějakých pět deset kilometrů dál. Kdo
může vědět, kolik jsem jich připravil o život? Možná tisíc, možná ani jednoho. Rozkazy dostáváš telefonicky nebo rádiem do sluchátek: tři stupně doleva, zaměřovač minus
jeden stupeň, provedeš to a tím to končí. Je
to jako u bombardovacích letadel, nebo když
člověk vylije kyselinu do mraveniště, aby po-

Vypnout obrazovku a odejít
zabíjel mravence: zahyne jich sto tisíc a ty
nic necítíš, ani si toho nevšimneš. Ale v naší
vesnici Němci nařídili Židům vykopat jámu,
pak si měli stoupnout na okraj a všechny je
postříleli, i děti, a taky spoustu křesťanů, co
ukrývali Židy, a mezi těmi zastřelenými byla
moje žena. A od té doby si myslím, že zabíjet
je zlé, ale Němce že zabíjet prostě musíme.
Na dálku, nebo zblízka, po tvém, nebo po
našem. Protože zabíjet, to je jediná řeč, které rozumějí, jediný způsob uvažování, který
na ně platí. Jestliže střelím na Němce, musí
uznat, že já, Žid, jsem lepší než on: je to jeho logika, chápeš, ne moje. Oni rozumějí jen
síle. Samozřejmě přesvědčit o tom někoho,
kdo umírá, moc nepomůže, časem ale třeba
i jeho kamarádi pochopí. Němci začali trochu něco chápat teprve po Stalingradu. Právě proto je důležité, aby byli Židi mezi partyzány a v Rudé armádě.
Pokračování na s. 26

Blogovat znamená vyjadřovat
se ve svém internetovém
deníku svobodně, nevázaně,
ale také nosit kůži na trh
a bez odmluv akceptovat ne
vždy pohodlnou virtuální
identitu. Co se stane, když se
dlouholetý blogger jednoho dne
rozhodne vypnout obrazovku,
opustit analogovou realitu
a vrátit se do režimu offline?
Své dlouholeté zkušenosti
s blogováním a krátkou zkušenost
s neblogováním zúročil pro A2
bývalý mistr v oboru.
martin zoul

A

Před časem se Miloš Čermák ve svém sloupku v Reﬂexu zabýval případem dvou prominentních českých bloggerů, kteří ve stejné
době rezignovali na vedení svých internetových deníčků, přestože si rozhodně nemohli stěžovat na nezájem čtenářů či přehnaně
negativní reakce na své počínání. Ve skutečnosti to podle Čermáka byla právě popularita jejich blogů, která se přímo postarala o jejich zánik. Pro běžného člověka je to možná
poněkud paradoxní tvrzení; pro někoho, kdo
má s blogováním vlastní zkušenosti, ovšem
nejde o nic nového pod sluncem.
Ať vám bude do očí tvrdit cokoli, touží každý
blogger po co nejvyšší příčce v žebříčku návštěvnosti. Ti obzvlášť vytrvalí bývají schopni
navštívit i několikrát za den stránku s příslušnou statistikou a sebemenší výkyv v pořadí
blogů (rozuměj vlastního plus několika vybraných okolních) jim dokáže přivodit menší zástavu srdce. Co na tom, že tyto žebříčky

bývají zpravidla podobně neměnné jako pořadí jezdců v libovolném závodě Formule 1, přičemž nejvíce čtenářů přitahují oborové blogy lidí od počítačů. Stačí přece narazit na to
správné téma a příští vítězství může být vaše.

Symbiotické virtuální vztahy

Právě podobné závodnické uvažování se v minulosti stalo noční můrou nejednoho bloggera. Může to působit pošetile, ale má to svou
logiku – blog bez čtenářů je jako divadlo bez
diváků. Podobně jako herci na jevišti odhaluje i blogger ve svých příspěvcích cosi ze svého nitra a přirozeně doufá, že to ti na druhé
straně ocení a zahrnou ho potleskem i příznivými kritikami. Pravým důvodem tohoto
nošení kůže na trh však nejsou absolutní čísla návštěvnosti webu. Ekvivalentem prázdného divadelního sálu je v případě internetových deníčků příspěvek bez komentáře či
komentářů návštěvníků blogu.

Dobře si vzpomínám na pocity zděšení, které mě provázely během prvních týdnů mého půldruhého roku trvajícího blogování při
pohledu na poměr příspěvků a komentářů
k nim. Coby naprostý začátečník jsem totiž
nemohl tušit, že jedním ze základních principů blogosféry je princip solidarity – já okomentuji příspěvek tobě a ty ho na oplátku
okomentuješ zase mně. Místo bědování nad
tím, že moje myšlenky vůbec nikoho nezajímají, jsem měl radši trávit čas surfováním
po deníčcích kolegů bloggerů a navazováním symbiotických virtuálních vztahů.
Komentář by měl být přirozenou součástí
komunikace mezi autorem příspěvku a jeho
čtenářem, potvrzením, že autorovy myšlenky
našly svého adresáta. Dočíst příspěvek do konce, udělat si na věc vlastní názor a nepodělit se
o něj s autorem je oproti tomu komunikační
faux pas a důkaz čtenářovy bezohlednosti.
Pokračování na s. 16

Česká premiéra je světový pohřeb

Památková péče v nucené správě

Znají kritici texty nových
her, nebo je hodnotí až podle
inscenace? Jak autorům pomáhají
dramaturgové, jsou-li jací?
Co nabídnout věčným čekatelům
na „velké“ české drama?
Je něco takového dneska možné
a skutečně žádoucí?
Iva Klestilová lokalizuje díry
a propasti v současném českém
divadelním provozu z pohledu
dramatičky. Následuje rozhovor
s dramatikem Davidem Drábkem,
mj. o českých národních
sebeklamech.

Česká památková péče stojí
na rozcestí. Je to zřejmé jak
těm, kteří se v ní angažují,
tak veřejnosti obecně: málokdo
mohl totiž přehlédnout razantní
kroky ministra kultury Vítězslava
Jandáka a bouřlivé diskuse, které
v oboru vyvolaly. O jaké rozcestí
se však jedná? Které směry
dalšího vývoje se nabízejí?

marta ljubková

A

Když člověk vydá román, stane se
prozaikem. Když vydá sbírku básní,
stáne se básníkem. S dramatem
je to obtížnější. Kdy jste získala
dojem, že jste všeobecně považovaná
za českou dramatičku?
Ve chvíli, kdy se dělala inscenace Stísněná 22
v Národním divadle, to bylo v roce 2003. Vyšly recenze a rozbory mých dosavadních her.
Mohla jsem si klást otázky a odpovídat si.
V roce 2002 inscenoval v HaDivadle Arnošt
Goldﬂam trilogii Minach. Minach hrála Mariana Chmelařová, hra byla napsána přímo
pro ni, a hrála ji velmi dobře. Všichni herci
byli pozoruhodní – ale recenze nevyšly. Tenkrát mě to mrzelo, a nejen kvůli mně. U nás
je malá vůle reﬂektovat dramatiky a jejich
práci. Dramatikům se málo fandí. I proto je
jich málo. Ale na druhé straně: máme dost
kvalitních režisérů? Máme dost kvalitních
divadelních kritiků?

Je u nás riskantnější „vyjít ven“
s novou hrou než s románem?
Myslím, že ano. Když napíšete román, jste
sám za sebe, neprezentujete nic na živých lidech – nemáte tam žádného herce, režiséra,
scénografa a tak dále. Nové české hry jsou
stále neprobádané pole a jejich uvádění je
riskantní. I když hru nastuduje renomovaný
režisér, málokdy se napíše, že se mu nepovedla. Většinou se píše, že hra je blbá, že herci nehrají dobře, protože nemají dostatečný
prostor a nevědí, co hrát. Všichni víme, jak
se má dělat Shakespeare a jak se má dělat
Čechov – a v podstatě málokterý inscenátor
udělá chybu. A tím, že se na ně chodí pořád
dokola, známe i obsah. Jsem přesvědčená,
že kdybychom se zeptali i erudovaných recenzentů na současnou hru, o které píší, tak
zjistíme, že text neznají a posuzují pouze to,
co vidí. Možná jim křivdím, ale tohle je má
zkušenost.

Když premiéra nové české hry nedopadne
dobře, text se na jeviště obvykle nevrátí.
Málokterá, pomineme-li aplaudované
Zelenkovy Příběhy obyčejného šílenství,
se dočká uvádění ve více divadlech...
Nechci křivdit Zelenkovi, ale možná by to taky vypadalo jinak, kdyby nešlo zrovna o známého ﬁlmového režiséra. Zelenka je renomovaný a jeho jméno je značka. Přeji mu úspěch.
Kdyby některé realizace svého textu viděl, asi
by se taky netetelil štěstím, ale to je jiné téma.
Já mohu mluvit jen o své zkušenosti. Jedním
ze základních principů téhle doby je: spotřebuj a zahoď. Jednou jsme si to vyzkoušeli, nestojí to za nic, tak to holt zahodíme. Mně je to
líto, protože znám texty, které si, právě proto,
že nebyly inscenovány kvalitně, zaslouží, aby
se na ně někdo podíval znovu. U nás se premiéra české hry považuje za světovou premiéru, ale taky za český a světový pohřeb.
Dokončení na s. 14

richard biegel

Na začátku prosince odvolal ministr kultury
Jandák ze dne na den čerstvě jmenovaného
generálního ředitele Národního památkového ústavu, všechny ředitele oblastních památkových ústavů a ředitele odboru památkové péče Ministerstva kultury. Post ředitele
odboru ministerstva byl obsazen ihned a nové ředitele chtěl Jandák jmenovat do čtrnácti dnů. Nesdělil přitom žádné konkrétní důvody celé akce, nepředstavil novou koncepci
oboru a jediným, neustále opakovaným heslem byla „rehabilitace památkové péče“. Pokusme se nejprve zrekapitulovat, co se vůbec stalo v pěti měsících následujících po
tomto zemětřesení.

