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když jsme se domlouvali, že část letní
ho čísla věnujeme fenoménu přátelství, 
zanotovali oba redaktoři Přítomnosti 
Ondřej Aust a David Svoboda uniso
no: Přátelství, to je někdy víc než láska. 
Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou 
dlaň. Přátelství, to je 
plachá něžná kráska, 
která mává na toho, co 
dává víc než citů daň. 
V osmdesátých let se 
na ně, tenkrát malé 
děti, tahle sladce sen
timentální odrhovačka 
hrnula z rádia v jed
nom kuse.

„Přátelství, jo? Jaká 
je jeho definice? Přátel
ství je když, vodsaď podsaď… Drůžba? 
Freundschaft? Friendship? Chaverut? 
Mně to slovo zní zprofanovaně, neu
přímně. Nepoužívám ho. Patetické slo
vo z minulého století,“ řekl muzikant 
a spisovatel, někdejší undergroundový 
písničkář a disident Vlastimil Třešňák 
Marcele Pecháčkové, když se pokusila 
udělat s ním pro Přítomnost na téma 
přátelství rozhovor.

Památníčky dívčích teenagerů s jí
mavými citáty se už dnes nenosí, ale na 
blogu typu Terynčina kopretinka nebo 
Duhový ostrov, případně Paťulčin blog je 
najdete. Dočtete se, že přítel je ten, kdo 
ti podá ruku a dotkne se tvého srdce, že 
štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje, 
že přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavo
láteli jim ve čtyři ráno.

Přes tuto pochybnou výbavu jsme se 
do přátelství pustili a budeme rádi, když 
nám napíšete, s jakým výsledkem.

Sociolog Jiří Musil konstatuje, že 
lidí, kteří nemají přátele, v současné 
společnosti přibývá. Zároveň ale přibý
vá i těch, kteří pociťují potřebu vyma
nit se z role soutěžících, směňujících 
a navzájem se srovnávajících. Těch, 
kteří touží po důvěře a vzájemnosti, 
porozumění, opoře, což vám pouzí 
dobří známí nemohou poskytnout. Ani 
vy – jejich dobří známí – jim. A přitom, 
jak poznamenává klinický psycholog  

Michael Šebek, čas strávený s přáteli je 
důležitou složkou obnovy psychických 
i tělesných sil. Ovšem s opravdovými 
přáteli, dlouhodobými, spolehlivými.

Dají se takové vztahy najít na interne
tu? A mohou vydržet ve virtuální podo

bě? Psychologové Da‑ 
vid Šmahel a Štěpán 
Konečný z brněnské 
Masarykovy univer
zity o tom napsali 
celou studii. Nabízíme 
vám, k čemu dospěli. 
To, proč jsou někteří 
lidé schopni přátel
ství a lásky a jiní ne, 
dokládá neuropatolog 
František Koukolík.

Americkou protiraketovou základna 
v Čechách, hledání budoucího české
ho prezidenta a osud vládních reforem 
komentuje ve svém pravidelném čtvrtlet
ním resumé událostí na domácí politické 
scéně Erik Tabery. O současném i oče
kávaném velkém střídání stráží v pre
zidentských a premiérských funkcích 
v důležitých státech světa a o důsledcích 
těchto změn referuje Adam Černý.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij kdy
si poznamenal, že na světě začíná být ně 
jak chladno. Americký právník William  
A. Cohn teď v Přítomnosti naopak tvr
dí, že začíná být horko. Myslí to jinak 
než slavný spisovatel, který měl na zře
teli spíš odtažité, až nepřátelské vztahy 
mezi lidmi. Cohn upozorňuje na to, že 
klimatické změny vyžadují rychlá proti
opatření. Jak by ne, vždyť v komiksu Lely 
a Petra Geislerových se tentokrát najde 
kostra Václava Klause vysušená žárem 
Jihočeské pouště. Protože i Přítomnost 
jako každé uvědomělé české médium 
usiluje o takzvanou vyváženost, fejeto
nu Jiřího Eduarda Hermacha dominu
je sněhulák. Ale kdo by se bál Mikuláša 
o žňách, jak pěkně říkají na Moravě.

S chladivými, přátelskými pozdravy

Libuše Koubská

Milé čtenářky, milí čtenáři,

průvodce př ítomností
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T
éma „Jiří Čunek“ žije na naší politické a medi
ální scéně řadu měsíců. Kauza tohoto současné
ho českého vicepremiéra a ministra pro místní 

rozvoj má několik živných zdrojů. Ani ne tak Čun
kovo řešení lokálního „romského problému“, jako 
jeden z jeho dílčích kroků (vystěhování několika 
rodin na Jesenicko). Též původ rodinných úspor. Též 
jeho neochotu abdikovat, jeli obviněn. Samo trestní 
stíhání je podivně nejasné. Stejným dojmem působí 
celé protičunkovské tažení. Komentátoři a moderá
toři našich médií pověsili svůj analytický rozum na 
hřebík a sledují především to, co Čunek řekne. Hlav
ně o Romech. Není obratným řečníkem, odtud snaha 
předvést ho jako haiderovského exponenta zdejšího 
rasismu. Jeho hlavním hříchem je zřejmě nerespek
tování zásady tzv. politické korektnosti.

Politická korektnost je (pseudo)morální imperativ, 
který velí vystříhat se jakéhokoli projevu, jímž by se 
nějaká znevýhodněná minorita cítila dotčena. Zrodil 
se v zemích, jimž říkáme vyspělé, z potřeby podpořit 
nekonfliktní multikulturní soužití. V USA se nesluší 
říkat o černoších, že jsou černí, tamtéž i jinde se nes
mí říci o sexuální orientaci homosexuálů, že je devi
antní, není radno být vůči ženám galantní, protože 
jde o zpozdilý projev mužské nadřazenosti.

Politická korektnost upravuje vnějškové (přede
vším verbální) chování. Smýšlení a cítění regulovat 
nemůže; může je – jako morální nátlak – nanejvýš 
potlačit, případně vytěsnit do nevědomí. Podobně 
zacházela viktoriánská morálka se sexualitou.

Původní motiv byl naivně ušlechtilý. Prosadil se 
tam, kde bylo společenské vědomí zatěžkáno vinou: 
v USA vůči černochům, v Evropě a zvláště v Němec
ku vůči Židům, v bývalých koloniálních zemích vůči 
obyvatelstvu bývalých kolonií, na Západě vůči „třetí
mu světu“. V české společnosti vůči cikánům (už se 
jim tak nesmí říkat, jsou to Romové). Je to vlastně 
produkt špatného svědomí.

Svěrací kazajka  

politické korektnosti 

Po uši  
v konzumu 

Č
eská republika se zdá být na dobré cestě. Tedy 
alespoň potud, pokud se díváme na konzume
rismus z hlediska ekonomizujícího myšlení, 

které ovládá veřejný diskurz v západním světě. Jeli 
totiž většina společenských procesů posuzována eko
nomickým růstem, přičemž i svoboda je poměřována 
tržními kritérii, je zřejmé, že čím více lidé spotřebo
vávají, tím lépe.

Existuje i opačný pohled. Konzumerismus je stále 
častěji kritizován z pozic, které se zaměřují na kvalitu 
demokracie a svobodu chápanou hlouběji, než je jen 
svoboda trhu.

Třeba americký politolog Benjamin Barber argu
mentuje ve své poslední knize Consumed (Zkonzu
mováno), že v západních společnostech je ohrožena 
samotná demokracie, protože posedlost konzumem 
ničí aktivní občanství. Svoboda coby odpovědná 
volba je stále více zaměňována za volbu mezi tím či 
oním zbožím.

Češi vstoupili po pádu komunismu do prostře
dí konzumerismu zcela nepřipraveni. Okouzlení 
„svobodnou“ spotřebou všeho druhu bylo po dlou
hou dobu synonymem svobody jako takové. Západ 
dodnes není primárně přijímán jako civilizační 
výtvor vyrostlý z určitých principů a demokratické 
kultury svázané s vládou zákona, ale jako blyštivé 
pozlátko ekonomického blahobytu.

Česká společnost měla od začátku problémy s roz
lišováním mezi „svobodným“ konzumem a demokra
cií už proto, že historicky postrádá pevnou hodnoto
vou vertikálu. Sekulární a silně plebejští Češi neměli 
po vpádu konzumního kapitalismu žádný „chrám“ 
nebo hierarchie v podobě respektovaných elit, ke kte
rým by se mohli utéct.

Někteří analytici uvádějí, že problémem není 
samotný konzum, ale jeho struktura. Češi si zatím 
dopřávají méně kvalitní výrobky, a můžeme se tudíž 
jenom těšit, až se kvantita změní v kvalitu. Teprve 
pak budeme skutečně normální západní země.

Jenže problém je hlubší. Demokracie není jen 
soustava institucí a mechanismů, ale potřebuje také 
demokraty. Na západ od nás sice tato existující demo
kratická kultura bojuje s náporem globálního kon
zumního kapitalismu, ale západní společnosti přece 
jen mají mechanismy sebeobrany: demokratické tra
dice, respektované elity či třeba jistou míru pokory 
před transcendentnem.

Česká společnost je naopak globálnímu konzum
nímu kapitalismu vydána zcela napospas. Chtělo by 
se věřit, že se věci zlepší s generační výměnou. Jenže 
nastupující generace nejmladších zcela logicky vidí 
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globalizovaný konzum a demokracii jako spojité 
nádoby, takže jak u nás, tak na Západě spíš vznikají 
podmínky pro radikální revoltu, která bude bojovat 
s obojím.

Jiří pehe
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Staneli se politická korektnost součástí panují
cích mravů, funguje jako (auto)cenzura. Překročení 
trestá pranýřem. Proto potlačuje spontaneitu pro
jevu, tedy i svobodu rozpravy, i kdyby to měla být 
rozprava o řešení problému. Politické a mediální 
elity v západoevropských zemích se zdráhají postavit 
se s otevřeným hledím těžkostem, které jim působí 
migranti z muslimských zemí. U nás nelze iniciovat 
svobodnou rozpravu o romském problému (byť jeho 
závažnost vzrůstá), protože hrozí obvinění z rasismu. 
O to se postarají publicisté, kteří se v této věci paso
vali do role morálních arbitrů.

Sama podstata problému se pak stane racionálně 
neuchopitelnou, protože jej nelze otevřít v jeho celist
vosti. Toho, co musí zůstat potlačeno, se pak ujímá 
bez zábran politická periférie a spodina společnosti. 
A co široká veřejnost? Jak kde. U nás reaguje na ten
to stav věcí rezignací v podobě mrazivého nezájmu 
o romský osud. Pseudomoralisté ho nazvou (neprá
vem) rasismem.

V hluboce předlistopadových dobách u nás kolo
val vtip. „Víš, jaký je rozdíl mezi demokracií a lido
vou demokracií?“ Tázaný nevěděl, proto byl poučen: 
„Jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou.“ – Potře
bujeme obdobné poučení. Rozdíl mezi korektností 
a politickou korektností je týž. Je to rozdíl mezi fair 
play a pokrytectvím.

petr příhoda

„Dada je nesmyslné jako příroda a život,“ 
řekl jeden z otců dadaismu, francouz
ský malíř Jean Arp. Ale sám výraz dada 

smysl má a pěkný: je to francouzské dětské označení 
houpacího koně. I hnutí, které vzniklo v roce 1916 ve 
švýcarském Curychu, smysl mělo, byť se jakémukoliv 

Z jízdy
na houpacím koni

Il
u

st
r

ac
e:

 O
n

d
ř

ej
 c

O
u

fa
l 

zařazení programově bránilo. Dadaisté byli jednoznač
ně proti válce, proti civilizační mašinérii, která k ní 
vede. Prohlašovali: „Dada neznamená nic. Pomocí 
ničeho chceme změnit svět.“

Letos v červnu, zrovna hezky vpředvečer příjez
du amerického prezidenta George Bushe do Pra
hy na jednání o umístění protiraketové základny 
v Čechách, se dadaisté připomněli přímo ze stověžaté 
matičky. Sedmnáctý ročník Festivalu spisovatelů Pra
ha, který se konal od 3. do 6. června, tentokrát složil 
hold hnutí Dada.

Festival začal debatou „Nenásilím proti teroris-
mu“. Debatéři byl slibní: vynikající americký spiso-
vatel Edgar Lawrence Doctorow, americký básník, 
ekolog a jeden z předobrazů Kerouakových Dharmo-
vých tuláků Gary Snyder, prozaik, dramatik a esejis-
ta Avraham Yehoshua, o němž se říká, že je izrael-
ským Williamem Faulknerem, a rodák ze Sarajeva 
Aleksandar Hemon, talentovaný Srb žijící v Americe 
a píšící anglicky.

Měli mluvit o tom, jak pomocí ničeho změnit svět, 
jak bez násilí pacifikovat terorismus. Zatraceně těžké 
téma. Úderný Aleksandar Hemon svým minimálně 
o třicet let starším kolegům dával tvrdě najevo své 
krédo, totiž, že „život se ztrátami je nevyhnutelný“, 
co by chtěli… Ti se však bránili a doporučovali vše-
obecnou kultivaci lidstva – vzděláním a hlavně větší 
zodpovědností a širokou účastí na správě světa.