Škatulata, hejbejte se

Jandákův radikální zásah do chodu památkového ústavu zvedl vlnu nesouhlasu, jejímž výsledkem byla petice, kterou během pěti dnů
podepsalo sedm set padesát osob z památ-

A

kových ústavů, univerzit a dalších kulturních – podle kritiků – v podstatě nedává smysl: obinstitucí. Ministr přistoupil pod tlakem okol- sahuje na jedné straně pasáže, jež nelze naností na to, že nesmyslně krátkou dobu na zvat jinak než humorné – například vážné
jmenování nových ředitelů prodlouží a jme- úvahy o meziplanetární památkové péči –, na
nuje nezávislou komisi, která výběr provede. druhé straně však teze velice nebezpečné, jaKomise byla vzápětí skutečně jmenována, je- ko například tvrzení o nadbytku památkově
jí složení však bylo opět zpochybněno, neboť chráněných staveb v České republice. Mezimezi jejími členy nebyla žádná respektovaná tím byli zredukovanou komisí vybráni oblastosobnost „zevnitř“ oboru, která by garanto- ní ředitelé NPÚ, což provázely krom nezbytné dávky emocí i okamžiky téměř komické,
vala skutečnou znalost celé složité situace.
Komise vybrala nového generálního ředitele když byl jmenován a po několika dnech opět
a ministr její verdikt respektoval. Do čela obo- odvolán jihočeský ředitel, který nechtěl akru se tak dostal Tomáš Hájek, který do té doby ceptovat shora vnuceného náměstka. Z vypůsobil jako poradce na Ministerstvu životní- hozených ředitelů se na svá místa vrátili tři,
ho prostředí. Proti jeho osobě se opět zved- z toho jeden víceméně z nouze, protože vyla vlna kritiky, která poukazovala na to, že braný kandidát funkci druhý den složil. Prvnemá odpovídající vzdělání (vystudoval me- ním krokem generálního ředitele Hájka bylo
dicínu a ﬁlosoﬁi), ani praxi v oboru a nutné vytvoření nové organizační struktury, která
povědomí o jeho fungování. Jeho obhájci při- ale bohužel dokonale znepřehlednila a zčásti
pomínali, že napsal o památkové péči knihu paralyzovala fungování památkového ústavu.
(Zánik a vznik památkových péčí); ta ovšem Pokračování na s. 16

Gori / Khalid Hussain

Jaký význam mají „národní“
literatury Evropy počátku
21. století, do kterých přispívají
čím dál mohutněji spisovatelé,
kteří žijí a pracují v Evropě,
ale pocházejí z různých koutů
světa? Jak vypadá tvůrčí reflexe
rostoucí kulturní rozmanitosti
v Evropě, ať už si o ní myslíme
cokoliv? Jak se proměňují
evropské literární kánony díky
těmto „novým“ Evropanům?
Představujeme úryvky z děl Nora
pocházejícího z Pákistánu Khalida
Hussaina, ruské Finky Zinaidy
Lindénové a Dána narozeného
v Chile Rubéna Palmy.

A

Uklízel po nocích v kancelářích, které patřily jisté redakci. Přestože na některých
místech v budově bylo stále živo, tato část
nakladatelství byla přes noc téměř liduprázdná. Připadal si jako král, který se mohl v noční tmě producírovat mezi drahými
stroji a štosy papírů. Byl to nádherný pocit,
být sám, chráněn tou budovou, její tmou, jako v nějaké jeskyni, chráněn před sněhem,
rozprostírajícím se do nekonečna, obklopen teplem. Poprvé v životě cítil, jak si lidé
z přírody dělají blázny. Sám dělal totéž. Jako
by promlouval s bohy přírody a vysmíval se
jim. Nemohli mu zkřivit ani vlásek. Byl tak
pohroužen do svých myšlenek, že se vyděsil pokaždé, když někde bouchly dveře nebo
když nějaký telefon začal zvonit. Těsně před
koncem úklidu si všiml, že ho někdo sleduje.
Na druhém konci velké místnosti stála žena a dívala se na něj. Znervózněl, jelikož se
domníval, že ho přišla zkontrolovat, zda dě-

lá svou práci pořádně. Pro samou nervozitu „Jmenuju se Vibeke Engqvistová. Jsem novipřešel k místu, kde už jednou uklízel. Něko- nářka, pracuju tady v novinách. Píšu,“ dodala
likrát se podíval jejím směrem, aby dal na- na vysvětlenou. Tátovi přišlo, že mluví norjevo, že o ní ví a že už tam nemusí stát, ale sky nějak zvláštně. Trvalo chvíli, než pochoona ne a ne odejít. Naopak, začala se k ně- pil, že je to Švédka. I když se na něj snažila
mu přibližovat. Táta, který uměl norsky jen mluvit po slabikách, nerozuměl jí. Uvědomil
málo, začal cítit, jak mu vrstva potu poma- si, že s norštinou to bude beznadějné, a tak
lu prosakuje skrz oblečení. Pozoroval ji, jak přešel do angličtiny. Tou se mohl aspoň něse nebezpečně blíží. Aby se vyhnul případ- jak dorozumět. Jak si ji tak prohlížel, usoudil,
né diskusi o kvalitě své práce, rozhodl se jí že má dobré postavení. Žena, kte
říct, že právě začal. Zastavila se jen kousíček od něj. Až teď si ji mohl pořádně prohlédnout. Stála opřená o stůl, v ruce šálek
kávy. Na hlavě měla obrovské brýle. Pozorovala ho se stále stejným výrazem. Její polodlouhé vlasy na něj působily velmi uměle, jako nějaké nudle.
„Ahoj,“ řekla. Bylo zřejmé, že neví, jak se
s ním začít bavit. Otec odpověděl, jak nejlépe uměl. Zkomoleně, něco norsky a něco anglicky. Otipoval ji tak na pětatřicet.

A

nevídaný autorský okruh / osobitý styl / osobní nasazení / drzý vítr
k dostání v dobrých knihkupectvích a stáncích / jistota předplatného send cz

yla to v podstatě první válka, která
se dá nazvat světovou. I když v letech 1756–1763, uprostřed 18. století, ještě komunikace, vojenská strategie
a veřejné povědomí o politickém vývoji
stály na začátku moderního vývoje. Nadregionálně působící noviny byly „čerstvé“ i po několika týdnech. To totiž právě
docházely ke svým nejvzdálenějším adresátům. Vojenská strategie na evropských
bojištích musela počítat s pohyblivostí
vojsk kolem dvaceti kilometrů denně
a s rychlostí depeší do stovky kilometrů
za den. A pokyny evropských panovníků, jak hospodařit či válčit v koloniích
byly na cestě celé měsíce. Nicméně právě
tehdy – před dvěma sty padesáti lety – se
začalo zadělávat na jev, kterému se dnes
říká globalizace.

Velmoci a st�ední Evropa

Francie a Velká Británie si v sedmileté
válce v podstatě dělily svět. Ludvík XV.
a Madame Pompadour na jedné straně

a Jiří II. a III. na straně druhé. Skončilo
to pro Francii špatně a Velká Británie
se stala až do první poloviny 20. století
vedoucí světovou velmocí. Ze začátků
pirátských útoků na světové říše Španělů a Portugalců přes dynastickou unii
s Nizozemím se Británie během několika
desetiletí stala například na území Indie
z obchodní mocnosti koloniální zemí,
která tam udržovala armády o síle přes
200 tisíc vojáků. Boj v severní Americe
ovšem brzy po vítězství Britů v sedmileté válce vedl k odtržení Spojených států
amerických (1786). Ve srovnání se světem byly středoevropské konﬂikty v kontextu sedmileté války poměrně ohraničené, ale přesto rozhodly o uspořádání
tohoto malého světa na dalších 150 let.
Dynastie Habsburků (tehdy se ještě tolik nemluvilo o Rakousku, nýbrž
o Římské říši a královstvích Uherském,
Českém atd.), byla oslabená „emancipačním“ dynastickým opatřením, tzv.
Pragmatickou sankcí z roku 1713, která

V Kutné Hoře podal počátkem 18. století sochař
František Baugut svědectví o tehdejší představě
„divocha“ v sousoši věnovanému patronu misionářů Františku Xaverskému.
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upravovala následnictví trůnu i po přeslici. Prusko toto řešení neuznalo a Friedrich II. roku 1741 válečnou agresí vůči
habsburské panovnici Marii Terezii dobyl Slezsko. Sedmiletá válka byla v této
souvislosti pokračováním Slezských válek. Tehdy mladý hrabě Kounic, kancléř
vídeňské panovnice, vypracoval novou
spojeneckou strategii s Francií a Ruskem
ve válečné koalici, která proti sobě měla
Prusko a Spojené království. V průběhu
války se většinou opravdu dařilo nad Prusy vítězit, dokonce nějaký čas i vládnout
nad Slezskem, ale v roce 1762 zemřela
ruská carevna Alžběta. Následník trůnu
Petr III. vystoupil ze spojenectví a tím
zoufalou situaci Prusům ulehčil. V roce 1763 došlo v saském Hubertusburgu
k uzavření mírové smlouvy, ve které Marie Terezie potvrdila ztrátu Slezska.