Dada, nebo spíš utopie? Ale z těch se přece vždyc-
ky líhly inspirace a nápady. Když se mluví o teroris-
tech, všichni okamžitě pomyslí na New York 2001, 
Madrid 2004, Londýn 2005. Na jeruzalémský auto-
bus číslo 18. Pomyslí také na trvající iráckou každo-
dennost sebevražedných atentátníků, kteří s sebou 
denně berou na onen svět desítky a desítky civilis-
tů? Není to příležitost pro týmy psychologů a dal-
ších expertů, aby zkoumali, co všechno je v pozadí 
těchto zločinů, jací a kým ovlivňovaní lidé se k nim 
propůjčují? I výsledky takových studií by mohly být 
jedním z racionálních východisek, jak s terorismem 
nenásilně zatočit.

Ale zpátky k Dada. Pražský mezinárodní spiso-
vatelský festival šel také po jeho zavátých stopách 
v české kultuře. Připomněl curyšského spoluzakla-
datele hnutí Waltera Sernera, rodáka z Karlových 
Varů. Prvky Dada v Osvobozeném divadle, v poetis-
mu a koneckonců i v Divadla Járy Cimrmana. Toho 
geniálního Járy, který byl u všeho. Stejně jako sou-
časný český prezident, o němž jsme si nyní v novi-
nách přečetli, že na něj Státní bezpečnost v osmde-
sátých letech vedla svazek s krycím názvem Kluk, 
maskovaný tak dokonale, že vyšel na světlo až teď. 
V archivu ministerstva vnitra byly nalezeny i výpo-
vědi donašečů. Jeden z nich estébákům o Václavu 
Klausovi řekl, že se chová jako zneuznaný génius.

Prostě dada je dada je dada je dada…
 

Libuše Koubská
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Bože, to je vedro.  
tuhle zase našli kostru  

v Jihočeský poušti.  
Na soudním zjistili,  

že to je nějakej Klaus.

Jaká poušť, 
tam jsou rybníky.

Bejvávalo! 
Jak to poznali, 

že Klaus?

text: petr geisler kresby: lela geislerová

…ale, svíral v hnátech  
takovej pamflet, Jako že 
oteplení je nesmysl A ne‑ 

souvisí s ničím, a že i kdyby, 
ekonomie je matka všech  
věd, kudy teče, Tudy léčí. To znám, my to měli taky. 

Ale o fernetu. Zřejmě jsou na to 
léčení dva a maj to Rozdělený.

Jo, jeden otec,dvě matky.  
To bejvá. I když ne v přírodě  

pro jednoho syna…
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Události druhého čtvrtletí roku 2007
 2. dubna
	 Českou	republikou	hýbe	aféra	vicepremiéra	

Jiřího	Čunka:	po	podezření	z	úplatků	přibyly	
ještě	jeho	nekorektní	výroky	o	Romech.

 3. dubna
	 Experti	z	Coloradské	státní	univerzity	před-

pověděli	velmi	aktivní	hurikánovou	sezónu	
v	atlantické	oblasti	se	sedmnácti	tropický-
mi	bouřemi,	devíti	běžnými	a	pěti	prudkými	
hurikány.

 4. dubna
	 Íránský	 prezident	 Mahmúd	 Ahmadínežád	

oznámil	 úmysl	 propustit	 patnáct	 zajatých	
příslušníků	 britského	 vojenského	 námoř-
nictva	jako	dar	Británii.

 7. dubna
	 Odpůrci	americké	radarové	základny,	kterou	

chtějí	v	České	republice	vybudovat	Spojené	
státy	jako	součást	svého	systému	protira-
ketové	obrany	a	jež	by	měla	být	umístěna	
v	Brdech,	oznámili	úmysl	požádat	UNESCO,	
aby	 Brdy	 zapsalo	 na	 seznam	 chráněných	
památek.

 8. dubna
	 Papež	 Benedikt	 XVI.	 při	 velikonočním	

kázání	želel	násilností	v	 různých	afrických	
zemích	a	na	Blízkém	východě	a	uvedl,	 že	
se	„v	Iráku	neděje	nic	pozitivního“.

 9. dubna
	 V	Bratislavě	zemřel	na	následky	popálenin	

po	neuhašené	cigaretě	český	filosof	a	lite-
rát	Egon	Bondy.

 10. dubna
	 Americká	armáda	v	 Iráku	započala	stavbu	

zdi	 oddělující	 sunnitskou	 čtvrť	 v	 Bagdádu	
od	jejího	okolí.

 10. dubna
	 Sedm	 francouzských	 lékařů	 se	 bude	 zod-

povídat	ze	smrti	sto	deseti	pacientů,	kteří	
onemocněli	 Kreutzfeld-Jakobovou	 nemocí	
následkem	užívání	růstových	hormonů.	

 11. dubna
	 Američtí	 vojáci	 v	 Iráku	 a	 Afghánistánu	

budou	 muset	 namísto	 dosavadního	 roku	
sloužit	patnáct	měsíců.

 12. dubna
	 Kreml	 vetoval	 obnovené	 vyšetřování	 smrti	

Jurije	Gagarina,	který	před	46	 lety	obletěl	
Zemi.

 14. dubna
	 Šachový	 velmistr	 a	 odpůrce	 ruského	 pre-

zidenta	 Vladimira	 Putina	 Garry	 Kasparov	
byl	v	Moskvě	zatčen	se	svými	příznivci	při	
protestním	pochodu.

 16. dubna
	 Psychicky	 labilní	 student	postřílel	 ve	 virgin-

ském	univerzitním	kampusu	32	osob	a	nako-
nec	zastřelil	sám	sebe;	29	lidí	bylo	zraněno.

 22. dubna
	 Turecká	vláda	vyjádřila	znepokojení	nad	ší-

řením	křesťanství	v	zemi.

 23. dubna
	 Zemřel	bývalý	ruský	prezident	Boris	Jelcin.

 25. dubna
	 V	 Bangkoku	 požadují	 buddhističtí	 mniši,	

aby	byl	v	nové	ústavě	buddhismus	zakot-
ven	jako	státní	náboženství	Thajska.

 26. dubna
	 V	 estonském	 Tallinu	 se	 konaly	 násilné	

demonstrace	 ruské	mládeže	 proti	 přemís-
tění	pomníku	padlým	rudoarmějcům	z	cent-
ra	města	na	hlavní	hřbitov.	Rusko	pohrozilo	
Estonsku	přerušením	diplomatických	styků.

.
 27. dubna
	 Úřadující	předseda	palestinské	zákonodár-

né	rady	a	předák	Hamásu	šejk	Ahmad	Bahr	
při	 kázání	 v	 Súdánu	 oznámil	 svůj	 záměr	
„vyhladit	 do	 posledního	 všechny	 Židy	
a	Američany“.	

 30. dubna
	 Venezuelský	prezident	Hugo	Chávez	ozná-

mil,	že	jeho	země	vystoupí	z	Mezinárodního	
měnového	fondu	a	Světové	banky.

 2. května
	 Poslanecká	 sněmovna	 Parlamentu	 ČR	

odhlasovala	 i	 přes	 nesouhlas	 levicových	
poslanců	zřízení	Ústavu	pro	studium	tota-
litních	režimů.

 3. května
	 Někdejší	 afghánský	 premiér	 z	 roku	 1992	

Abdul	Sabur	Farid	byl	zastřelen	před	svým	
domem	v	Kábulu.

 4. května
	 Britští	labouristé	utrpěli	nezdar	v	britských	

komunálních	volbách;	ve	volbách	do	skot-
ského	zákonodárného	sboru	podlehli	naci-
onalistické	Skotské	národní	straně.

 6. května
	 Pravicový	kandidát	Nicolas	Sarkozy	zvítězil	

v	 druhém	 kole	 francouzských	 prezident-
ských	 voleb	 nad	 socialistickou	 protikandi-
dátkou	Ségolène	Royalovou.

 8. května
	 Severnímu	Irsku	se	vrací	autonomie.

 9. května
	 Mezinárodní	program	z	oblasti	genetického	

výzkumu	dospěl	k	objevu	genů	zodpověd-
ných	za	výskyt	maniodepresivní	psychózy.

 10. května
	 Britský	 ministerský	 předseda	 Tony	 Blair	

oznámil	k	27.	červnu	svůj	odchod	z	úřadu.	

 10. května
	 Ruský	 list	 Izvestija	 uvedl,	 že	 plánovaná	

radarová	základna	v	ČR	by	se	mohla	stát	
cílem	jaderného	úderu	ze	strany	Ruska.	

 10. května
	 Česká	rocková	skupina	Kabát	se	neprobo-

jovala	do	finálového	kola	soutěže	Eurovisi-
on	Song	Contest.

 15. května
	 Poté,	 co	 Palestinci	 vypálili	 z	 pásma	 Gazy	

přes	200	raket	na	izraelské	území,	odpově-
děl	Izrael	leteckými	údery	na	cíle	v	Gaze.

 15. května
	 Ve	Virginii	zemřel	americký	pastor	a	zakla-

datel	evangelistického	hnutí	Morální	větši-
na	Jerry	Falwell,	u	nás	známý	z	filmu	Miloše	
Formana	Lid	versus	Larry	Flynt.

 17. května
	 Prezident	 Světové	 banky	 Paul	 Wolfowitz	

oznámil	 svou	 rezignaci	 v	 důsledku	 aféry	
s	protežováním	své	milenky	pracující	tamtéž.

 17. května
	 Mezi	Severní	a	Jižní	Koreou	poprvé	od	ko-

rejské	války	projíždějí	vlaky.

 18. května
	 Parlament	umožnil	kazašskému	prezidentu	

Nursultanu	Nazarbajevovi	ucházet	se	neo-
mezeně	dlouho	o	prezidentský	úřad.

 19. května
	 Rumunští	občané	v	referendu	odmítli	pokus	

parlamentu	 sesadit	 proreformního	 prezi-
denta	Traiana	Basesca.
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Události druhého čtvrtletí roku 2007
 20. května
	 Bulhaři	poprvé	volili	své	zástupce	do	Evrop-

ského	parlamentu.

 22. května
	 Britské	úřady	zahájily	stíhání	Andreje	Lugo-

vého	jako	hlavního	podezřelého	z	vraždy	bý-
valého	agenta	KGB	Alexandra	Litviněnka.

 24. května
	 Sněmovna	 reprezentantů	 schválila	 stomi-

liardový	rozpočet	na	válku	v	Iráku	a	Afghá-
nistánu.

 26. května
	 Írán	prohlásil,	že	odhalil	špionážní	síť	říze-

nou	Spojenými	státy	a	jejich	spojenci.

 29. května
	 Jako	jediný	kandidát	byl	prezidentem	Sýrie	

znovu	zvolen	Bašár	al-Assad.

 30. května
	 Rada	bezpečnosti	OSN	zřídila	mezinárodní	

tribunál	 pro	 stíhání	 pachatelů	 vraždy	pre-
miéra	Rafíka	Harírího.

 31. května
	 Prezidentem	 Lotyšska	 byl	 zvolen	 Valdis	

Zatlers.

 1. června
	 V	amazonských	pralesích	byl	objeven	dosud	

neznámý	domorodý	kmen.

 1. června
	 Známý	propagátor	a	praktikant	eutanázie	

doktor	 Jack	Kevorkian	 byl	 po	 osmi	 letech	
propuštěn	z	vězení.

 4. června
	 Čína	zveřejnila	svůj	první	národní	akční	plán	

boje	proti	klimatickým	změnám.

Mocní versus rozhněvaní.  
Summit skupiny G8  
v německém Rostocku  
se neobešel bez protestů.
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 4. června
	 V	 Haagu	 začal	 soudní	 proces	 s	 bývalým	

liberijským	prezidentem	Charlesem	B.	Tay-
lorem.

 4. června
	 Na	 jednodenní	 návštěvu	 České	 republiky	

přiletěl	americký	prezident	George	W.	Bush.	
Na	programu	jednání	byla	výstavba	radaro-
vé	základny	a	budoucnost	vízového	režimu	
mezi	ČR	a	USA.

 6. června 
	 V	 německém	 Heiligendammu	 začala	 za	

divokých	 pouličních	 protestů	 33.	 summit	
skupiny	G8.
 

sestavil David svoboda
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F
rancie výrazně těží z globalizace. Ale 
zatímco její „tělo“ je globalizované, 
její „hlava“ nikoliv. Mezi realitou 

a jejím vnímáním zeje propast. Průzkumy 
veřejného mínění to ukazují jednoznačně. 
Sedmdesát procent Francouzů spatřuje 
v globalizaci hrozbu. Nikde jinde tak vyso
ké procento nenajdete. V Africe pokládá 
globalizaci za pozitivní jev 60 procent lidí, 
v Číně 70 procent, v USA 57 procent. Ply
ne z toho závěr, že Francie je dnes zemí 
s největší obavou z budoucnosti.

K francouzské národní specifice pat
ří nedávat dohromady fakta. Před třice
ti lety nefigurovala jediná francouzská 
firma mezi nejúspěšnějšími světovými 
podniky. Dnes má Francie celou dva
cítku svých podniků mezi nejúspěšněji 
firmami ve světě. A navíc francouzský 
zahraniční obchod patří k nejaktivněj
ším na celé planetě. Čím tedy vysvětlit 
rozpor mezi pocity a realitou? Má to 
kořeny v představě, že patent na univer
salismus vlastní Francie, a jsou tu tudíž 
důvody kulturní. Druhou stránkou je 
francouzský centralismus a etatismus, 
což ukazuje na souvislosti historické. 
Francouzská kritika globalizace je opráv
něná jen v jednou směru. Je pravdou, že 

na výhodách globalizace se jednotlivé 
země a oblasti nepodílejí rovnoměrně 
a že usměrňování globalizačních procesů 
se nedaří vždy zvládnout.

Globalizace je jednou z historických 
fází vývoje tržního kapitalismu. Dnes 
se nacházíme v momentu zrychlování 
a územní expanze. Položme si otázku: 
existuje momentálně nějaká srovnatelně 
efektivní alternativa k tržnímu kapitalis
mu? Odpověď zní nikoliv. Ale položme 
si další otázku: je tržní kapitalismus spra
vedlivý? Odpověď zní rovněž nikoliv. 
Jako v minulosti sociální hnutí krotila 

výstřelky předchozí fáze tržního kapita
lismu, tj. pracovní podmínky pro dělnic
kou práci, migraci z venkova do měst, je 
dnes třeba usměrňovat kapitalismus tak, 
aby se eliminovaly nespravedlnosti. Něk
teré země získávají ze současné globali
zační fáze kapitalismu více a jiné méně. 
To je sice pravda, ale nikoliv fatální.

Ve Francii slyšíme často nářky nad stě
hováním výroby do zemí s levnější pra

covní silou. Je to pohled jednostranný, 
jenž nebere v úvahu, kolik nových firem 
se usazuje naopak na francouzském úze
mí. Bránit se delokalizaci předpokládá 
vědět, kde je třeba vytvářet přidanou 
hodnotu a jaké pracovní příležitosti 
nabízí náš civilizační pokrok. V tomto 
směru je základním prvkem vzdělávání. 
Ostatně právě kvalita vzdělávacího sys
tému vysvětluje pozoruhodný pokrok, 
který zaznamenávají některé země pře
devším v Asii. Inovace a schopnost uvá
dět novinky do praxe je jediným účin
ným prostředkem proti delokalizacím. 
A pak nesmí chybět pozornost zaměřená 
na vytváření novým pracovních míst ve 
službách s vysokou přidanou hodnotou 
a v rozmanitých službách nabízených 
individuálním klientům, což jsou čin
nosti daleko méně přemístitelné.

 
pascal Lamy

Autor je generální tajemník WTO  
(Světové organizace obchodu)  

Le Nouvel Observateur,  
29. 3.–   4. 4. 2007 

V
samém středu Prahy, na krásném 
Václavském náměstí, se v neděli  
27. května konala masová demon

strace namířená proti americkým plánům 
umístit v České republice radar systému 
protiraketové obrany. Podle informace 
organizátorů se na místě shromáždilo 
téměř pět tisíc občanů. Průvod odpůrců 
amerických „hvězdných válek“ se poté za 
skandování hesel vydal na pochod cent
rem k budově parlamentu. Byla to nejdů
ležitější akce od okamžiku zahájení ame
rickočeských rozhovorů o protiraketové 
obraně.

Organizátorem celé akce bylo občanské 
sdružení „Ne základnám“, „Mladí zelení“ 
a mládežnické organizace napojené na 
nejdůležitější parlamentní opoziční strany 
– KSČM a ČSSD. Součástí shromáždění 

byla i podpisová akce pod petici požadují
cí vypsání referenda, kterou již podepsalo 
35 tisíc lidí.

Češi jsou opravdu znepokojeni. Podle 
slov jednoho z organizátorů akce Jana Ta
máše se možné rozmístění systémů ame 
rické protiraketové obrany rovná vyhláše 

ní války. „Naprosto chápeme znepokojení 
Ruska. Stejně by reagovaly Spojené státy, 
pokud by Rusko oznámilo záměr roz
místit podobné zařízení v blízkosti jejich 
hranic.“

Protest se konal v předvečer návštěvy 
amerického prezidenta v České republice. 
Bushova návštěva má především podpořit 

českou vládu v jejím úsilí umožnit roz
místění amerického radaru, který prý má 
být součástí systému, jenž má bránit USA 
a Evropu před údajným raketovým úto
kem ze strany Severní Koreje a Íránu. 

„Argumenty podporující rozmístě
ní amerického protiraketového systému 
v Evropě jsou lživé,“ sdělil místopředseda 
dolní komory Parlamentu České republi
ky Vojtěch Filip.

Sociologické průzkumy ukazují, že 
více než 68 procent obyvatel země ne
souhlasí s možným umístěním americké 
základny, a rozhodující většina Čechů 
(77 procent) je přesvědčena, že takto 
zásadní věc musí být řešena na základě 
referenda. Vláda České republiky, jež si 
je vědoma negativního výsledku, je však 
kategoricky proti.

Češi jsou opravdu znepokojeni

Rozpor mezi francouzskými pocity a realitou 
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D
va vicepremiéři Ruska, Sergej Iva
nov a Dimitrij Medvěděv, jsou nyní 
favority závodu o vystřídání prezi

denta Vladimira Putina ve funkci v příš
tím roce. Mohl by se však ještě vynořit 
třetí kandidát? Nebo by se mohl Putin 
rozhodnout změnit ústavu a ucházet se 
o prezidentství potřetí? Zatím prohlašu
je, že ne, ale nevylučuje možnost, že by se 
v roce 2012 vrátil, což ústava dovoluje.

Podle neoficiálních zpráv z Kremlu 
se Putin také dosud nevyjádřil k tomu,  
koho bude podporovat jako svého násle
dovníka. Téměř nikdo však nepochybuje 
o tom, že kterýkoliv kandidát, kterého 
Putin podpoří, volby v roce 2008 skuteč
ně vyhraje. 

Dosavadní favorité jsou údajně pro
pojeni s proti sobě stojícími kremelskými 
frakcemi. Medvěděv s liberálnější skupi
nou, ekonomicky spjatou s Gazpromem, 
kterému také předsedá, a Ivanov s kon
zervativci, takzvanými siloviky, bývalými 
příslušníky vojenského personálu, sesku
penými kolem státní ropné společnosti 
Rosněft. 

Už od doby, kdy Medvěděv a Ivanov 
byli v listopadu 2005 povýšeni do ny
nějších vysokých funkcí, se mluví o vzá
jemném tvrdém soutěžení o Putinovu 
přízeň. Medvěděv byl povýšen z kremel
ského šéfa štábu na vicepremiéra zod
povědného za multimiliardové sociální 
programy. Ivanova, který byl předtím 
ministrem obrany, zas Putin před dvě
ma měsíci jmenoval vicepremiérem pro 
modernizaci průmyslu. Šance jsou tedy 

vyrovnané. Oba vicepremiéři mají rov
něž k dispozici mnoho televizního času 
a vyjadřují se i k tématům, jež se jejich 
agendy bezprostředně netýkají. Medvě
děv hovořil v lednu na Světovém ekono
mickém fóru v Davosu; Ivanov dopro
vázel v únoru Putina na bezpečnostní 
konferenci v Mnichově. 

Političtí analytikové odhadují, že 
Putin počká téměř až do konce roku, než 
zveřejní, koho si vybral za nástupce. „Jak

mile Putin prohlásí, že prezidentem by se 
měl stát kandidát X nebo Y, stane se sám 
bývalou veličinou, neboť celá ruská elita 
se okamžitě přeorientuje na onoho kan
didáta,“ říká Alexej Makarkin z moskev
ského Centra politických technologií. 

Nejčastějším třetím zmiňovaným kan
didátem je Dimitrij Jakunin, šéf Ruských 
železnic, jednoho ze strategicky nejvý
znamnějších podniků. Jakunin je podob
ně jako oba dosavadní favorité důvě
ryhodným přítelem z Putinových časů 
v Petrohradě. 

Ještě se vynořilo jméno Sergej Naryš
kin. Ten byl povýšen na vicepremiéra při 
únorové vládní přestavbě. 

Jednou z možností také je, že Putin 
dva oficiálně schválené kandidáty nechá, 
aby spolu bojovali o vítězství ve volbách. 

To by bylo paralelou ke stranické riva
litě mezi proputinovskou stranou Sjed
nocené Rusko, která převládá v Dumě, 
a nedávno vytvořenou středolevicovou, 
ale také proputinovskou stranou Spra
vedlivé Rusko...

Výsledky březnových regionálních 
parlamentních voleb naznačují, že ony 
dvě strany by mohly dohromady tvořit 
dvoutřetinovou většinu v příští Dumě. 
Klání dvou schválených prezidentských 
kandidátů ve volbách by však mohlo 
ohrozit výsledek rozštěpením tohoto 
bloku hlasů a poskytnout tak možnost 
výhry opozici. Pokud bude nějakému 
opozičnímu kandidátu dovoleno vůbec 
se objevit, pak by mohl vzejít z platformy 
koalice Jiné Rusko, aliance sešité horkou 
jehlou Garrym Kasparovem, bývalým 
světovým šachovým velmistrem. 

neil Buckley

Autor je moskevský zpravodaj Finacial Times.

Financial Times, 20. 4. 2007

Výběr ze zahraničního tisku  
pro Přítomnost připravili  

Zdeněk Müller, Michael Romancov  
a Jan Jůn. 

Lepší příklad „evropské demokracie“ 
si nelze představit. V České republice 
dnes neexistuje zákonná úprava možnosti 
konat referendum a vláda se v parlamentu 
snaží, aby se takový zákon nedostal ani na 
program jednání. 

Vláda se prostě tváří, že o žádných pro
tiamerických náladách neví, aby nemu
sela odporovat Američanům, což by pro 
současnou politickou garnituru byl rozsu
dek (politické) smrti. Vládnoucí „elity“ se 

totiž rozhodly neorientovat se na západní 
Evropu (která vnímá americké plány vel
mi negativně), ale na daleko štědřejšího 
a silnějšího pána – na Washington.

A Evropská unie, která s pěnou u úst 
kritizuje porušování „lidských práv“ 
v celém světě, momentálně zejména na 
Kubě a v Bělorusku, zavírá obě oči před 
evidentním faktem, že v samém srdci 
Evropy existuje vláda členského státu, 
která programově ignoruje přání roz

hodující většiny svých občanů a odmítá 
s nimi konzultovat mimořádně důležité 
rozhodnutí, jež neovlivní jen jejich zemi, 
ale celou Evropu na mnoho let.  

 
sergej prichožajev

Autor je komentátor listu Sovětskaja Rossija.

putinova hra s vicepremiéry

Sovětskaja Rossija, 29. 5. 2007 
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D
o chvíle, kdy nabude rozsudek 
právní moci, je podle zákona nevi
nen každý, bez výjimek. Libovolný 

podezřelý je tedy má být považován za ne
vinného, dokud mu soud nedokáže opak. 

Navzdory zákonu však existují dvě 
významné skupiny podezřelých a obvi-
něných, u nichž je princip presumpce 
neviny porušován. Do první patří zlotřil-
ci, o které projeví zájem sdělovací pro-
středky. Ti zpravidla nemají šanci a jsou 
mediálně lynčováni ještě dřív, než sudí 
otevře první stránky jejich spisu. Dru-
zí vyvrhelové našich dnů jsou politici. 
Běda pak, patří-li obviněný k oběma sku-
pinám: je bez milosti rozcupován, nama-
zán dehtem, vyválen v peří  a sežrán. Nic 
jiného si nezaslouží, politik jeden. 

Jaromír Štětina:

Zneuctění jako metoda

Naše politická scéna se byzantizuje. 
Tradiční ruskosovětská manýra držet 
v trezoru tzv. kompromat – přichysta
ný kompromitující spis, papír, podpis, 
dopis, telefonickou nahrávku – jakoby 
přiletěla z východních krajů a zahníz
dila se v našich politických luzích a há
jích. 

Dehonestace politického protivníka 
vypuštěnou pomluvou, trestním ozná
mením či jeho pohrůžkou se stává takřka 
národním zvykem, který vyvolává stále 
nové krize, uvolňuje temné mstitelské 
pudy a ve svém výsledku silně oslabuje 
demokracii, význam ústavy a zákonů. 
Výzvy k uplatňování principu presumpce 
viny u politika a s tím související nátlak 
na jeho odstoupení před výrokem soudu 

pak patří k nejběžnější metodě zneuctění 
politického soupeře. 

Korupce, zneužívání moci, politikář
ská nadřazenost je tou nejlepší živnou 
půdou pro vytváření prefabrikovaných 
obvinění. Tam, kde státní úředníci zne
užívají svých postavení, je lehké vyslovit 
obvinění z čehokoliv.

Každodenně jsou v našem státě vyslo
vována nepodložená podezření, státní 
úředníci i soukromníci vyhrožují orgá
ny činnými v trestním řízení, někteří 
vrcholní politici pak ve formulaci hrozeb 
dosahují vysokého stupně ekvilibristiky 
a jazykového mistrovství. 

Na úplné odstranění imunity, které se 
občas v iniciativách zákonodárců obje
ví jako předvolební vějička, však v naší 

slabé a sužované demokracii dosud není 
čas. V situacích, kdy po moci ve státě 
sahají političtí bandité či politická síla 
vládnoucí s podporou nedemokratické 
extrémistické strany, při slabé ochraně 
zákonodárných sborů existuje nebezpe
čí, že bude činnost parlamentu i exekuti
vy ochromena či alespoň omezena. 

Poslanci a ministři budou lítat po sou
dech a policejních vyšetřováních, což 
bude cílem jejich politických protivníků. 
Budou ve střehu před výslechy noviná
řů, a pokud jsou současně členy vlády, 
budou vládnout mizerně, protože svůj 
intelektuální potenciál budou vyčerpávat 
v obraně. 