Český venkov

Lidový písmák, český sedlák Josef Dlask
(1782–1853) začíná své známé paměti výčtem událostí pro něj nedávné minulosti,
kterou však sám nezažil. Mír z Hubertusburgu je zde jedinou událostí roku 1763.
Pohled českého sedláka na sedmiletou
válku se odvozoval od pohledu na vlastní
panovnici Marii Terezii a na jejího protivníka Friedricha II. Regionálně podmíněné ústní zprávy, vyprávění obchodníků, formanů, zřídkakdy tištěné noviny,
umožňovaly alespoň částečné přizpůsobení venkovanů, přípravu na možný
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přímý kontakt s vojsky. Svět mimo region nehrál žádnou roli. Válka se projevila
nejhůř v severovýchodních Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, kam mířil obzvláště
útok pruského vojska v roce 1758. Záznamy o tragických osudech obyvatel
a jejich vynucených službách jednomu či
druhému vojsku jsou časté a objevují se
jako odezva i v pozdější literatuře (třeba
u Aloise Jiráska a Boženy Němcové). Generál Gideon Laudon, jehož úkolem bylo
během pruského útoku na východní Čechy a Moravu v roce 1758 přepadat pruská vojska malými oddíly, pružně útočit
a ustupovat, se stal hrdinou tohoto úseku
války. Dodnes se o něm zpívá v populární lidové písničce, která existuje v češtině
i v němčině.

Šikovný Schimmelmann

Podobně jako dnes už tehdy prosperovaly nejvíce země, které se válečného konﬂiktu přímo nezúčastnily. Pro úspěšné
obchodníky byly točnami jejich výdělku
neutrální země Dánsko a Nizozemí, ale
výroba, obchod a zásobování vedly k trvalým ziskům jen tehdy, pokud vycházely z globálního rozhledu.
Běh života obchodníka Heinricha Carla Schimmelmanna jasně předvádí, v čem
tehdy spočívala „budoucnost“. Narodil se
1724 v Pomořansku. Během prvni Slezské války se snažil vydělat na aktivitách
pruského vojska. Jako zajatec Sasů (tehdy
spojenců Rakouska) svůj první výdělek

ztratil, ale také začal chápat mechaniku
evropských konﬂiků a svou další aktivitu rozvíjel z Hamburku, tehdy světového
hansovního přístavu stranou konﬂiktu,
na hranicích Dánska (ke kterému tehdy
patřilo i s Hamburkem hraničící Holštýnsko) – dnes by se asi odstěhoval na
Bahamy. Zbohatl během sedmileté války
dodávkami pro pruskou armádu. Ale již
během války se stal hospodářským pověřencem dánského krále, byl povýšen do
šlechtického stavu a posléze vlastnil plantáže cukrové třtiny v dánském Karibiku,
obchodoval s otroky, se zbraněmi a ovládal i dánské mincovny a tiskárny bankovek. Pro raﬁnaci dováženého cukru si zajistil státní monopol. Zatímco evropské
velmoci těžce rekonstruovaly své válkou
postižené země a budovaly po změnách
v rozdělení světa novou koloniální strukturu, vychutnával Schimmelmann plody
svých chytrých strategických rozhodnutí.
Vstoupil do historie i tím, že ve vesničce
Wandsbeku (dnes součást Hamburku)
podpořil Mathiase Claudia ve vydávání
novin Wandsbecker Bothe (Wandsbecký
posel), dodnes slavné směsice zpravodajství a vzděláváni. Schimmelmann byl
jedním z prvních, kdo pochopili globalizaci a vybudovali na ní osobní strategii
prospěchu.

Gulliver a informace

Když počátkem 18. století Daniel Defoe
psal o Robinsonovi, mohl si řadu příběhů

Sedmiletá válka
Válka sedmiletá byla konﬂiktem mezi
Francií, Rakouskem, Saskem, Španělskem a na počátku i Ruskem na jedné
straně a Británií, Pruskem, Portugalskem na straně druhé. Začala v Evropě 29. srpna 1756 útokem Pruska na
Sasko. Velkým vítězstvím Rakouska
nad Pruskem byla bitva u Kolína 1757.
V Indii bylo rozhodující bitvou střetnutí Francouzů a Britů s podporou jejich
domorodých spojenců 1757 u Palásí.
Bitvy Britů proti Fracouzům v severní
Americe skončily po menších střetech
1759 dobytím Québecu a 1760 dobytím Montréalu. Mír byl uzavřen v únoru
1763.
svého hrdiny vymýšlet – jednotlivec zažíval cizokrajná dobrodružství bez vztahu
ke konkrétním cestám objevitelů a dobyvatelů. Defoe jako pozorný komentátor
dění ve Velké Británii sice také psal o koloniální politice, ale viděl vše jen z perspektivy malých ostrovů na západě Evropy, jejichž obyvatelé právě začali budovat
světovou říši. O málo později si Jonathan
Swift v Gulliverových cestách sestavuje
satiru svého světa na základě smyšlených
exotických zážitků.
Sedmiletá válka však pojednou stimuluje seriózní výměnu informací a jejich
předkládání veřejnosti – svět dostává své
moderní obrysy. Nejdříve je tato změna
vidět na periodickém tisku. Vedle vzdělávacích příspěvků, které byly většinou
motivovány osvícenstvím, se najednou
objevují informace o akciích, ozbrojených konﬂiktech, ale také o zvýšených
aktivitách pirátů v důležitých námořních
koridorech či změny cen hlavních komodit: otroků, zbraní a cukru.

Zbran�, cukr, rum

FOTO: JAROSLAV ŠONKA

Zámek v Bečvárech, ve kterém generál
Laudon žil mezi lety 1765–75, je obnoven. Pohled na sousední hospodářské
budovy či návštěva nedaleké hospody
U Laudona však zprostředkují obrázek
českého venkova, ktery stále ještě
„neví, co se děje ve světě“.
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Informační toky byly v té době čím dál
tím důležitější i proto, že daleké cesty
a s nimi spjaté obchody představovaly
vysoké riziko. Pokrýt riziko importů z Indie, poskytnout potřebnou infrastrukturu, to vše nebylo možné zajistit státním či
královským rozpočtem. V Nizozemí a ve
Velké Británii se rozšiřuje ﬁnancování
pomocí akcií a pojišťění hospodářské

činnosti (společnost Lloyds se formovala
mezi lety 1688 a 1769). Akcie riziko rozptylují a zvyšují mobilizovatelný kapitál.
Intenzivní toky informací, rozptyl kapitálu a ﬁnanční i politické pojistky vytvořily zcela nový typ světově operujícího
hospodářství. Akcie Východoindiské
společnosti v Londýně během druhé poloviny sedmileté války razantně narůstaly (což konec války přerušil). Během této
doby začal upadat obchod kořením, který obsluhovali hlavně Holanďané. Rozjel se však atlantický trojúhelník, který
spočíval v transportu zbraní do západní
Afriky, otroků odtud do karibské oblasti
a cukru a rumu do Evropy.
Nejvýznamnějšími impulsy hospodářského rozvoje byly kromě dovozu hedvábných látek z Indie hlavně evropský
konzum cukru a na druhé straně otrocká
práce, ta ovšem ne všemi akceptovaná.

Mají otroci duši?

Paralelně s válečným děním se rozvíjely osvícenské debaty. Nejdřív ovšem od
skromných začátků. Mají černí afričtí otroci duši? Smějí se naučit číst a psát? Je
možné je „pozdvihnout“ christianizací?
Svými misiemi tehdy vynikla Moravská bratrská církev s centrálou v saském
Ochranově (Herrnhut). Zajímavé je, že
ochranovští misionáři dlouho nepovažovali svobodu za předpoklad spasení.
Stačila víra.
Pro obhospodařování plantáží na
karibských ostrovech byla christianizace nejdřív jen vhodným prostředkem
k udržení poslušnosti otroků. V sedmileté válce šlo podle některých stratégů
o kolonie, koloniální poddané a otroky
jako základ prosperity. Hlas Adama Smithe a několika dalších zakladatelů moderního liberalismu zůstával na začátku
ojedinělý. Smith tvrdil, že volný obchod
a činnost svobodných lidí je jedinou cestou k trvalému hospodářskému úspěchu
– oponoval tedy třem základním postulátům rozvoje Británie: uplatňování vojenské moci, ovládání rostoucí koloniální
říše a využívání otrocké práce. Tzv. „abolice“ otroctví začala později – zrušením
obchodu s otroky (nejdříve v roce 1792
v dánských koloniích a brzy poté v Británii). Abolicionisté se prosadili úplným
odstraněním otroctví parlamentním
vítězstvím v Londýně až počátkem 19.
stol. A v USA se tato otázka řešila ještě
později.