V naší postpubertální demokracii 
dosud nenastal čas uplatnit zvyklost běž

nou v demokraciích zralých: ctít politi 
kovu presumpci neviny a přitom opráv
něně žádat, aby jako svobodný, nepo
špiněný a čestný člověk odstoupil ze své 
funkce do té doby, než soud vyřkne svůj 
výrok. 

Při rychlosti práce našich orgánů 
činných v trestním řízení znamená od
stoupení nevinného politickou smrt a do
životní pošpinění.  n

Jaromír Štětina je senátor a spisovatel.

Má platit presu mpce neviny
i pro politiky?  
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Nejde však o vinu, ale o důvěru. Má
li mít politika – ta, již obecně nazýváme 
demokratickou – vůbec smysl, pak jedině, 
jeli postavena na vzájemné důvěře všech, 
kdo se jí účastní. Těch, kdo delegují moc 
svým zastupitelům, i těch, kdo veřejnost 
reprezentují a moc ve všech podobách vy
konávají. Presumpce viny není tedy tím, 
oč tu běží. Tím je presumpce důvěry.  Tu 
si však každý – politiky nevyjímaje – musí 
sám získávat a sám obhajovat.   n

Jaroslav Veis je publicista,  
překladatel a spisovatel. V současné době je 

poradcem místopředsedy Senátu  
Petra Pitharta. 

N
ení pochyb o tom, že presump
ce neviny je jedním ze základních 
práv každého člověka, a i proto je 

součástí Evropské úmluvy o ochraně lid
ských práv a základních svobod. Ve sporu, 
zda platí či neplatí i pro politiky nebo zda 
dokonce na politiky má být uplatňována 
presumpce viny, jde však o něco jiného 
než o porušování či popírání této zásady.   

Představme si člena vedení firmy, který 
byl třeba někým z konkurence nařčen, že 
krátí majiteli odvody, a poté, co se ho maji
tel zeptá, jak to tedy je, všechno popře. Žá
dost, aby neoprávněnost nařčení vysvětlil, 
odmítne s tím, že mu je třeba prokázat 
vinu a on že nic prokazovat nemusí. Má 
pravdu – ale jen v případě, že majitel účtu 
chce vše oznámit na policii a skutečně ho 

obvinit – potom je dokazování na straně 
žalobce. Pokud však mu majitel pouze řek
ne, že v takovém případě mu nedůvěřuje 
a chce, aby se spakoval, musí jít. Vlastně 
nemusí – může se soudit, ale je už na něm, 
aby jako žalující prokázal neoprávněnost 
nařčení a potažmo i svého propuštění. 

Politik je na tom stejně. Nikdo netvr
dí, že je předem vinen. Veřejnost po něm 
jen požaduje – nejčastěji prostřednictvím 
médií – vysvětlení. Když nařčení pouze 
popře a odmítne vysvětlovat s odkazem 
na presumpci neviny, netvrdí veřejnost, 
že je vinen. Nežene ho do kriminálu, to 
může leda soud. Veřejnost prostě chce, 
aby šel po svých.  

Spor o to, zda pro politiky presump
ce neviny platí či ne, je proto od samé

Jaroslav Veis:

nejde o vinu, ale o důvěru

ho počátku postavený na hodně šikmém 
svahu a navíc neukotven. Stojí v něm 
proti sobě na jedné straně zřetelná a ne
zpochybnitelná právní zásada, na druhé 
pak žurnalistická zkratka požadavku, aby 
politik, na němž ulpělo podezření z ne
pravosti, buď prokázal, že je falešné, či 
zcela – nebo alespoň dokud to neprokáže 
– přestal vykonávat veřejné funkce. Nic 
jiného než nadsazená metafora požadav
ku vysvětlení ona „presumpce viny“ po
litiků není. Vlastně zpočátku nebyla: do 
té doby, nežli právě politici, po nichž  ve
řejnost prostřednictvím médií začala žá
dat nejen odmítání, ale také vysvětlování 
nařčení z nepravostí ve správě veřejných 
státků, nezačali používat trik, jímž tento 
požadavek odvracejí. Umožňuje jim tvá

řit se, jako by byli vyzýváni, aby potres
tali sami sebe dříve, než proběhl soud. 
Jenže ono se po nich jen chce, aby byli 
– někdy jen dočasně – postaveni mimo 
službu. Mimochodem, nevzpomínám 
si, že by nějaký politik protestoval proti 
tomu, že policista nařčený z braní úplat
ků je postaven mimo službu do doby, než 
se případ vyšetří.

Spor o presumpci viny či neviny u poli
tiků je zkrátka jako stavba z umělohmot
né pěny: lehounká, vzdušná, avšak fórová. 
Přiznejme, že ji nenafukovali jen politici, 
kteří považují svěřený úřad spíše za léno 
než za službu, ale i média, která s cílem 
připoutat pozornost vše nadsazují a kaž
dý spor vyhrocují s omluvným „ono se to 
lépe prodává“.

Má platit presu mpce neviny
i pro politiky?  
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Americký radar,

V   České republice dominovala dru
hému čtvrtletí tři témata: americká 
protiraketová základna v Brdech, 

neexistující Anička a špatný výkon čes
kých fotbalistů. Až na první jde samo
zřejmě o nezajímavé události, udělejme si 
tedy vlastní agendu: americká základna, 
hledání budoucího českého prezidenta 
a vládní reformy. Není vám to povědomé? 
Ano, jsou to přesně ta témata, která jsme 
řešili i v minulém čísle Přítomnosti. Jsou 
to ale otázky, jimž je třeba věnovat pozor
nost opakovaně – jsou pro budoucnost 
země stěžejní a navíc se stále vyvíjejí.

Radar: tři důvody, tři otázky
Začněme u americké základny, protože 
to je téma, které vyvolává nejvášnivější 
debaty. Ostatně přivedlo do Prahy ame
rického prezidenta i demonstrace.

Otázka základny přiměla k první 
oficiální návštěvě George Bushe, který 
byl předtím v Praze jen v rámci summitu 
NATO. Na samotnou návštěvu odmítal 
přijet, protože ho dráždil český prezident 
Václav Klaus – mimo jiné tím, že kdysi 
prohlásil, že jestli Američané v Iráku 
najdou zbraně hromadného ničení, tak 
jen proto, že je tam sami dovezou.

Diskuse o americkém radaru u nás 
konečně spustila dlouho spící debaty 
o české zahraniční politice, obraně a stát
ních prioritách. Tato diskuse se vlastně 
jen rozbíhá, takže je mnohdy zmatená, 
ale pomalu se lze v postojích politiků 
orientovat. Návštěva amerického prezi
denta nemohla zásadně změnit postavení 
základních hráčů na české scéně, ale pře
ce jenom byla nejsilnější připomínkou 
toho, že jsme spojenci.

Jaké jsou tedy české postoje? Pozornost 
si zaslouží zejména dva příspěvky: Mirek 
Topolánek pronesl poslední květnový 

den projev na konferenci o radarech a Jiří 
Paroubek zase na začátku června napsal 
své stanovisko do Mladé fronty Dnes. 
Porovnejme si tedy jejich argumentaci.

Pro oba politiky je klíčové číslo tři. 
Premiér Mirek Topolánek představil 
tři důvody, proč tu radarovou základnu 
vybudovat – jsme spojenci USA a NATO, 
takže máme vyslechnout jejich prosbu, 
musíme se aktivně podílet na obraně, 
protože jsou tu nové hrozby, a nesmíme 
podléhat ruskému vlivu. „Vůle k obraně je 
zároveň vůlí po svobodě. Rádi zapomíná
me na to, že svoboda není samozřejmým 
statkem, ale výsledkem boje a ochoty ji 
bránit,“ dodal Topolánek.

naše země 
nepotřebuje někoho, 
kdo bude použit jako 
beranidlo na dnešní 
hlavu státu. Chce to 
někoho s osobitým 
pohledem na svět.

Topolánka. Ten se snaží nabízet odpovědi, 
zatímco šéf socialistů se jen ptá a navíc to 
uvozuje odevzdaným prohlášením, že je 
třeba počkat, až se za Čechy rozhodnou 
ti velcí.

Vláda má v tomto ohledu výhodu. 
Kdo jen trochu sleduje mezinárodní 
politiku, musí vnímat, kolik je tu rizik. 
Severní Korea, Írán, a kdo ví, jak bude 
za pár měsíců či let vypadat Pákistán, ale 
třeba i ono zmiňované Rusko. Je tu také 
řada teroristů, kteří disponují zákeřnými 
zbraněmi, a to dokonce i raketami, jak se 
o tom nedávno přesvědčil Izrael.

Jiří Paroubek by se tedy neměl jen 
ptát, ale také nabízet odpovědi. Jakou 
obranu nabízí on? Jaké jsou analýzy soci
ální demokracie o možných útocích ze 
zahraničí? Je lepší orientovat obranu na 
Rusko? Místo toho bývalý premiér v již 
zmiňovaném článku píše: „ČSSD vždy 
vytušila ten správný okamžik, kdy už 
není čas na diskusi, ale na rozhodnutí.“ 
Bohužel neuvádí příklady, kdy sociální 
demokraté něco zásadního „správně 
vytušili“. Mimochodem, už to slovo 
„vytušit“ je v otázkách bezpečnosti státu 
doslova nebezpečné. I kritik ČSSD by 
předpokládal, že strana si dělá analýzy 
a ne seance, kde se prostě něco tuší.

Jiří Paroubek se ptá, proč dráždit Rus
ko. Proč si tu otázku nepoložit opačně. 
Čím to je, že se Vladimir Putin obává 
obranného mechanismu, zatímco žádný 
jiný stát Evropy to tak nevnímá? Nemůže 
to být třeba tím, že Rusko stále počítá 
s tím, že Západ je nebezpečí a nepřítel? 
Pokud ano, je to přece varování.

Každý ví, že Rusko se jednoho radaru 
a protiraketového deštníku bát nemusí. 
Disponuje tolika dalekonosnými stře
lami, že by se tomu neubránil nikdo na 
světě. Navíc byla Moskva o všech krocích 

budoucí prezident a vládní reformy

Vedle toho Jiří Paroubek představil 
tři otázky: Nedráždíme radarem spícího 
obra? Můžeme přijít o Rusko jako spojen
ce? Proč není navrhovaná radarová obrana 
v systému NATO? „Vzhledem k naší pozici 
v mezinárodní politice a geopolitickému 
umístění ve střední Evropě nemůžeme 
přijmout rozhodnutí na domácí půdě 
předtím, než bude ukončena diskuse na 
mezinárodní úrovni,“ píše Paroubek.

strach z moskvy
Už z těchto rozdílných přístupů je třeba 
říci, že větší naději vzbuzují slova Mirka 
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Americký radar,

dopředu informována. Vladimir Putin 
prostě jen zkouší, nakolik je v Evropě 
stále silný strach z jeho země. Bohužel je 
evidentně pořád velmi mocný.

neotřesitelný prezident
Téma volby budoucího prezidenta se nad 
vodou drží jen díky novinářům. Politici 
vesměs mlčí, mlží a kličkují. „Určitě veřej
nost ve vhodnou dobu seznámíme s naším 
kandidátem. Nevím, kdy to přesně bude, 
nedokážu teď předvídat. Ale pan prezident 
Klaus to nebude,“ prohlásil například mís
topředseda Strany zelených Ondřej Liška. 
To nezní příliš konkrétně a minimálně ta 
„vhodná doba“ už byla promeškána.

Určitý náznak strategie prozradil 
šéf ČSSD Jiří Paroubek, když prohlásil: 
„Víme také, že aby byl zvolen třeba náš 
kandidát, potřebujeme hlasy dvou stře
dových stran, tedy lidovců a Zelených, 
a pro čistě sociálně demokratického 
kandidáta ty hlasy nebudou. Nám jde 
o to, aby nebyl zvolen Václav Klaus. 
Proto říkáme, že sociálně demokratický 
záměr jde stranou, a proto děláme tuto 
velkorysou nabídku.“

Je to politicky chytrý krok, rozhodně 
rozumnější než pozdější proklamace, že 
ČSSD chce uvažovat o přímé volbě prezi
denta. Na uvažování už není moc času – je 
tradiční chybou, že se o systémových 
změnách hovoří jen krátkou dobu před
tím, než se mají odehrát události, kvůli 
kterým se změny přijímají (referendum, 
změna volebního zákona, ústavy atd.).

Za pozornost stojí odpověď šéfa lidov
ců Jiřího Čunka, který na konci května 
v Rádiu Impuls na otázku moderátora, 
jestli lidovci mají nějakého kandidáta, 
který bude lepší než Klaus, odpověděl: 
„To vám teď také neřeknu. To mě mrzí.“ 
To nás taky. KDUČSL by možná měl 

Přes	komunikační	slabost	české	vlády	a	její	opatrné	kroky	

v	ekonomických	oblastech	by	v	tuto	chvíli	její	pád	nepři-

nesl	nic	dobrého.

 Erik tabery
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budoucí prezident a vládní reformy
George W. Bush mezi Čechy. 

Stoupencům radaru přišla jeho návštěva vhod.
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někdo naznačit, že se tu nevybírá zelinář, 
ale hlava státu.

Občanští demokraté i nadále slibují 
stoprocentní podporu pro Václava Klau
se, a také ji dostane.

S jednou poznámkou Jiřího Čunka se 
dá souhlasit: je chyba hledat někoho proti 
Klausovi. Bohužel dál už se ve své úvaze 
nedostal, ale naše země skutečně nepotře
buje hledat někoho, kdo bude použit jako 
beranidlo na dnešní hlavu státu. Chce to 
někoho s osobitým pohledem na svět. 
Osobnost, která není lákavá nevýraz
ností, jež umožní posbírat hlasy napříč 
stranami, ale svou čitelností a postoji.

Je tu tak velká pravděpodobnost, že 
Václav Klaus bude znovu zvolen, že by si 
strany, které s ním nesouhlasí, měly říct: 
Dobrá, prohrajeme, ale aspoň se vytáhne
me se jménem, že budou všichni koukat.

Zelení, socialisté, ale i část lidovců by 
se měla hodně snažit, protože jestli jim 

připadá, že prezident je dnes svými útoky 
na Evropskou unii, nevládní organizace, 
populismem či zpochybňováním glo
bálního oteplování nepřijatelný, jen ať si 
počkají, co bude dělat, až bude v druhém 
funkčním období. Dnes se ještě musí tro
chu ohlížet na to, že bude při další volbě 
hlavy státu potřebovat i hlasy poslanců 
mimo ODS, ale pak už mu nic nebude 
bránit v soukromé show.

Ztuhlý premiér
Show rozhodně nepředvádí česká vláda 
v případě svých chystaných reforem. 
Doufejme, že tento komentář nečte Mirek 
Topolánek, mohl by mu přivodit tuhnutí 
krku. V České televizi se totiž svěřil, že 
když slyší v souvislosti s vládními plány 
slovo reforma, „tak mně vždycky úplně 
takhle naskočí vzadu, no úplně ztuhnu“.

To je zajímavá reakce tělesné konstituce 
českého premiéra, protože slovo reforma 

střídání stráží

používal zpočátku zejména on. Česká 
vláda svou komunikační kampaň kolem 
ekonomických opatření prohrála. Nej
dříve srdnatě mluvila o reformách, které 
pomohou všem. Pak přišla korekce, že 
úplně všem sice nepomohou, ale jsou nut
né a nakonec jsme se dozvěděli, že nejde 
o reformy, ale jen o ekonomický balík.

Bylo by dobré, kdyby to, co obsahuje, 
tedy drobnou finanční spoluúčast pacien
tů, snižování daní lidem i firmám, zvy
šování DPH, základy ekologické daňové 
reformy, zefektivňování sociálních dávek, 
prošlo. Není to vůbec špatný základ, 
který zatím vlastně řeší jen budoucí 
rozpočet. Bez zmiňovaných opatření by 
totiž mohl příští státní účet skončit tak 
děsivým schodkem, že bychom na euro 
mohli jedině zapomenout.

Kabinet ale udělal jednu velkou chybu, 
když se rozhodl zamítnout prvotní ideu, 
že nenechá poslance přijímat k návrhu 
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střídání stráží
Nejdůležitější	zahraničně	politické	události	

druhého	čtvrtletí	letošního	roku

Adam Černý

pozměňovací dodatky. Hrozí, že zákono
dárci, jak je jejich zvykem, ze základu pro 
reformní sprint udělají šnečí túru.

A to je ještě nejisté, jak se nakonec 
rozhodne poslanec ODS Vlastimil Tlustý, 
který se rozhádal s vedením své strany 
tak vášnivě a nenávistně, že je naprosto 
nevyzpytatelný. Může se tak stát, že své 
obstrukce dotáhne do konce, i když prý 
už zasáhl Václav Klaus, který se bojí, že 
Tlustého akce povede k pádu vlády, což by 
mohlo ohrozit Klausovo znovuzvolení.

nic lepšího tu zatím není
Pád kabinetu by ale mohl mít i závažnější 
důsledky. „Obávám se, že by vedl k vel
kému pnutí, neli rozpadu v ODS. Bylo 
by problematické jednak zvolení Václava 
Klause prezidentem, jednak v budoucnu 
přesvědčit koaliční partnery o naší spo
lehlivosti, o možnosti uzavírat nějaké 
dohody. Byl bych nerad, kdyby byl návrh 

shozen hlasy z ODS,“ řekl týdeníku 
Respekt šéf poslanců ODS Petr Tluchoř.

Přes komunikační slabost vlády a její 
nepříliš radikální kroky v ekonomice by 
v tuto chvíli její pád nepřinesl nic moc 
dobrého. Nastal by nový chaos na poli
tické scéně, který by neměl pro veřejnost 
srozumitelné vyústění. V případě demise 
bychom totiž byli ve stejné pozici jako 
těsně po volbách – tehdy se sestavení 
jakékoli koalice hledalo těžko. A vypsání 
předčasných voleb je dnes stejně kompli
kované jako před téměř rokem, protože 
ve změně ústavy se nepokročilo.

Ale i kdyby volby proběhly, je možné,  
že by dopadly stejně jako ty poslední. Aspoň 
průzkumy veřejného mínění to naznačují. 
Mohli bychom se i dočkat překvapení, ale 
návrat sociálních demokratů do vlády by 
přinesl spíš komplikace: malý reformní 
duch, personální krize, zahleděnost do 
sebe a nevyjasněný vztah ke komunistům.

Jiří Paroubek se sice v Mladé frontě 
Dnes sám pochválil, že zatím jako jediný 
ve straně je schopen řídit vládu, for
mulovat vize, dosahovat kompromisů, 
komunikovat s veřejností i stranou, di 
sponuje vysokou mravní integritou, je 
odolný vůči korupci, orientuje se v zahra 
ničních otázkách, umí jazyky, má 
vítězného a týmového ducha a je dobrý 
a charismatický řečník (omlouvám se za 
ten únavný výčet, ale není to fascinující 
sebevědomí?), ale i kdyby to byla všechno 
pravda, nějak to nefunguje. Jiří Paroubek 
příliš stále řeší minulost (kdo mu kdy 
ublížil) a jeho agresivní slovník doplňo
vaný útočným výrazem utvrzuje v tom, 
že by Topolánkova vláda ještě měla mít 
šanci. Nic lepšího tu zatím není. 

Erik Tabery je zástupcem šéfredaktora 
týdeníku Respekt.

K
dyž v Berlíně nastoupila v kanc
léřském úřadě po Gerhardovi 
Schröderovi v listopadu 2005 

Angela Merkelová, bylo to převážně vní
máno, třeba i s ohledem na nově vznik
lou velkou koalici, jako domácí německá 
záležitost. Způsob, jakým se etablovala 
zvláště na mezinárodní scéně, ale rych
le demonstroval, že se v Evropě objevuje 
nová, a to velice výrazná politická osob
nost. Najednou tu byla politička, která 
dokázala být otevřená jak vůči ruskému 
prezidentovi Vladimirovi Putinovi, tak 
i k jeho americkému protějšku Georgeovi 
W. Bushovi a ještě přitom neopustit tra
diční německou zprostředkovávací pozi

ci. Jinak se ale ve světle ramp pohybovali 
stále titíž, léta známí protagonisté.

S koncem letošního jara tu máme 
před sebou notně odlišnou konstelaci. 
Jako velký průlom se rýsuje především 
výsledek francouzských voleb. Příliš 
často se v historii potvrdilo, že závazky 
z předvolebních kampaní zavazují jen 
ty, kteří jsou ochotni jim sami věřit. Ale 
v případě Nicolase Sarkozyho se slibova
né změny, na kterou blízcí i vzdálení part
neři již nějaký čas čekají, jistě dočkáme. 
Je to důležité, protože nejviditelnějším 
důsledkem odmítnutí návrhu evropské 
ústavní smlouvy v referendu byl odchod 
Francie z evropské scény.

Přestože mnoho lidí vliv zahraniční 
politiky Francie podceňuje, pro Evropu 
bude podstatné, jaký kurs a styl nový 
prezident zvolí. Jistě, časy degaulleovské 
velikosti se už nevrátí. Přesto i nadále 
platí, že bez vůle nebo přinejmenším 
spoluúčasti Francie se v Evropě stěží 
něco pohne. Poslední dva roky Chira
kova pasivního prezidentství jsou toho 
živým důkazem.

Mnohé ze Sarkozyho evropských 
ambic se příliš neliší od představ kanc
léřky Merkelové. Ale čerstvý vítěz voleb, 
doma zleva kritizovaný za liberalismus, 
může brzy v Evropě potkat partnera, 
který jeho ambice důkladně prověří.
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stěhování v Downing street
Spojené království sice nečekají volby, 
přesto ale stojí těsně před dlouho ohla
šovanou a také dlouho odkládanou 
změnou. Nejdéle na ni čekal ten, kdo 
má střídat Tonyho Blaira v premiér
ském úřadě. Gordon Brown si jako 
labouristický ministr financí vydobyl 
znamenitou prestiž, jak dokládá pevná 
libra, prosperující ekonomika a zkrocená 
inflace. V Evropě ale mezi nejtěžší otázky, 
které lze položit, patří ta, která se ptá po 
zahraničně politických záměrech příští
ho předsedy britské vlády. Víme sice, že 
z právě jím sestavených ekonomických 
kritérií se stala nepřekonatelná překážka 
proti přijetí společné evropské měny. Nic 
to ale nepomůže při odhadu, jak se bude 
na evropské scéně chovat politik, který 
na pravidelná zasedání ministrů financí 
za sebe do Bruselu posílal některého 
z náměstků.

Ledacos napoví Brownova interpre
tace „červených linií“, nepřekročitelných 
mezí, za něž nehodlala britská politika 
ustoupit ani za „nejproveropštějšího ze 
všech britských premiérů“ Tonyho Blaira. 
A ještě více na sebe prozradí nový premi
ér – pokud se s partnery v unii dohodne 
na novém základním dokumentu – vol
bou způsobu, jakým se ho rozhodne 
ratifikovat. Pokud by zopakoval závazek, 
že jej podrobí zkoušce v referendu, jako 
to sliboval u evropské ústavní smlouvy 
Tony Blair, bude zřejmé, že o něj vlastně 
nestojí. Protože tváří v tvář euroskep
tické konzervativní opozici a síle médií 
ovládaných Rupertem Mudrochem má 
v lidovém hlasování cokoli, co nese třeba 
sebenepatrnější nálepku s počátečním 
písmenem „E“, pramalou vyhlídku uspět.

Vedle evropské agendy bude pozoru
hodné sledovat, jak Gordon Brown coby 
premiér naloží s nejkontroverznějším 
odkazem svého předchůdce, se vztahem 
ke Spojeným státům a osobně k prezi
dentovi Georgeovi W. Bushovi. Kdysi 
tolik zdůrazňovaný „special relation
ship“ už není, čím býval, a Brown, který 
jistě nemá v plánu jen dosloužit Blairem 
započaté třetí volební období, ale naopak 
pokusit se získat pro labouristy ještě 
jedno vítězství, nikterak netouží zdědit 
s premiérskou funkcí i nálepku pudla 
vždy přítulného k zámořskému spojenci.

Rýsující se proměnu scény nelze pře
hlédnout. Po odchodu Jacquesa Chiraka, 
který se se vší vehemencí vzepřel Busho

vu tažení do Iráku, je tu jeho nástupce 
Nicolas Sarkozy deklarující přátelství 
se Spojenými státy – které samozřejmě 
dovoluje vzájemný nesouhlas – a vedle 
se coby dup na jevišti zjevuje Gordon 
Brown, který nepochybně zcela neroz
váže výjimečné spojenecké svazky s USA, 
ale určitě se bude snažit, aby nebyly příliš 
těsné, natožpak svazující.

putin střeží vlastní odkaz
Důsledky střídání v prezidentské a pre
miérské funkci v Paříži a v Londýně 
nemusejí nutně přesáhnout evropský 
kontext. Ale i když už tu nejsou časy 
studené války, mocenské posuny ve 
Washingtonu a v Moskvě stále ještě míva
jí globální dopad. Lze jen doufat, že snad 
ne takový, o jaký svou přehnaně silovou 
gestikulací poslední dobou usiluje ruský 
prezident Vladimir Putin.

Když letos v únoru na výroční 
bezpečnostní konferenci v Mnichově 
spustil bandurskou, mnozí si mysleli, že 
ve svém rétorickém cvičení jen poněkud 
přehání. Když později začal mluvit 
o jednostranném moratoriu smlouvy 
o omezení konvečních vojenských 
sil v Evropě, leckdo si pomyslel cosi 
o neomaleném vymezování sféry zájmů. 
Když ale před setkáním s americkým 
prezidentem Bushem poslal vzkaz, že 
v reakci na případnou instalaci prvků 
protijaderné obrany v Polsku a v Česku 
hodlá ruské jaderné rakety opět zacílit na 
Evropu, vypadalo to, že vládce v Kremlu 
přifukuje monstrum studené války zcela 
cílevědomě.

Změnu slovníku a možná i celkové 
logiky myšlení vystihuje výrok ministra 
zahraničí Sergeje Lavrova pro ham
burský týdeník Der Spiegel: „Někteří 
partneři na Západě jsou stále posedlí 
myšlenkou, že vyhráli studenou válku.“ 
Možná, že to, co tvrdí jeden z možných 
Putinových nástupců, není pravda, ale 
určitě je skutečností nový sebevědomý až 
bezskrupolózní přístup dnešních vládců 
v Kremlu. Lavrov se svou rétorikou 
nepředstavuje žádnou výjimku, ba právě 
naopak určující, dominantní tón.