Hrdinný kapitán Korkorán

Naši předkové ve střední Evropě se o tomto dění dozvídali jen málo. Až po konci
sedmileté války přišla beletrie s řadou
významných literárních děl. Ze spisovatelské lenošky popisoval James Fenimore
Cooper (1789–1851) pro něj ještě nedávné boje Francouzů a Britů v Severní
Americe. Svou nevědomost o tom, jak to
vlastně bylo a jací jsou Indiáni, nahradil
bujnou fantazií. Jeho „Poslední Mohykán“ vyšel roku 1826 a do střední Evropy
se dostal v německém překladu v témže
roce. Ale v češtině vyšel teprve v roce
1880 – přeložený z němčiny! Podobně
tomu bylo i s dalšími literárními díly.
Afred Assolant zasadil svého „Hrdinného kapitána Korkorána“ do doby
indického povstání z roku 1857, ale řadu
motivů čerpá z doby války sedmileté.
Tak například mocné království Maráthů
hrálo největší roli mnohem dříve a sám
Korkorán nápadně připomíná krásného
a divokého Charlese Josepha Bussyho,
později markýze de Castelnau, který
patřil k francouzským protagonistům
sedmileté války v Indii. A v českém povědomí se Korkorán aktualizoval i nadále: v převyprávění Vítězslava Kocourka
z padesátých let 20. století je důležitou
linií boj Indů proti koloniální mocnosti,
tehdy ideologicky kompatibilní.
Ozvěny starých konﬂiktů k nám dobíhaly pomalu a ve velmi abstraktní, fantazií ovlivněné formě. Počátkem 18. století
vytesal František Baugut v Kutné Hoře
podobu „divocha“, jak si ho představovala fantazie Středoevropana. A ještě koncem téhož století tento abstraktní obraz
zůstává v Mozartově Kouzelné ﬂétně
jako černý Monostatos.
Teprve soudobé debaty o globalizaci
obracejí náš pohled zpět na dobu, ze které se nám zachoval pojem jen o „jakémsi“ Laudonovi a jeho panovnici Marii
Terezii. Britský historik Niall Fergusson
ve své nové knize „Empire – How Britain
made the Modern World“ (ještě letos má
vyjít v češtině) svou kritickou analýzou
britského příspěvku ke světové historii
ukazuje jasně, jaký význam má 18. století
i pro naši přítomnost.

Jaroslav Šonka je publicista. Od roku 1969 žije
a pracuje v Německu. V současné době působí
na Evropské akademii v Berlíně a vyučuje na
Fakultě sociálních věd UK v Praze.
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O

knem své kanceláře v tiché části Dejvic vidí osmapadesátiletý psycholog
Allan Gintel na dětské hřiště. „Je udivující, jak brzo se na člověku pozná, jaký
bude. Kdo se už jako malý nebojí vyzkoušet si na hřišti každou prolézačku a koho
naopak rodiče úzkostlivě hlídají,“ říká.
Sám má s „výchovou“ takovou zkušenost jako málokterý z jeho vrstevníků.
V roce 1977 založil a plných deset let stál
v čele prázdninové školy v Lipnici nad
Sázavou. Pod jeho vedením prošly netradičními, náročnými kurzy tisíce mladých
lidí. V novodobé kalokaghatii rozvíjeli

svého ducha i tělo, učili se překračovat
své hranice a nebát se prohrávat. Na projekt ojedinělý nejen v tehdejším socialistickém Československu, projekt, jemuž
věnoval polovinu života, vzpomínal při
setkání s Přítomností.

Experiment
pod svazáckou st�echou

„Ústřední výbor Socialistického svazu
mládeže vystavěl počátkem sedmdesátých let středisko v romantickém prostředí Českomoravské vysočiny, v Lipnici nad Sázavou u zatopeného lomu.

Hledal pro ně program. Byl jsem tenkrát
v druhém ročníku na vysoké škole a angažoval jsem se v tělovýchovných věcech.
Tehdejší šéf oddělení tělesné a branné
výchovy svazu mě vyzval, zda bych něco
nevymyslel. Souhlasil jsem, a tak vznikl
experimentální Pokus pro dvacet. O rok
později následoval projekt Gymnasion,
odkazující svým názvem i sportovními
a kulturními disciplínami k antice. Také
pobyty, které se konaly v letních měsících následujících roků, bořily stereotypy soudobých představ pobytů v přírodě
– sport, umělecké činnosti a psycholo-

Lipnická prázdninová škola
byla ojedin�lý úkaz nejen
v socialistickém Československu. T�icet let od vzniku se
její p�vodní myšlenky zhmot�ují
v založení opravdové, ovšem

Noc s Mozartem

netradi�ní školy s celoro�ní,

FOTO: ARCHIV

intenzivní výukou.
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Účastníků bylo po třiceti v jednom z kurzů, které trvaly vždy deset až čtrnáct dní.
Program začínal v sedm ráno a zpravidla
nekončíval před půlnocí. Noční porady
instruktorů se někdy táhly až do tří hodin ráno, to když se probíraly disciplíny,
které se zkoušely poprvé. Pravidla totiž každému z kurzů, aby byl schválen,
předepisovala alespoň třetinu premiér.
Struktura jednotlivých kurzů se různila,
existovaly pobyty středoškolské, vysokoškolské. Takzvaná botega rozvíjela tvořivost, mezinárodní projekty v angličtině
či němčině zase schopnost mluvit cizí
řečí. Některé kurzy byly kombinované,
odehrávaly se například zčásti na horách,

ke konci osmdesátých let se účastníci dostávali i do zahraničí.
Lipnická prázdninová škola obecně
uplatňovala komunikativní pedagogiku
– instruktorům předepisovala účastnit se
disciplín spolu s ostatními. Měli jste skočit do vody z desetimetrové skály. A každý účastník Lipnice z ní nakonec skočil,
ačkoli předtím řada z nich prohlašovala,
že nikdy neskočí. Skočili všichni. A stejně
tak všichni jeli čtyřicet kilometrů na kole
nebo běželi pět kilometrů pozpátku.
Kromě základních škol několika sportů – orientačního běhu, softbalu, horolezectví, cyklistiky, volejbalu či jízdy
na koni nebo na kanoi – se pěstovaly
i umělecké aktivity v různých podobách
– hudba, výtvarné umění, architektura,
fotografování či přednes a inscenace.
Nejproslulejší byla Noc s Mozartem, ta
patřila k instruktorskému mistrovství.
Klíčová byla její režie, ale všichni měli
role, scény se měnily, odehrávaly se v plenéru i pod střechou, využívala se hudba,
světla, kostýmy.

Bratrstvo z Lipnice

V pozadí všeho byla snaha dát lidem nahlédnout do toho, co v nich opravdu je.
Speciálně vytvářené psychologické hry
nutily účastníky snést hodně náročné
věci, třeba dozvědět se, co si jeden o druhém doopravdy myslí. Neustále se však
upravovala dramaturgie kurzů a pořadí
disciplín – postupně každý někde prohrál, ale zároveň jinde vyhrál. Lipnická
škola měla mentálně hygienický význam:
výsledný pocit se rovnal pocitu očištění,
člověk se naučil nebrat své životní příhody fatálně, jeho obzor se rozšířil.
Ač podstatou protirežimní a protisystémovou akci, podařilo se existenci lipnické školy i přes každoroční nebezpečí
zrušení zachovat. Snad sloužila jako alibi
utiskujícího režimu, a to i směrem do zahraničí, kam lipničtí jezdili s putovním
programem.
Lipnice byla jedním z mála podniků,
na němž se lidi dobrovolně a s nadšením
podíleli. Záměr spojit absolventy prázdninových škol v jakousi sociální síť lidí
s podobnými zážitky a přístupem k životu se podařil. V každém větším městě,
kraji, a to až po Slovensko, najdete dnes
někoho, kdo Lipnici absolvoval. Včetně
asi padesátky generálních ředitelů různých ﬁrem (například Dan Ťok, donedávna šéf Jihomoravské plynárenské, šéf

Allan Gintel
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Sko� ze skály

gické disciplíny kladly velké nároky nejen na účastníky, ale také na instruktorský tým. Po několika letech ale začal svaz
kritizovat domnělou elitnost zmíněných
experimentálních kurzů. Pobyty, na které se hlásívalo přes tisíc lidí a na něž se
dostalo vždy zhruba třicet, jim v rámci
organizace s milionem členů přišly nesmyslné. Projekt se proto zastavil a my
jsme hledali cestu, jak jej přetransformovat, posunout. A tak v roce 1977 vznikl
projekt prázdninové školy.
Ta narozdíl od předchozích let nabídla mladým mezi šestnáctým a zhruba třicátým rokem pobyty po celé léto. Pokus
takto zaujmout lidi, kteří už nebyli pod
kuratelou základní školy a rodičů byl, v té
době ojedinělý nejen u nás, ale i Evropě.
Pravidlem bylo, že kromě schvalovatele
rozpočtu, kterým býval sekretariát ústředního výboru svazu mládeže, byl ve vedení
jen jeden člověk, který byl za celou akci
zodpovědný. Čímž byl nasazen vůdcovský
systém, který se ukázal jako velmi zajímavý. Probíhal zcela na bázi dobrovolnictví
a fungoval takto: šéf metodické rady jmenoval vedoucí instruktory, kteří získávali
kvaliﬁkaci náročnými, zhruba třítýdenními kurzy. Vedoucí si následně do týmu
vybírali další pomocné instruktory a elévy.
Metodická rada posuzovala výhradně to,
zda byla splněna náležitá kritéria, jinak do
výběru nezasahovala. Když ročník skončil,
proběhlo jmenování znovu. Pokud si vás
dvakrát za sebou nikdo nevybral – ať jako
instruktora, nebo jako eléva – bez jakýchkoli diskusí a zdůvodňování jste vypadl.
Každý rok se nahoru tlačili další a další
elévové, systém byl tedy absolutně samočisticí, velmi razantní a soutěživý.