Uvažovaná americká radarová koule 
v Brdech hraje v diplomatických mané
vrech z ruské strany ryze instrumentální 
roli. Prezident Putin ví, že jeho zemi 
disponující tisícovkami jaderných raket 
neohrozí. Chce ale ponejvíce obnovit vliv 
a váhu Ruska, která v minulém deseti

letí důkladně poklesla. A má také dobře 
spočítáno, že domácímu publiku, které 
bude co nevidět hlasovat o novém složení 
Dumy a o novém prezidentovi, nejlépe 
vyhovují kulisy pomalované osvědčený
mi kresbami kramářské písně o Rusku 
obkličovaném ze všech stran, kterému 
tak nezbývá než všemi silami hájit své, 
třebas jen domněle ohrožené zájmy.

Protože rozhodování ruského vedení 
i proces stanovování Putinova případné
ho nástupce jsou naprosto neprůhledné 
a vzdálené demokratickým procedurám 
obvyklým na Západě, je těžké předpo
vědět, zda nynější ruský prezident svou 
funkci vskutku opustí nebo kdo jej může 
případně vystřídat. Jedna jistota by tu 
přesto byla. Vladimir Putin se nyní nejví
ce stará, aby jím nastolený politický kurs 
se v budoucnu nezměnil.

osamělý a vytrvalý Bush
I když by to oba politici asi stěží připusti
li, v něčem se George W. Bush a Jacques 
Chirac podobají. Závěr jejich prezident
ství je zastihl oslabené a stále osamělejší. 
Chiraka ochromily nejdříve jím samým 
vypsané a posléze prohrané předčasné 
parlamentní volby v roce 1997 a porážka 
v referendu o evropské ústavní smlou
vě. Bushe podlomil neúspěch v Iráku, 
neomluvitelná domácí selhání jako po 
řádění orkánu Katrina a postupný, často 
nedobrovolný odchod členů nejbližšího 
týmu. Nejlepším příkladem byla loňská 
rezignace ministra obrany Donalda 
Rumsfelda či ztráta strategického analy
tika a plánovače Karla Rovea.

Jeden rozdíl ale z prezidentského 
srovnání vyniká. Tam, kde se Jacques 
Chirac uzavíral do pasivity a přenechával 
prostor pozdějšímu vítězi voleb, jehož 
výhru si přitom sám nepřál, tam se Ge
orge Bush nadále snaží držet své původní 
linie, přestože spojenců ubývá, o podpoře 
veřejného mínění ani nemluvě.

Okolní svět se ale čím dál více zajímá, 
jakou linii zvolí příští nájemník Bílého 
domu. Tady zůstává v legendě křížovky 
hodně prázdných míst. Proto se o tom, 
jak bude vypadat svět, který se dnes rodí 
z velkého střídání na nejvyšších místech, 
můžeme – ať už bohužel, či bohudík – jen 
dohadovat.  

Adam Černý je novinář,  
komentátor deníku Hospodářské noviny. 
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Je moderní člověk 
schopen přátelství?

Dobrá	a	spokojená	společnost	nemůže	existovat	bez	vzta-

hů	vzájemnosti,	důvěry,	porozumění	a	opory.

Jiří musil

S
tížnosti na nedostatek přátelství 
v naší době nejsou ničím novým. 
Už ve Voltairově Filosofickém slov

níku v hesle o přátelství najdete tato slo
va: „Cit přátelství byl mnohem vřelejší 
u Řeků a Arabů než u nás. Povídky o přá
telství, jež si tito národové vybájili, jsou 
obdivuhodné; my takových nemáme, na 
to jsme příliš suší.“

spíš hledání než nacházení
Ale zřejmě nešlo jen o povídky, nýbrž 
i o vážné pozorování a přemýšlení. 
Dodnes kdokoliv píše o přátelství, nutně 
narazí na Aristotela a Cicerona. Aristo
teles vytvořil typologii přátelství, která 
platí dosud. Rozlišil utilitární přátelství, 
přátelství pro radost a přátelství v pravém 
a hlubokém slova smyslu. První dva typy 
jsou nedokonalé a jen třetí, ve kterém 
partneři vzájemně oceňují přínos přátel
ství a mají radost z přítomnosti druhého, 
je přátelstvím v pravém slova smyslu.

Podobně Cicero rozlišoval mezi po
vrchním přátelstvím, tj. vztahem mezi 
lidmi, které spojuje utilitární nebo sobec
ký zájem, a hlubokým přátelstvím sobě 
podobných lidí co do povah a ctností 
(jak nesrozumitelné slovo dnes!).

Poněkud zapomenuté zůstaly myš
lenky vzdělané elity v raně středověkých 
klášterech. Inspirováni pravděpodobně 
Ciceronem, zamýšleli se mniši nad 
světskou i duchovní láskou mezi členy 
řádů a nad rolí přátelství ve společnosti 
obecně. Názory Gerberta z Aurillacu, 
který byl papežem Silvestrem II. v letech 
999–1003, jsou pozoruhodné svou 
věcností a sociologickou perspektivou. 
Přátelství bylo pro Gerberta základním 
sociálním tmelem, praktickým sociálním 
svazkem, který umožňoval fungování 
světa. Je tomu tak ne proto, že by se 
lidé milovali jako přátelé, nýbrž díky 
tomu, že pospolitosti fungují lépe, když 
jsou naplněny harmonií, kterou vytváří 
přátelství. Gerbert považoval přátelství 
za zdroj řádu ve společnosti a zároveň 
poukazoval na to, že je častěji hledáno 
než nacházeno. To zní úplně soudobě.

obtížná definice
Ale co je vlastně přátelství? Definovat, 
kdo je přítel, je mnohem nesnadnější než 
definovat příbuzné, blízké spolupracov
níky nebo sousedy.

Nejpřesvědčivěji zní názor němec
kého sociologa Georga Simmela, který 

v eseji Tajemství a tajné společnosti zařa
dil přátelství – vedle manželství – k těm 
vztahům, jež se nevytvářejí kolem 
věcných zájmů, nýbrž jsou založeny „na 
celé šíři osobnosti“. Jde tu o absolutní 
duchovní důvěru. 

Tímto důrazem na Já, které nerozdě
lené a celé vstupuje do tohoto vztahu, 
se liší přátelství i od manželství, protože 
přátelství chybí to, co je tak důležité 
pro vztah manželský, to jest smyslnost. 
A je zajímavé, že Simmel, v duchu své
ho kulturního pesimismu, viděl něco 
podobného jako Voltaire: „Rostoucí dife
rencovanost společnosti a lidí omezuje 
naši schopnost plné důvěry, pravděpo
dobně má moderní člověk příliš mnoho 
toho, co musí skrývat, než aby mohl 
mít přátelství v antickém slova smyslu, 
a pravděpodobně jsou dnešní lidé příliš 
individualizováni, než aby si poskytli 
plné vzájemné porozumění.“

Je tedy zřejmé, že forma i obsah 
přátelství se měnily v závislosti na změ
nách celé společnosti. Tedy v závislosti 
na významu rodiny, postavení žen, na 
ekonomickém řádu a samozřejmě také 
na vzájemných vztazích tříd a vrstev 
a rovněž tak na ekologii rodiny a práce.

 léto 2007 / přítomnost [ �� ]



[ �� ] přítomnost / léto 2007

V agrárních společnostech evropské
ho středověku denní život probíhal nejen 
s rodinou, ale i s mnoha dalšími členy 
společenství. Existovala přátelství mezi 
lidmi odlišného pohlaví, odlišných tříd 
a úspěch nezávisel na sociální kompe
tenci.

Postupné formování malé, takzvané 
jádrové rodiny tvořené pouze rodiči 
a dětmi a proces civilizování ve smyslu, 
jak ho pojímá německý sociolog Nor
bert Elias, začaly však klást větší důraz 
na soukromí. 

Začala se rovněž oddělovat sféra 
práce od sféry rodinné a všechny tyto 
procesy omezovaly i přátelství a vedly 
k formování přátelských vztahů také po 
linii věku a tříd.

lii od 15. do 17. století většinou chladné, 
podezřívavé a dokonce nepřátelské. 
Odcizení a nedůvěra vůči jiným lidem 
převládaly. Nicméně jisté formy přátel
ství existovaly i v této situaci, dokazuje to 
krásná literatura.

přátelská ruka trhu
Přátelství podle Pahla zažilo překvapivý 
rozvoj v obchodněprůmyslové společ
nosti 18. století. V protikladu k tomu, 
co si mysleli mnozí klasičtí sociologové, 
růst tržní směny vedl k rozvoji přátel
ských vztahů mezi lidmi. Pravidla nově 
vznikající společnosti oddělovala totiž 
obchodní vztahy, které byly tržně racio
nální, od osobních vztahů, které se začaly 
rozvíjet v oddělené osobní sféře a mohly 
mít citovou povahu.

Jasnou reflexí vzniku těchto nových 
pravidel je dílo Teorie morálních citů 
velkého liberála, zakladatele moderní 
ekonomie Adama Smithe. Začala se 
ostřeji rozlišovat přátelství založená na 
sympatii a citu od vztahů založených na 
směně a na zájmech, převážně obchod
ních. Toto oddělování však nevedlo 
k zániku přátelství, spíše k obecnému 
a vyhraněnějšímu rozlišení sfér obchodu, 
utilitárních zájmů a citových a intimních 
přátelských vztahů. Ty mohly pak docela 
dobře koexistovat.

Lidí bez přátel přibývá
Úvahy o působení tradiční průmyslové 
i soudobé tržní společnosti na přátelství 
se dnes již opírají o výsledky řady empi
rických studií. Ty poukazují na oddělo
vání životních sfér, které vytvářejí nové 
podmínky pro formování přátelství. Je 
zřejmé, že přátelské vztahy jsou něčím 
zvláštním a jedinečným ve srovnání se 
vztahy příbuzenskými, sousedskými, 
pracovními a obchodními. Ale právě pro 
svou specifičnost si přátelství zachovalo 
důležitou roli i v životě lidí dnešních 
moderních společností.

Na druhé straně je ovšem také zřej
mé, že přibývá lidí, kteří žijí bez přátel, 
někteří záměrně. Důvěrná a hluboká 
přátelství jim totiž mohou komplikovat 
pracovní a obchodní život. Za to často 
platí osamoceností.

Empirické práce mimo jiné ukazují, 
že přátelství jsou založena na sociální 
podobnosti, tj. homogamii, především 
na podobnosti sociálního postavení 
a hodnot. Někdy ovšem společný zájem 
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Velký mýtus o idyle
Britský sociolog Ray Pahl, který vydal 
roku 2000 jednu z nejzajímavějších knih 
o přátelství, zdůrazňuje, že z pohledu na 
dějiny přátelství je zapotřebí odstranit 
velký mýtus, který je jedním z klišé 
dosavadní sociologie. Je to názor, že před 
vznikem městských společností, které jsou 
podle tohoto mýtu nadměrně individua
listické, anonymní, lhostejné, plné napětí 
a projevů sociálního rozkladu, existovaly 
harmonické komunity venkovských ob
cí a malých měst, kde převládaly pocit 
sounáležitosti, vzájemná pomoc sousedů 
a přátel a sociální řád, jehož jádrem byla 
rodina a příbuzenství. 

Tento idylický obraz tradiční společ
nosti podle Pahla nejspíš neodpovídá 
pravdě. Historikové, kteří studovali men
tality a mravy tzv. tradičních společností, 
třeba Lawrence Stone, dospěli k závěru, 
že sociální vztahy byly kupříkladu v Ang

Děti odcházejí 
z domova, rodiče 

umírají, partneři se 
rozcházejí, osobní 
plány se hroutí, 

ale přátelé mohou 
pomoci zachovat 

lidem identitu 
a kontinuitu 

uprostřed životní 
vřavy.
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stírá význam postavení a při sbírání zná
mek, horolezectví nebo pěstování růží se 
spřátelí lidé z různých vrstev.

Ale je zřejmé, že sociální a kulturní 
homogamie je při vzniku přátelství 
důležitá. Shoda v hodnotách, v sociál
ním postavení vyjádřená konkrétním 
přátelským vztahem pak pomáhá 
formování identity lidí, vzájemnému 
zařazování, vzájemné pomoci. Zdá se, 
že přátelství, lépe než byrokratické vzta
hy, řeší netechnické úkoly, před kterými 
lidé stojí. Oblast rad, pomoci, útěchy 
je i v moderní společnosti prostorem, 
ve kterém je vedle rodiny nejúčinnější 
přátelství. Někdy účinnější než rodina.

Jinou otázkou je, zda moderní spo
lečnost vytváří podmínky pro existenci 

takovýchto přátelství. Moderní člověk 
zjevně potřebuje přátele, ale často je 
nemá nebo nemůže mít.

podmínky  
pro přátelskou společnost
V poslední době se studuje rovněž vztah 
„gender“ a přátelství. Většina prací 
v minulosti se zabývala především přá
telstvím mezi muži. Dnes se už ví, že přá
telství mužů a žen jsou odlišná, což má 
zřejmě kořeny v přežívajícím oddělování 
životních sfér mužů a žen v měšťanských 
společnostech. Pro některé ženy se přá
telství v tomto typu společnosti stávalo 
důležité i proto, že pro mnohé z nich 
nebyl dosažitelný ideál silného citového 
svazku v manželství.

Od poloviny šedesátých let lze v eko
nomicky úspěšných zemích Evropy 
pozorovat růst klinických forem deprese. 
Jako důvod se za prvé uvádí, že zkuše
nost lidí s tržním hospodářstvím není 
vcelku vzato nejuspokojivější. Za druhé, 
že existující formy spotřeby vedou k růz
ným sociálním problémům. A za třetí, 
že jednou z hlavních příčin deprese je 
nedostatek hlubokých citových vztahů 
v manželství, nedostatek přátel, úpadek 
sociální podpory.