českého Siemensu Pavel Kafka nebo manažer a bankéř Petr Šmída, který mimo
jiné vedl českou pobočku GE, působil
i v americké centrále téže ﬁnanční společnosti a nyní vede ruskou Alfa Banku),
vedoucích lidí v médiích (třeba Radek
Bajgar, pracující pro televizi Nova), poslanců, lékařů. Platívá, že zavolá-li jeden
druhému a zmíní se, že prošel Lipnicí,
nikdo jej neodmítne. Lidi to spojuje.

Daleko od hlu�ících dav�

Zatímco jiné organizace se rozpadávaly,
přechod prázdninové školy do kapitalismu proběhl bez problémů. Já jsem vedení předal už na konci osmdesátých letech
mladším. Pořád ale působím v redakční
radě časopisu Gymnasion a taky ve skupině, která se snaží proměnit prázdninovou školu, aby odpovídala duchu doby.
Stará idea říkala, že z lipnické prázdninové školy musí jednou vzniknout
opravdová škola. Takové centrum pro
rozvoj osobnosti ale nejde provozovat na
dobrovolnické bázi. Teď přišla doba profesionalizace. Náročná, strukturovaná
výuka v prestižním centru bude určena
nejen mladým, ale především manažerům a těm, kdo se sebou potřebují něco
udělat. Celé by se to mělo jmenovat Palatinum, podobně jako římský kopec, sídlo
králů, na němž se odehrávaly nejdůležitější věci. Pod tímto názvem se přetváří
stará myšlenka v novou.
Velká konference nazvaná Daleko od
hlučících davů příští rok na jaře se ohlédne za třiceti lety prázdninových škol. Ty
budou pokračovat dál, a kromě toho
budeme pracovat na Palatinu. Představíme ho právě na jarní konferenci. A fungovat by měl pravděpodobně už v roce
2007.“

Připravil Ondřej Aust.
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dopis p�ímo odn�kud

Pa�íž
Drazí přátelé,
v Paříži se chystá událost století. Nikdo
to nesmí propást. Trávník! Klid a mír se
navrátí na bulváry. Už mám před očima
to sladkobolné světlo francouzského krajinářství. Tráva bude mít pro každého své
stéblo! Hubert Robert, romantik a malíř
versaillského parku, v hrobě pookřeje.
Trávník ovšem bude jen pod koly tramvaje. Do pařížského života se totiž vrátí
tramvaj. Ještě letos.
Když jsem přijel poprvé do Paříže, bylo
to vlakem. Ani jsem nevěděl jak, v šest
ráno, rozespalý a znavený po osmnáctihodinovém trmácení, jsem se ocitl náhle
v centru. Nevěděl jsem, co tu vlastně budu
dělat, a tak jsem jezdil metrem v opojení
jako Jonáš, když se nechal spolknout tou
velkou rybou. „Ça, c‘est Paris!“ Nápis se dá
přeložit jako: „Tohle, to je ta pravá Paříž!“
Metro se řítilo temnou dírou tunelu a jen
čas od času zableskla na volných drátech
visící žárovka: „Dubonnet“, láhev likéru
a na ní tři buclaté holky tančící kankán.
„Ça, c‘est Paris!“ Metro rachotilo a všude
bylo cítit jiskření a pálící se železo. S Paříží je to jako s bazénem, když člověk neumí plavat. Buď skočí doprostřed a pak to
nějak zvládne, anebo se nikdy nevykoupe. V Paříži buď jste a pak tam zůstanete,
anebo nejste a pak se tam nikdy nedostanete. Určitě si to tak nějak dnešní starosta
naplánoval. Udělal z Paříže nedobytnou
pevnost. Uprostřed bulvárů a hlavních
tepen nasázel vegetaci a postavil okrasné
skalky. To mu ještě nestačilo, a tak zmátl
dopravu. Jednou se jezdí vpravo, podruhé
vlevo. Ale když se z čtyřproudového bulváru stane úzká jednosměrka, tak už je to
člověku jedno.
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Hranice, hradby a opevnění hrály
v Paříži vždy důležitou roli a tramvaj
pařížského jihu spolu se všemi těmi proměnami bulvárů posiluje tuto tradici.
Odhaluje jejich původní smysl. „Boulevard“ znamená ve staré fracouzštine
hradba a opevnění z trámů a hlíny. Nové
instalace tak prozrazují skrytou práci
vojenského génia. Velký Vauban, maršál
a stavitel pevností za Ludvíka XIV. by se
za současné dílo nestyděl. Ale modernost a originalita se v dnešním postupu
nezapře. Již o Periferiku, o dálničním
okruhu, který je dnes také na místě posledního pařížského opevnění, se říká, že
je účinnější než někdejší hradby. Tramvaj
se svým zeleným pásem posiluje neprostupnost hranic velkoměsta. Tady se mi,
nevím proč, vnucuje myšlenka na digitální umění, které tento podzim rozkvétá
v pařížských divadelních sálech. Také taková hradba. Možná ještě jiná a poslední hradba a nedostupnost středu města.
Divadlo Chatelet se kdysi chlubilo, že je
jediné divadlo s vypolstrovanými křesly.
Dnes tu Québec Numérique, „digitální
Kebek“, představení nejmodernějšího typu – takové technologické delirium – které otevírá v Chatelet nadcházející sezónu, zmítá v centru se nacházejícími decentrovanými davy.
Paříž se vyvinula od hradeb
k hradbám. Po jejich zboření se z hradeb
staly bulváry. Krátce po první světové
válce se boří poslední pařížské opevnění, aby byl na jeho místě vytvořen právě
bulvár Periferik. Tím však paradoxy moderního urbanismu jen začínají. Hradby
se neboří jako hradby, a tedy hranice

a opevnění, ale jako oblíbená procházka
a posezení Pařížanů v místech, kde město přechází v zeleň. Hradby postavené
Adolphem Thiersem v roce 1840, tehdy
ministrem a prezidentem státní rady,
později prezidentem státu, byly skoro
okamžitě nefunkční. Zanedbávány ministerstvem obrany, které je vlastnilo,
byly zaplaveny vegetací a bezdomovci. Hradby tak dostaly opačnou funkci,
než původně měly. Staly se postupným
přechodem města v přírodu, přechodem
pořádku a zákona v chaos a bezzákonnost a ještě přechodem výrobní aktivity
v nedělní lenošení.
Realizace moderní dálniční komunikace na jejich místě zrušila tuto kvalitu
přechodu a navrátila místu neprostupnost opevnění. Přejít Periferik se dnes
nikdo nepokouší a ani by to nebylo možné. V jednom a ve druhém směru se řítící, čtyřproudová motorizovaná řeka
odradila nejen všechny veverky a zajíce,
kteří tu skotačili, ale také babičky našich
francouzských přátel, které sem chodily
na rande. Periferik otvírá sérii prstenců pařížského zakletí, sérii oustředných
kruhů bulvárů, které postupně vznikaly
na místě někdejších hradeb. Od hradeb
k hradbám jde člověk až do středu a ve
středu je záhadný ostrov ztracený uprostřed vln, jako ta neznámá žena „Utopená
ze Seiny“ a jako ta bárka, kterou má Paříž
stále ve znaku. Když hradba vody nestačila proti nepřátelům, postavila hrstka
rybářů na ostrově první pařížské hradby. Jsou dnes vyznačené dvěma pruhy
dlažby v malé uličce Hrdličky na ostrově
„de la Cité“ (rue de la Colombe). Bylo to