Přestože odborníci soudí, že nad
měrná soutěživost a vášeň konzumovat 
potlačuje přátelství, existují podle nich 
známky toho, že může dojít k jeho obno
vování. I když budeme dál žít v konzum
ní společnosti, přibude lidí, kteří zjistí, 
že potřebují přátele v životních krizích, 
jakými je smrt blízkého člověka, těžká 
nemoc, rozpad manželství, zhroucení 
vlastního podniku, ztráta práce, zrada 
spolupracovníka. Děti odcházejí z domo
va, rodiče umírají, partneři se rozcházejí, 
hroutí se osobní plány, ale přátelé mohou 
pomoci zachovat lidem identitu a konti
nuitu uprostřed životní vřavy.

Zčásti lze toho dosáhnout vlastním 
úsilím, ale je zřejmé, že je nutno také 
klást důraz na vytváření podmínek pro 
vznik přátelství. Ty jsou závislé zejména 
na tom, jak budou organizované pod
mínky dvou sfér. Na prvém místě rodin 
a na druhém práce a zaměstnání. Pokud 
budou naše rodiny stabilnější a bude 
pro ženy snadnější spojit roli matek 
a roli pracovní a pokud v prostoru práce 
a zaměstnání bude více důvěry a méně 
kontroly a regulace, budou vznikat pod
mínky nejen pro přátelství, nýbrž i pro 
přátelskou společnost.

Jak to chodí u nás
O dnešní situaci přátelství u nás toho 
víme velmi málo. Pokusím se naznačit 
stav věcí. Příliš významně už nepůsobí 
oddělování životních sfér mužů a žen. 
Ale toto oddělování životních sfér 
nebylo v české společnosti nikdy tak 
silně rozvinuté jako v některých zemích 
západní Evropy. Vzpomeňme na němec
ké buršácké studentské spolky, na hochy 
v anglických public schools anebo i na 
staré anglické hospody, kde byly odděle
né místnosti pro muže a ženy anebo kam 
ženy nesměly vůbec vstoupit, na anglické 
pánské kluby, ale také na francouzská 
intelektuální sdružení.fO
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rozhovor

Přátelské
intimissimo

Co	si	o	přátelství	myslí	

Vlastimil	 Třešňák	 a	 co	

Viktor	Stoilov

marcela pecháčková

P
okus o rozhovor o přátelství s muzi
kantem a spisovatelem, někdejším 
undergroundovým písničkářem 

a chartistou Vlastimilem Třešňákem, ve 
známé pražské literární kavárně Jeri
cho dopadl pro novinářku katastrofál
ně – zůstal totiž téměř bez použitelného 
záznamu. Pro čtenáře snad příhodněji; 
novinářský nezdar jen doložil, že přá
telství lze brát i jako velmi intimní téma, 
o kterém se „nekecá“, natož pak do novin. 
Na počátku pokusu o rozhovor ke stolu 
přisedl nakladatel Viktor Stoilov, který 
šel zrovna náhodou okolo. Třešňákův 
přítel, jak vyplynulo. Bylo pondělí. Pravé 
poledne. Rozverno.

Jak vypadá přítel?
Třešňák: Blonďák.
Stoilov: Modrooký.
Třešňák: …a můžu mu kdykoliv zavo
lat…
Stoilov: …třeba o půlnoci…
Třešňák: …a on vstane a pomůže mi.

Děláte z toho kýč.
Třešňák: A vy ho v tom necítíte? Kdo 
tohle téma vymyslel? Slyšíte to: Rosa na 
kolejích… příteli můůůůj. Jděte s tím 
někam!
Stoilov: A to jsi mi jednou volal ve dvě 
ráno a nutil mě zpívat a já ti v tý noci 
povídám, že mě ještě nikdo nikdy zpívat 

Do značné míry je dnešní situace 
určována strukturálními změnami naší 
současné městské společnosti. Ubývá 
rodin, kde žije společně více generací, 
kde jsou vzdálenější příbuzní, kde žena 
nepracuje. Rodiny jsou stále menší, roste 
počet domácností o jedné osobě. Víc než 
polovina jich je dvoučlenných.

Žijeme v historicky neobvykle malých 
domácnostech. Neobyčejně vysoký je také 
počet vdov a roste i počet vdovců. Situa
ce těchto osamocených mužů – a nejen 
starých – je velmi obtížná. Za určitých 
okolností může být až tragická.

Jak demografická struktura našich 
i soudobých západních společností, tak 
nadměrné soustřeďování na společen
ský status a na okázalý konzum – jako 
důkaz životní úspěšnosti – vede k tomu, 
že i mezi vnějšně úspěšnými lidmi je 
poměrně málo těch, kdo jsou vnitřně 
hluboce spokojeni. A nejen to, rostoucí 
pocit osamělosti, který je pro mnohé lidi 

v takové situaci příznačný, nutně vede 
i k psychickým potížím.

touha po důvěře a vzájemnosti
Přesto je patrné, že jak v našem typu 
společnosti, tak i na Západě vedle struk
turálních změn, které působí proti vzniku 
hlubších přátelských vztahů, existují také 
síly, jež stimulují vytváření nepovrchních 
citových vztahů i mimo rodinu. To je pod
porováno paradoxně tím, že se manželství 
rozpadají, že se rozkládá formální roz
čleňování společnosti podle gender rolí, 
příbuzenství, práce a snad i statusu. Právě 
v této situaci, kdy se zejména zmenšuje 
podpůrná role rodiny i práce, nabývají na 
významu intimní přátelské vztahy.

A přibývá lidí, kteří pociťují potře
bu vymanit se ze způsobu života, ve 
kterém příliš často mají především roli 
soutěžících, směňujících a navzájem se 
srovnávajících. To jsou role náročné, až 
vyčerpávající a mohou vést k vážné nespo

kojenosti. Tito lidé pak začnou hledat 
vztahy založené na důvěře, na vzájemnos
ti. Řečeno s kanadskou socioložkou Met 
tou Spencerovou, hledají vztah, „ve kte
rém je člověk schopen být takovou oso
bou, jakou chce skutečně být“. A řečeno 
se Simmelem, hledají vztah, ve kterém by 
existovali jako „nerozdělené já“. Najdouli 
ho, budou třeba i výkonnější a lépe 
připraveni na svět soutěže a nezbytné 
instrumentální racionality, která je sou
částí civilizace a světa, v němž žijeme. 

Představa, že lze přenést obecné 
principy přátelství do složité organizace 
společnosti našeho typu, je zřejmě nere
alistická, ale stejně nerealistická je prav
děpodobně i představa, že může existovat 
dobrá a spokojená společnost bez vztahů 
vzájemnosti, důvěry, porozumění a opo
ry. A to jsou právě ty vztahy, které tvoří 
jádro přátelství.  

Jiří Musil je sociolog.
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nedonutil, a ty jsi byl tak urputnej, až 
jsem začal… No prostě přítel!

pro mě je přátelství ohromně důležité.
Stoilov: Tomu rozumím, ale ve chvíli, 
kdy o tom začnu mluvit veřejně nebo 
mám do rozhovoru říct něco o svých 
přátelích, tak to radši neřeknu nic.

proč?
Stoilov: Protože je to moje soukromí. 
Stejně jako o lásce – co o ní říkat?
Třešňák: Je tabu mluvit o někom, kdo 
není u stolu.
Stoilov: Kamarádi jsou pro mě hrozně 
důležitý, ale nějak se o tom stydím mlu
vit. Jmenovat už vůbec nikoho nebudu.

Existuje přátelství mezi mužem a ženou?
Stoilov: Samozřejmě, že existuje, s tím 
nemám problém.
Třešňák: Jasně, a znám pro to tak dvacet 
sedm výrazů

řeč je o neerotickém vztahu.
Třešňák: Mezi ženskou a chlapa se vždyc
ky vetře čertíček sexu.

Vadí pak přátelství touha?
Stoilov: Nevadí, naopak… Já o tom 
nechci mluvit, ale snažím se v tom orien
tovat. Jeden čas jsem propadl panice, že 
nemám žádné přátele, protože skoro kaž
dé setkání a povídání končilo tím, že on 
nebo ona chtějí vydat knihu.

Chcete mi říct o někom…
Třešňák: Proč do toho furt rejpáte?
Stoilov: Přátelství vzniká léta… Potkali 
jsme se někde, vůbec jsme se neznali… 
Ale o tom nejde v téhle sestavě mluvit. 
Prostě já o svých kamarádech vím. Vím, 
že existujou, jsou k dispozici.
Třešňák: Pomalu se vzdalujeme. Já jsem 
hrozně rád sám.

Ještě neutíkejte.
Stoilov: Jsme nevhodný. Neumíme to.
Třešňák: Viktore, zazpívej!
Stoilov: Hele, to je krásný pondělí. 
Poledne, ty kolemjdoucí… začíná se mi 
to tu líbit.  

Marcela Pecháčková je novinářka,  
zástupkyně šéfredaktora týdeníku Instinkt.

 Přátelství, jo? Jaká je jeho definice? Přá
telství je když, vodsaď podsaď… Drůž
ba? Freundschaft? Friendship? Chave
rut?

Mně to slovo zní zprofanovaně, ne
upřímně. Nepoužívám ho. Patetické slo
vo z minulého století. Hodí se nanejvýš 
do country písní, šerife.

Slovo „přátelství“ je pro mě kýč. 
Odpovím na vaši otázku několika otáz
kami.

Co to je: Svaz československojakého
koli přátelství, Sdružení rodičů a přátel 
školy, Přátelství mezi národy, Přátelství 
ve zbrani, Pes přítel člověka… Kterého? 
Tuhle mi sousedův Alík pochcal noha
vicu.

Proč většina lživých projevů začíná 
slovy Vážení přátelé…? Vždyť v sále 

dřepí spousta lidí, které by řečník nej
raději uškrtil, kterých si neváží. Neroz
borné přátelství. Existuje i rozborné? 
Byl Rudolf Hess přítel Adolfa Hitlera? 
Byl? Proč mu tedy ulít? Byl Robinson 
Crusoe přítel Pátka? Byl? Proč ho tedy 
po návratu do civilizace prodal jako 
otroka? Byl Josef Věromír Pleva přítel 
Daniela Defoea? Byl? Proč mu tedy 
Robinsona zcenzuroval?

Slovo přítel je mi nejasné. Slovo 
nepřítel je mi zato jasné. Kolikrát za 
život jste měli „nejlepšího přítele“? 
Desetkrát? A řekli jste „nejlepšímu pří
teli“, třeba ze základní školy, že už máte 
jiného nejlepšího, služebně mladšího? 
Neřekli, já také ne…

Vlastimil Třešňák

…přÁtELstVí?
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se vždycky vetře čertíček sexu,“ 
říká Vlastimil Třešňák.
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Proč je přátelství nad zlato 
Význam	 přátelských	 vzta-

hů	 pro	 celkovou	 kvalitu	

života	 spočívá	 přede-

vším	v	jejich	dlouhodobosti	

a	trvanlivosti.

Č
ím se liší přátelství od lásky? 
Hlavně tím, že postrádá vášnivost 
a zamilovanost, je spíš klidné, rea

listické, a přestože mají láska i přátelství 
společný erotický pudový základ, přátel
ství se jeví jako čistě duchovní a netěles
né, spojené spíš s poznáváním druhého 
a duševním sblížením než se vzrušením, 
žárlivostí a touhou být neustále pospolu. 
Přátelství je tedy spíš láskou k duši dru
hého. Přátele někdy nevidíme celá léta, 
ale vztah trvá.

Dobří známí?
Ovšem slova přátelství, přítel, přátelé se 
v dnešní době používají široce, vágně 
a abstraktně. V politice se třeba mluví 
o přátelství mezi národy a státy, slovo 
přítel a přítelkyně se často užívá jako 
náhrada za slovo milenec a milenka, na 
internetu se stanete přítelem kterékoli 
hvězdy pomocí jediného kliknutí.

V současné západní civilizaci, která 
zdůrazňuje výkon, znalosti, výdrž, 
úspěch, inteligenci a racionalitu – a sebe
vědomí, které je na těchto elementech 
postaveno – rozhodně nestojí hodnoty 
přátelství na prvním místě. Přátelství se 
uzavírají především na bázi užitečnosti 

a spotřebovávají se tak, jako se spotřebo
vává zakoupené zboží.

Utilitarismus a význam spotřeby 
vedou k uzavírání spíš krátkodobých 
přátelských uskupení, která mají jepičí 
život a citově jsou značně mělká. Mizí 
také rozdíl mezi přáteli a dobrými zná
mými. Mnoho lidí už ani neví, v čem by 
tento rozdíl měl být. Povrchnost mnoha 
takzvaných přátelských vztahů vyjde 
najevo v momentě, kdy potřebujeme 
pomoc a druhá strana nebere telefon 
nebo se vymluví. Jestliže lze hlavní rysy 
lidské motivace rozdělit na „narcistické“ 
a „altruistické“, patří přátelství spíš do 
altruistických motivací.

sám ve svém pokoji
Rostoucí význam spotřeby v moderním 
i postmoderním kapitalismu dává před
nost narcismu, tedy investici do sebe. 
Jenom tak lze, zdá se, udržet výrobu stá
le nových věcí, kterými je třeba nahra
zovat staré, i když ještě funkční. Model 
nenasytitelného, do sebe zamilovaného 
(do sebe investujícího) spotřebitele ovlá
dá nejen výrobu a obchod, ale zasahuje 
do mezilidských vztahů a do výchovy 
příštích generací.