někdy kolem roku 285. Gallo-románská
Paříž se tenkrát jmenovala Lutecia.
Když jsem jel podruhé v životě do Paříže, nebylo to vlakem, ale autem od jihu
a po dálnici. Říkal jsem si, že to v tom
dopravním chaosu pařížského předměstí
radši vezmu frontálně bulvárem a přímo
do středu velkoměsta. Tenkrát jsem nevěděl, že „boulevard“ je ochranný pevnostní kruh, zatímco příjezdová cesta je
„avenue“, tedy to, co vede k něčemu. Sledoval jsem tedy ukazatele a jel směr „Paříž – centrum“. Ze začátku bylo všechno
v pořádku. Pařížské předměstí je rozlehlé
a rušné, tak jsem se nedivil, že to chvíli
trvalo. Náhle jsem však spatřil další šipku
„Paříž – centrum“, ale v opačném směru.
Otočit se na šestiproudové dopravní tepně není žádná sranda, ale zvládnul jsem
to a vyjel na druhou stranu s nepříjemnými pocity automobilisty, který si spletl
cestu. Jel jsem znovu, „Paříž – centrum“,
frontální ofenzíva a najednou znovu
šipka a znovu v opačném směru. Otočil
jsem to podruhé. Zopakoval jsem si to
snad pětkrát, než mě napadlo dělat pravý
opak toho, co určují dopravní informace spolu s mým vrozeným orientačním
smyslem. Za několik minut jsem byl
v Paříži, tak, jak jsem si to představoval,

frontálně a přímo v centru. Neproniknutelný bulvár Periferik a jeho girlandy
dálničních uzlů!
Tenkrát jsem ještě neznal tu krásnou
větu Marii Torok, pařížské psychoanalytičky maďarského původu, podle které
frontální útok pancíř neprozrazí, sklouzne po jeho povrchu a začne se točit kolem pevnosti, aby ochranný krunýř ještě
posílil.
Paříž měla postupně sedm hradebních opevnění. Ta předposlední byla celní a ﬁnanční. Ludvík XVI. svěřil stavbu
architektu Nicolasi Ledouxovi, který vytvořil osvíceneckou nebo také „revoluční
architekturu“, ale revoluční vláda ho za
to skoro odměnila gillotinou. I z těchto
hradeb se staly bulváry, ale některé brány
zůstaly. Jedna je na náměstí D´Enfert-Rochereau, druhá na Nation, anebo
ještě Rotunda u pařížského Stalingradu.
Ale bulváry nejsou pouze na místě bývalých hradeb. Jeden vznikl rozšířením
ulice d´Enfert, tedy Pekelné, která vedla
od Pekelné brány v blízkosti dnešních
rozvalin kláštera Cluny. Nevzdělaní Pařížané si prý spletli latinské „Via Inferior“,
tedy Dolní cesta, s „Via Infernum“ Cestou pekel. Dnes tu začíná Lucemburská
zahrada. V 10. století tu byl ale jen „Val

vert“ (Zelené údolí) a opuštěný ponurý hrad exkomunikovaného Roberta II.
z rodu Kapetovců. Po smrti chmurného
kralevice se tu usídlil ďábel sám a strašil
pocestné, kteří se vydávali na dlouhou
pouť z Paříže do vesnice Vaugirard. Po
prosinci 1785, kdy se začaly rušit pařížské hřbitovy, se tudy vozily pozůstatky
mrtvých. Házeli je tenkrát do děr, které
zbyly za branami města po podzemních
lomech. Dnes je tu kostnice a vchází se
do ní budovou Ledouxovy brány.
Město rádo zapomíná, přetváří se
a skrývá, ale právě v tom zapomnění
v sobě uchovává historii. I ta tramvaj, co
bude jezdit po trávníku zapomnění jako
modernost sama, připomene nedělní
procházky Pařížanů. Kdo by na to však
dnes pomyslel. Věci jsou konečně tak,
jak jsou. Ale co to digitální umění? Je to
s ním také jako s opevněním, ze kterého
se stal bulvár, hlavní tepna velkoměstké
komunikace: člověk může všude a všechno, ale nedostane se nikam a neudělá
nic.
Se srdečnými pozdravy
Jiří Eduard Hermach

REPRO: ARCHIV
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Rybka s klasem žita
Po stopách Viktora Fischla, slavného spisovatele, básníka,
diplomata, velvyslance Izraele v �ad� evropských zemí

Marta Marková

Z

e setkání v Jeruzalémě nakonec sešlo. Avigdor Dagan (Viktor Fischl,
také Fišl) zemřel letos na konci května, týden před dohodnutou schůzkou.
Takže jsem se mohla vypravit už jen po
jeho stopách do severní části Jeruzaléma,
do míst, kde se svou rodinou žil po desítky let. Sderot Hameiri v Kiriat Mosche je
typická průjezdní ulice na kopci, se zelenou alejí uprostřed, s traﬁkou na konci.
Pod stromy na lavičkách posedávají maminky s kočárky a starci s jarmulkami na
hlavách v doprovodu ﬁlipínských pečovatelů. Fischlův dům je tříposchoďový činžák z padesátých let, s rozsáhĺým vnitřním dvorem zakousnutým hluboko dolů
do stráně. Tam dole jsem našla i kovaná
zahradní vrátka s měděným štítkem Avigdor Dagan, která uzavírala přístup ke třem
schůdkům vzhůru, k obrostlé kamenné
terase, kterou Viktor Fischl láskyplně nazýval zahrádka. Tudy je možno vstoupit
do přízemního bytu s malou halou plnou
pestrých ﬁgurek a obrazů kohoutů. Viktor
Fischl je sbíral celý život. Český malíř Jan
Kristofori, který mu svého času namaloval
100 kohoutů ve stylu nejznámějších malířů, jeho sbírku znamenitě doplnil.

Stella a Gabriel Daganovi

Pavel a Viktor Fischlovi
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U dveří obývacího pokoje na mne čekali dvaadevadesátiletá paní Stella Dagan
a její syn Gabriel. Lehká jak pírko, v obličeji stále stopy někdejší krásy a rozhodnosti. Vzpomíná, jak v roce 1949 přišli
do Jeruzaléma. Oni, pozdější Daganovi.
Tenkrát to byla rodina Fischlova. Sedmatřicetiletý Viktor Fischl, bývalý zaměstnanec československého ministerstva
zahraničí, jeho pětatřicetiletá žena Stella
a jejich dva synové, sedmiletý Petr Daniel, který se narodil v roce 1942 v Lon-

dýně a v Praze začal chodit do první třídy, a dvouletý, v Praze narozený Martin
Gabriel. Spisovatel a překladatel Viktor
Fischl měl za sebou kariéru ministerského úředníka. Po studiích na Karlově univerzitě byl od roku 1935 parlamentním
sekretářem československé Židovské
strany a redaktorem týdeníku Židovské
zprávy. Když v roce 1939 emigroval před
nacisty do Anglie, začal pracovat na exilovém ministerstvu zahraničí. Po válce
byl znovu vyslán do Anglie ve funkci tiskového atašé. V té době už mu vyšly čtyři
básnické sbírky, ale teprve první próza
Píseň o lítosti (Schir harachamim) mu
1948 přinesla uznání, cenu Evropského
literárního klubu. A pak odešli Fischlovi
z Československa do Izraele.
Gabriel Dagan připomíná, že nebylo
úplně lehké být synem diplomata: „Tatínek zastupoval stát Izrael jako diplomat
dvaadvacet let. Byl jsem s rodiči v Japonsku, v Barmě, střídal jsem školy, přátele.
Ale pak jsem šel do internátní školy a po
ní následovala vojna. Navštěvoval jsem
rodiče jen sporadicky, ale přesto jsme
měli celá léta velmi intenzívní vztah,
všechno jsme společně zvažovali a řešili.
Když se rodiče vrátili do Izraele, šel můj
otec do penze. Poté, co jsem se oženil,
nebydleli jsme v Jeruzalémě, ale přesto
jsme se všichni tady, v bytě rodičů, v pátek scházeli k šábesovému jídlu. Když se
narodil můj syn, maminka se o něj starala, aby moje žena neztratila práci.
Když otec odešel do penze, začal horečně psát. Jakoby chtěl dohnat všechna
ta léta, která mu zabrala diplomacie. Psal
rukou. Až později přesedlal na psací stroj.
Když mu oči přestávaly sloužit a i klávesnice na psacím stroji už působila potíže,
daroval mu československý velvyslanec
v Izraeli starou mašinu s velkými kulatými
písmeny. On sám ji nepotřeboval, psal už
na počítači. Tatínek tento dar nějaký čas
s radostí používal, ale nakonec se vrátil
zase k psaní rukou. Maminka mu opravovala a přepisovala rukopisy, až v posledních letech ji nahradila Lia Skálová.“

Pětadvacetiletý Viktor Fischl se
svou ženou Stellou na pražském
nábřeží u Národního divadla.

P�ije�, vysv�tlím ti to

Svoji první prózu zveřejněnou v Izraeli
napsal Dagan už v hebrejštině, ale publikoval ji ještě pod svým vlastním jménem
Viktor Fischl. Kdy vlastně začal psát pod
jménem Dagan? Odpověď na tuto otázku
jsem našla v Tel Avivu, ve druhé polovině
Fischlovy rodiny. U Pavla Fischla, o deset let mladšího bratra Viktorova. I on
odešel – pod jménem Jan Krása – v roce
1949 z Prahy. Předtím byl krátce ženatý
s výstřední Janou Krejcarovou, dcerou
spisovatelky a novinářky Mileny Jesenské a architekta Jaromíra Krejcara.
Pavel Fischl se usadil v Tel Avivu a navázal na svou hereckou dráhu z pražského divadla E. F. Buriana. Divadlo
Habima, kde v roli dramaturga působil
spisovatel a přítel Franze Kafky Max
Brod, mu nabídlo angažmá.
A jak to tedy bylo s tím jménem Dagan? „V roce 1955, když měl být můj bratr vyslán na svoji první diplomatickou
misi, vyžadoval po něm tehdejší izraelský ministr zahraničí změnu jména. Byla
to vlastně podmínka: místo německého
jména musí mít izraelské! Nic kloudného nás nenapadlo. Požádal jsem o pomoc přítelkyni Leu Goldbergovou, která
v Habimě pracovala jako druhý dramaturg a byla mimo to velice úspěšná spisovatelka a básnířka. Ta nám navrhla asi
padesát jmen, ale žádné se nám nelíbilo.
Tak jsme se dohodli, že si dáme týden na
rozmyšlenou. A Lea pro nás skutečně našla nové jméno: Dagon. „Dag“ je v hebrejštině ryba a „on“ je malá. Koneckonců
i v němčině Fischl znamená malá ryba...
Líbilo se mi to. Měl jsem zrovna před
premiérou v Komorním divadle, už se
připravoval program, plakáty... Už jsem
hrál, vystupoval na jevišti jako Dagon,
když mi zavolal bratr a řekl, že ani toto
jméno se jeho ministrovi nezdá, protože
před více než dvěma tisíciletími bojoval
jeden Filištín jménem Dagon proti židům. Takže ani toto jméno není vhodné.
A navrhl mi jméno Dagan. Dagan? To je
přece žito! Ale on nechtěl slyšet žádné

námitky, jen mne požádal, abych za ním
přijel, že mi to vysvětlí. Když jsem přišel,
vzal papír a namaloval mi v hebrejštině
velké písmeno „R“. Vypadalo to jako rybka, která nese klásek žita v tlamě. Víš, to
je ten rozdíl, řekl.“

Skute�n� to nenapíšeš?

Prožitky a vyprávění Pavla Fischla prý
často inspirovaly jeho bratra při psaní.
„To je pravda, ale nejdřív se vždycky ptal,
proč to nenapíšu já: Skutečně to nenapíšeš? Ne? Tak to napíšu já. Měli jsme spolu
báječný vztah, vždycky jsme spolu všechno prohovořili. Když nám zemřel otec,
bylo mi třináct let. Krátce potom jsme
se – máma, moje o pět let starší sestra
Emilie, řečená Minda a já – přestěhovali
z Hradce Králové do Prahy, za bratrem.
Viki mě tenkrát pověřoval různými úkoly, a tak jsem jeho prostřednictvím po-

znal spoustu zajímavých lidí, třeba Maxe
Broda, Pavla Eisnera, Hanse Krásu. Jako
redaktor Židovských zpráv pracoval Viktor s nejrůznějšími židovskými organizacemi, které židům pomáhaly k výjezdu,
k útěku ze země.
Náš první pražský byt byl v ulici U staré školy. Odtud jsme se odstěhovali v roce 1939 do Josefské, která se dnes jmenuje Široká. Tam maminka onemocněla
na rakovinu a po dvou měsících zemřela.
Viki už byl v té době v Londýně. Po pohřbu odjela i Minda do USA za svým
snoubencem, který jí stačil včas obstarat
příslušné papíry. Zůstal jsem sám a odstěhoval se ke kamarádům. Bylo nás tenkrát Na Zderaze v židovské komuně sociální demokracie Makabi Hca Ir deset.
Moji sourozenci se snažili dostat vízum i pro mne, ale bylo už pozdě. Válka
byla v plném proudu.
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věčnost, jak jsem ty boty pozoroval zdola.
Pak se otočil a zavřel za sebou dveře. Byli
jsme zachráněni! Pak celá ta masa lidí
odešla, zůstali jsme v lágru sami s raněnými a mrtvými. Jedli jsme jehličí a sníh. Pak
přišli Rusové a dali nám první bochníky
chleba! Často se mi vracívá sekvence těch
bot, jak se na ně zespoda dívám.
Viktor přijel v roce 1946 na pár dní do
Prahy. Povídali jsme si celé dny a noci.
Musel jsem všechno, co jsem prožil, někomu vyprávět. Viktor mi přivezl oblek
a boty. Vzal mě do Štěpánské, do Alcronu, kde tenkrát bydlel, a trval na tom, že
se musím převléci. Byl jsem nervózní,
protože jsem viděl, že kromě mého bratra je v místnosti ještě někdo jiný. Stále
jsem bratrovi říkal, že nejsme sami, že je
s námi ještě nějaký člověk, který nás pozoruje. Trvalo chvíli, než jsem pochopil,
že vidím sám sebe ve velkém zrcadle, které tam sahalo přes celou stěnu. Celá léta
jsem neviděl zrcadlo, žil jsem jako zvíře.“
Když v roce 1968 zemřel Max Brod,
nabídli po něm Pavlu Fischlovi v Habimě místo dramaturga. To už měl tento

populární herec na kontě také několik
her a básnických debutů. Nikdo ale netušil, že už se vlastně s divadlem rozloučil
a že se v cizině věnuje dalšímu sebevzdělávání. V New Yorku, na Jeschivské univerzitě, studoval klinickou psychologii.
Po roce se vrátil do Tel Avivu, kde začal
novou životní etapu. Celá desetiletí pak
pracoval pro hnutí kibuců.
Jeho bratr Viktor Fischl alias Avigdor
Dagan navštívil svou vlast poprvé v roce
1990 jako člen izraelské delegace, která obnovila diplomatické styky mezi Izraelem
a Československem. Od té doby se do Prahy a Hradce Králové vracel pravidelně.
V sobotu 24. června vzdal Jeruzalém
Viktoru Fischlovi hold. Na počest jeho
památky hráli Dvorní šašky. Kniha, která se stala předlohou pro tuto hru, byla
přeložena už do všech světových jazyků
a také do japonštiny. Vznikla na základě
vyprávění jeho bratra Pavla.

Marta Marková je novinářka a spisovatelka,
žije a pracuje v Rakousku.

O

pravdické léto jsme si, zdá
se, letos odbyli už červencem; srpen svou temperaturou připomínal spíš počátek
podzimu. Sotva s tím ale souvisí,
s jakým chladem se potkalo výročí Srpna, totiž toho velkého,
jednadvacátého. Sám jsem toho
dne jel za prací z Prahy, vyšla
mi však čtvrthodinka po deváté
ranní zajít k pomníku svatého
Václava – a co myslíte, nebyla
tam jediná česká noha! To když
jsem tam přišel před osmnácti
lety, bylo tam aspoň pár esenbáků, kteří se přiblble ptali, proč to
tam chcete dávat, položit kytku
mi zakázali a zapsali si mou občanskou legitimaci.
Ani média se letos nepřetrhla: příští den bylo v novinách víc
podivů nad mlčením než Onen
den vzpomínek. Dokonce i následujícího 22. srpna dal Vaculík
ve svém úterním fejetonu v Lidových novinách přednost Gün-
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Bylo mi devatenáct, když jsem přišel do
Terezína. Odtamtud mě poslali do Osvětimi a v roce 1945 na pochod smrti do
Blechhammeru. Šli jsme tenkrát – a to nás
bylo několik desítek tisíc, protože spojili
několik koncentračních táborů – tři dny
a tři noci za dvacetistupňového mrazu.
Zachránil mě jen průjem, protože všechno
to v kalhotech zmrzlo a celého mě obalilo.
Moji přátelé měli omrzlé nohy, jen já ne.
Až v Blechhammeru nám dovolili udělat krátkou pauzu. Naši skupinu strčili do
malé místnosti, byli jsme tam napěchovaní
vestoje. Abychom si alespoň trochu odpočinuli, dohodli jsme se, že jedna polovina
bude střídavě stát a druhá si dřepne. Byl
jsem strašně zesláblý a další pochod do
Bergen-Belsenu bych jistě nepřežil. Z okna
jsem ale uviděl malý domek, který ve mně
vzbudil naději. Dostal jsem se dovnitř, byla
tam jen jedna místnost s postelí a stolem.
Schoval jsem se bez dlouhého přemýšleni
pod postel. Za chvíli přišli přátelé a udělali totéž. Byli jsme tam už hodnou chvíli,
když se otevřely dveře a do místnosti vešel
esesák. Zastavil se na prahu. Byla to celá

nejde jen o slova

„osmašedesátý“ byl toliko konﬂiktem soupeřících frakcí KSČ,
21. srpen tudíž pouze jeho logickým vyústěním. Ostatně proč se
divit – vzpomeňme jen, kolik
současných politiků se nestydí
vlichocovat se normalizační mlčící většině tvrzením, že nikoli
heroické oběti, nýbrž hovniválský nihilismus tiché kolaborace
vedl k rozkladu komunismu.
Přitom právě osmašedesátnický experiment (lhostejno
nakolik upřímný, nakolik účelový) o polidštění kremelského
socialismu a šok z jeho konce
byl jednou z časovaných roznětek krachu sovětského systému.
Gorbačovova snaha nastolit
československý „osmašedesátý“
doma se minula s časem, nikoli
s účinkem.
Na československém „osmašedesátém“ nebylo nejdůležitější, že vznikl na pozadí partajních
třenic; konečně i jeho klíčové

Srpnový podzim
teru Grassovi. Pravda, Vaculík si svých
„srpnových srpnů“ odsloužil ažaž; přece
však mi letos scházel.
Není to fér. Nic naplat, 21. srpen 1968
byl pro nás nejtransparentnější událostí
rudého čtyřicetiletí. Jak to, že symbolem,
„logem“ z něj zůstalo pouhé datum? Byl
jsem tenkrát student, vysokoškolák. Univerzitní studenti se stali nesmazatelnými
symboly tragických dob – Jan Opletal, Jan
Palach. Kam se jako symbol poděla Danka
Košanová, zastřelená onoho 21. srpna před
právnickou fakultou v Bratislavě? Že jí bylo
„jen“ patnáct? Že byla nedejbůh „jen“ Slovenka? (Co si my Češi z československých
dějin nepřisvojíme, rádi vytěsňujeme.) Ale
on to dobře a hned předzvěděl Karel Kryl:
i tráva mu „mluvila o růžích nad dívčím čelem, jež křičely na lidi Pamatuj!“ – pak minulo září, a nikdo už „pamatuj!“ neslyšel...
Tehdy jsme se ještě rozpomněli při
prvním výročí, a opět byli mrtví – ten-
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tokrát příznačně zabití z našich, ne z invazních zbraní. Den nato pak vychází
hanebný „pendrekový zákon“, podepsaný dokonce jménem, jež se rok předtím
nakrátko symbolem stalo. (Snad jediný,
kdo letos právě toto důrazně připomněl,
byl Petr Pithart.) Pak se však hladina zapomnění rychle zavírala. Za srpen kladivem? Kdeže loňské sněhy jsou!
Po dalších dvaceti letech dostal pendrekový zákon skřípavý kontrapunkt. Když se
k 21. výročí 21. srpna ústavní orgány Polska a Maďarska oﬁciálně omluvily za účast
na invazi, československá kompetentní
místa omluvu odmítla jako „vměšování do
našich vnitřních (!!) záležitostí“. Dokonce
i toto zaskuhrání zplesnivělého režimu se
spíše než s dávením či aspoň výsměchem
setkalo povětšinou s lhostejností.
Skličující je, že zlhostejnění je i nadále
posvěcováno reinterpretacemi „bořitelů mýtů“, dokonce zdá se čím dál silněji:

pojmosloví (obrodný proces, polednový
vývoj, akční program, socialismus s lidskou tváří apod.) rychle zﬂoskulovatělo.
To vše byly jen okolnosti; důležité bylo,
co se na jejich pozadí uvolnilo: oživení
aktivního občanství, zájem o věci veřejné, snaha o jejich zlepšení a ochota se na
tom osobně podílet. V srpnových dnech
pak dokonce přinášet oběti nejvyšší. To
všechno pak můžeme trochu nadneseně
nazvat rozšiřováním prostoru svobody.
Vytěsňování pohnutých momentů
dějin či jejich obrůstání lhostejností bychom neměli připouštět. Trochu aforisticky se říká, že tragická je doba, která
potřebuje hrdiny. Nakolik to platí, nevím. Rozhodně je dobře, že nepotřebujeme hrdinů (a obětí), jež přinesly srpny
1968 a 1969. Tím spíš však na ně nemáme zapomínat.
Jan Horálek
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Vadná logika
Č
eské zdravotnictví ročně spotřebuje na 200 miliard korun. Debata
o tom, jak šetřit, má určité styčné
body, mezi které patři otázka ﬁnanční
spoluúčasti pacienta. Nová úhradová
vyhláška nařizuje spoluúčast pacienta
převážně při doplácení na určité léky.
Někteří argumentují, že pacienti by měli
mít víc legálních možností připlatit si za
vlastní nadstandardní péči, ale že tyto
možnosti neexistují.
Tento argument je zavádějící. Uznává
chybný status quo, při kterém stát zásadně selhává. Více než deset let poukazuji
na neschopnost jak našich zákonodárců,
tak Lékařské komory konečně deﬁnovat,
co to vlastně je základní zdravotní péče.
Za předpokladu, že chceme nadále mít
sociální zdravotnictví, první krok musí
být deﬁnice tzv. standardní péče, tedy
toho, co stát zaručuje. To, co ﬁnančně
nekryje (ať se jedná o léky, služby, jednolůžkové pokoje apod.), se automaticky
stane nadstandardní, lépe řečeno mimo
standard.
Povinností každého státu je dodržovat
kvalitu a rozsah zdravotnických služeb,
které zapadají do dohodnutého standardu.
V případě, že pacient či zdravotník se dohodnou na službě, která není kryta státem,
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jejich dohoda nemá jiný charakter než ryze
soukromý. Nejde tedy o legální možnost,
ale pouze o svobodnou
mimosystémovou volbu
obou stran.
Důležitější ovšem je,
jestli máme dovolit, aby
státní zaměstnanci vůbec měli možnost jednat
de facto jako soukromé
subjekty a nabízet služby, které vedou k nekontrolované a nežádoucí
stratiﬁkaci státního systému. Tady narážíme na nejpodstatnější
argument pro posílení nejen soukromého sektoru, ale pro zrod soukromého připojištění, při kterém nikoliv stát,
ale zainteresovaní pacienti, zdravotníci
a přetransformované pojišťovny mohou
mezi sebou konkurovat – pacient se rozhodne podle nejnižší ceny za nejlepší
nabídku, což znamená brzdění výdajů
a zefektivizování systému. Naše zdravotnictví nutně potřebuje stratiﬁkaci, která
dá pacientům možnost být nezávislí na
státní službě, přičemž při placení zdravotních daní všemi občany bude mít státní kasa více peněz pro méně spotřebitelů,
což povede ke zkvalitnění státní sítě.

Pokud jde o doplácení pacientů na
léky, je fakt, že musíme šetřit – výdaje
na léky tvoří nejrychlejší růst deﬁcitu ve zdravotnictví. Je ale chybné
uznat logiku, která tvrdí, že hrazení se má dít
uvnitř systému a nikoliv
mimo něj.
Čeští pacienti navštěvují svého lékaře
sedmnáctkrát do roka
(evropský rekord), převážně kvůli obnovení
receptu na běžné léky, které se dají na
Západě koupit bez receptu v každé lékárně. Tyto léky nemají být státem hrazené
(jedině pro důchodce či lidi na sociální
podpoře) a mají být k dispozici v lékárnách a drogeriích bez receptu. Kdybychom tento krok spojili s možností automaticky obnovit určité recepty bez další
návštěvy lékaře, dosáhli bychom bezbolestného a efektivního snížení obrovské
části zdravotnických výdajů.
Státní zdravotnictví nepotřebuje větší
ﬁnanční spoluúčast pacienta. Potřebuje
šetřit a zeštíhlit.
Martin Jan Stránský

p�edplatné

Veškeré objednávky zasílejte na adresu:
Přítomnost
Národní 11, 110 00 Praha 1
tel.: 222 075 600
Fax: 222 075 605
e-mail: info@vydavatelstvimjs.cz

ceny p�edplatného
ČR:

340 Kč / 1 rok (15 USD, 12 EUR)
660 Kč / 2 roky (29 USD, 24 EUR)
960 Kč / 3 roky (41 USD, 34 EUR)
Evropa: 800 Kč / 1 rok (35 USD, 29 EUR)
Zámoří: 1000 Kč / 1 rok (43 USD, 36 EUR)
Studentské předplatné: 149 Kč/ 1 rok
NOVINKA
Elektronické předplatné:

inzerce
Umístění
1
2
3
4

Možnost kombinované inzerce.
Veškeré ceny lze projednat dle
individuálních zájmů a možností.

160 Kč / 1 rok (8 USD, 6 EUR)

Bannerová inzerce – 3 měsíce
Cena – titulní strana
Cena – sekce
9 600,–
4 800,–
6 000,–
3 000,–
5 600,–
1 800,–
2 700,–
1 500,–

Velikost v px
468 x 60
do 160 x 160
do 125 x 125
468 x 60

Tištěná inzerce/ 3 měsíce

Barevná inzerce

Černobílá inzerce

1/8

1/4

1/2

1

Vnitřní
obálka

Zadní
obálka

1/8

1/4

1/2

1

Vnitřní
obálka

Zadní
obálka

Přítomnost

2 900,–

4 900,–

8 000,–

13 000,–

21 500,–

31 400,–

2 000,–

3 800,–

5 900,–

10 900,–

17 500,–

27 000,–

TNP

2 900,–

4 900,–

8 000,–

13 000,–

21 500,–

31 400,–

2 000,–

3 800,–

5 900,–

10 900,–

17 500,–

27 000,–

P + TNP

4 400,–

7 700,–

13 200,–

24 100,–

31 400,–

41 200,–

3 200,–

5 800,–

10 800,–

19 700,–

27 200,–

36 800,–

Časopis

Síla díky
rozmanitosti
British American Tobacco (Czech Republic)
je partnerem redakční stáže pro etnické
menšiny v Přítomnosti