Třeba společenský důraz na výkon 
a vzdělání (tedy na narcistické investice) 
vede dnešní rodiče k tomu, že své děti 
vozí často velmi daleko od bydliště do 
„lepších škol“, čímž ovšem výrazně 
zasahují školákům do možnosti, aby si 
vytvářeli přátelství věku přiměřeným 
způsobem právě tam, kde bydlí, kde se 
mohou navštěvovat, kde si mohou spolu 
venku hrát.

Život mezi známými k ničemu 
nezavazuje, přátelství ano. Rodiči budo
vaný dětský narcismus poskytuje dětem 
volnost přecházet z jednoho okruhu 
známých ve třídě k jinému okruhu 
známých ve sportovním klubu nebo 
kroužku. Hlavní je, aby bylo dětství 
využito pro maximální rozvoj mozku 
jako „svalu“, tedy co nejvíce se naučit to, 
co se dá později prodat jako výkon, služ
ba, postavení. Angličtina je důležitější 
než budování přirozených přátelských 
vazeb tam, kde je dítě doma. Takoví ale 
jsme a budeme.

Narcistická orientace vede také k nut
kavé potřebě zábavy a vzrušení. „Ubavit 
se k smrti“ lze úplně o samotě. Ideálem 
dnešních dětí je mít vlastní pokoj 
s vlastní televizí, počítačem a repro

michael Šebek

fO
tO

: I
g

O
r

 m
a

lI
je

v
s

K
ý



téma

 léto 2007 / přítomnost [ �� ]

Proč je přátelství nad zlato 
dukční soustavou. V takovém pokoji si 
dítě vystačí samo. Dokonce i bez rodičů, 
kteří to většinou vítají.

pro duši i pro tělo
Ale dnešní demokratické svobody mohou 
vést i jinam. K praktikování „jinakosti“, 
k opuštění narcistických konvencí. Tomu 
pomáhá druhá skupina lidských motivů, 
které jsou orientované na druhé, mají 
prosociální zaměření a představují doce
la jiné vyústění pudové lidské podstaty. 
Tuto skupinu motivů lze označit jako 
vztahovost, altruismus, kapacitu zaklá
dat a udržovat vztahy k druhým lidem 
a ke společnosti jako takové.

Dobrá rodina je směsí lásky a přá
telství, která převažuje nad averzí 
a nenávistí. Láska partnerská, mateřská, 
otcovská a přátelské vztahy v rodině 
jsou předpokladem toho, že celkový 
psychický vývoj dítěte včetně jeho 
intelektu proběhne harmonicky. Rodi
čovskou lásku a projevy přátelství lze 
přirovnat ke stravě, která má duševní 
kvalitu a umožňuje normální psycho
sociální vývoj dítěte, včetně mravnosti. 
Vzhledem k tomu, že psychika není nic 
mimotělesného, ale je ve funkční mno
haúrovňové jednotě s tělesnými procesy, 
mají přátelské vztahy blahodárný vliv 
i na harmonii tělesných procesů.

Přátelské vztahy ovlivňují celkovou 
atmosféru v každé skupině a činí z tako
vé skupiny příjemné prostředí, do něhož 
je radost se vracet. Čas strávený s přáteli 
se tak stává důležitou složkou obnovy 
nejen psychických, ale i tělesných sil. 
Přátelské vztahy představují důležitou 
komponentu zdraví jako takového. Jed
na z prokázaně důležitých složek léčby 
je sociální a emoční podpora. Proto je 
tak důležité navštěvovat nemocné.

Jako ideální příbuzní
Význam přátelských vztahů pro celkovou 
kvalitu života však spočívá především 
v jejich dlouhodobosti a trvanlivosti. 
Ačkoliv budoucnost můžeme jen obtížně 
předpovídat, přátelé představují určité 

pevné body i pro ni; předpokládáme, že 
se můžeme na jejich pomoc, podporu, 
porozumění nebo pouhou přítomnost 
kdykoliv spolehnout.

Přátelé, podobně jako manželé, 
manželky, milenci a milenky, plní čas
to některé podobné funkce jako naši 
rodiče v dětství nebo naši sourozenci. 
Na tom nic nemění fakt, že přátelé 
v našich představách hrají často také 
roli ideálních rodičů, jaké jsme vlastně 
vůbec neměli. Abychom však naplnili 
přátelství s někým, musíme být sami 
schopni poskytnout druhým dobrou 
„rodičovskou“ nebo „sourozeneckou“ 
funkci, nejen ji využívat od druhých. 
Právě v reciprocitě a ve vzájemnosti je 
zvláštní povaha přátelství – stejně tak by 
měla fungovat zralá partnerská láska.

Jako lidé s chybami
Přátelské vztahy v dospělosti jsou pokra
čovateli dobrých rodinných vztahů, pro
tože v dětství se vytvářejí základy pro 
naši aktivní schopnost žít ve vztazích. 
Určující momenty vývoje přátelství 
stojí na budování vztahů s vrstevníky, 
spolužáky, členy skautského oddílu, 
sportovního klubu.

Tento proces spočívá v nepřetržitém 
zvnitřňování naší každodenní zkuše
nosti s lidmi blízkými i méně blízkými. 
Díky ukládání do paměti vznikají 
relativně trvalé obrazy druhých lidí 
a našich postojů k nim. Jinak řečeno 
vznikají mentální reprezentace objektů 
(živých, ale i neživých). Důležité je, že to 
není jen obrazová reprezentace, ale také 
reprezentace pocitová, emoční. 

Paměť není nikdy otiskem reality. 
Je spíše konstrukcí reality, kterou jsme 
více nebo méně skutečně prožili tak, jak 
se nám ve vzpomínce zdá. Do této kon
strukce si promítáme různá subjektivní 
přání. Naši přátelé pak často získávají 
vlastnosti podle našich tužeb (jaké by
chom je chtěli mít) a naše očekávání jsou 
pak nerealistická díky záměně přání za 
realitu. Pokud si třeba své přátele ideali
zujeme, můžeme být snadno zklamáni, 

když se náš přítel zachová jinak, než 
jsme si ho vysnili. Idealizovaný přítel je 
pak rychle v našich očích devalvován.

Jsou tedy přátelství nezralá, v nichž 
je příliš idealizace, a přátelství zralejší, 
založená na realističtějším hodnocení 
plusů a mínusů lidí, které – vzdor jejich 
mínusům – považujeme za své přátele.

Úhlavní nepřátelé
V politice mohou přátelské vztahy do
konce odvrátit světovou válku (Chruš 
čov a Kennedy za kubánské raketové 
krize na počátku šedesátých let 20. sto
letí), nebo alespoň přispět k pozitivní
mu řešení politických a národnostních 
konfliktů. 

Přátelské vztahy mohou vznikat všude 
tam, kde se účastníci mezi sebou shodnou 
alespoň v jedné pro ně významné věci. 
Třeba dva cestující v tramvaji se seznámí 
a spřátelí tak, že nezávisle na sobě zasáh
nou na obranu slušného chování v tram
vaji, když je právě porušováno. Přátelství 
samozřejmě z takové sympatie nemusí 
vzniknout, ale je tu přinejmenším jeho 
základ.

Přátelství nejsou tolik závislá na po 
hlaví a je možné je zakládat v každém 
věku. V tom je jejich přednost před váš
nivou láskou, která má své období spíš 
v mládí.

Úhlavního nepřítele má tedy přátel
ství určitě v narcismu a egocentrismu, 
který člověka orientuje jen k sobě 
a nabádá ho spíš k soběstačnosti než ke 
sdílení života s druhými. 

Také destruktivní stránky lidské 
povahy, s nimiž lidstvo marně zápasí 
celá tisíciletí, rozbíjejí přátelství, pokud 
člověka přímo fyzicky nemrzačí a nelik
vidují. Žárlivost, závist, nenávist a zášť 
spolu se sobectvím patří k nejčastějším 
příčinám rozpadu křehkých i silných 
přátelských vztahů. Setkáváme se s tím 
všichni.  

Michael Šebek je klinický psycholog,  
psychoanalytik a vysokoškolský učitel.



téma

[ �� ] přítomnost / léto 2007

B
ezpečně experimentovat, ujas
nit si své postoje, učit se jednání 
s ostatními a moci najít přátelství 

přenosné do reality, to vše nacházejí 
dnešní mladí lidé při komunikaci pro
střednictvím internetu. Ten jako jedno 
z nejnovějších komunikačních prostře
dí umocňuje jejich přirozenou potřebu 
navazovat nové vztahy. Dospívající tak 
dostali mocný nástroj ke snadnějšímu 
a relativně bezpečnému poznávání světa, 
respektive sebe sama.

soukromé je veřejným a naopak
Na internetu se lidé často seznamují na 
stránkách, které jim umožňují zadávat 
o sobě informace pomocí „předpřipra
vených“ formulářů, tudíž člověk si mů 
že bez většího přemýšlení vybrat „jaký 
vlastně je“. Lze vyplnit i poměrně po

drobné informace o svých intimních 
partiích a sexuálních preferencích. Zají
mavé je, že tuto sekci vyplňuje mnoho 
„seznamujících se“, a to bez ohledu na 
věk a pohlaví. Necelá pětina dotázaných 
(viz rámeček) na internetu „odhaluje 
i soukromé detaily ze svého života, které 
v běžném životě nesdělují“.

Seznamování tak vlastně probíhá úplně 
jinak než ve skutečném světě. Prakticky 
okamžitě se dostáváme k intimním infor
macím, které by při klasickém seznámení 
patrně ve valné většině případů „přišly 
na řadu“ až mnohem později – zpro
středkovaný popis životních událostí, 
činností, myšlenek a pocitů. Veřejné je 
to, co umíme popsat, uchopit, převést do 
podoby slov a chceme to veřejným uči
nit. Naopak běžně „veřejná“ informace 
o vzhledu člověka, kterou lze získat tváří 
v tvář jediným pohledem na svůj protěj
šek, je ve virtuální komunikaci často tou 
nejutajovanější informací. Veřejné se tak 
ve virtuálním světě mnohdy stává sou
kromým a naopak soukromé veřejným.

V případě nezávazného experimen

tování je pro dospívajícího často velmi 
důležité, že hranice mezi veřejným a sou
kromým je jeho volbou, jeho vlastním 
rozhodnutím. Pocit bezpečí však umož
ňuje běžné hranice veřejného posouvat 
a bořit, dospívající se někdy odhalí 
v podstatě cizímu člověku a přitom záro
veň zůstane skryt v anonymitě.

osvobození  
od skutečného světa
Každý druhý teenager rozmlouvá ve 
virtuálním světě s více lidmi o různých 
tématech najednou – na obrazovce počí
tače třeba vede v jednom „okně“ rozho
vor s kamarády a v jiném zároveň píše 
email přítelkyni. Taková komunikační 
multiplicita svědčí o potřebě „neztrácet 
čas čekáním“, být stále v činnosti, bavit 
se. Může navozovat stav nervozity 
z „nestíhání“, na druhé straně se však 
může dostavit i pocit vlastní důležitosti 
či výkonnosti. „Mám tolik přátel, že ne
stíhám s nimi komunikovat,“ zní jeden 
z autentických argumentů. „Zvládnu se 
bavit s pěti lidmi zároveň, což je přece 
více, než bavit se s jedním,“ zní druhý. 
Souběžné konverzace mohou v mladých 
tříbit komunikační pohotovost, mohou 
vést až k tomu, že člověk zapomíná 
na hlad a žízeň a stává se zosobněnou 
komunikací, a některým navozují pocity 
podobné těm zažívaným při sportovním 
výkonu. Otázkou je, zda toto úsilí podob
né vypětí ve sportu je častěji jakýmsi 
druhem relaxace, nebo spíše prostřed
kem k odhlédnutí od svého já, odvedení 
pozornosti od vlastních problémů.

Na druhou stranu někteří rádi ve vir
tuálním rozhovoru využívají i možnost si 
svoji odpověď rozmyslet. „Na internetu si 
své odpovědi rozmýšlím déle než v běž
ném rozhovoru,“ uvedla nadpoloviční 
část dotázaných dívek i chlapců.

„Na internetu se nemusím chovat tak, 
jak se ode mne očekává,“ říká dále větši
na dospívajících. Často vnímají internet 
jako prostředí, kde nad nimi neexistuje 
žádná kontrola, místo, kde nemusí být 

Na internetu nanečisto
ondřej Aust

David Šmahel a Štěpán Konečný z br
něnské Masarykovy univerzity zkou
mali v letech 2002, 2003 a 2005 postoje 
a návyky několika stovek mladých 
českých dívek a chlapců ve věku od 12 
do 20 let. Zjistili, že internet v září 2005 
používalo téměř devadesát procent 
dospívajících ve věku 12–14 let, stejný 
počet ve věkové skupině 15–17 let a 77 
% adolescentů ve věku 18–20 let. Plné 
dvě třetiny dotázaných měly možnost 
využívat internet doma. Čím je adoles
cent starší, tím více tráví na internetu 
času, což podle autorů studie souvisí 
pravděpodobně s vyšší rodičovskou 
kontrolou u nejmladších adolescentů 
a s rostoucími možnostmi přístupu 
k internetu u nejstarších. S rostoucím 

věkem se mění také využívání inter
netu – v mladším věku bývá zdrojem 
zábavy a příležitostí hrát si, později se 
pro mladé stává zdrojem informací, 
třeba pro práce do školy – zejména jako 
komunikačního prostředí. Byť interne
tem zprostředkovaná informace může 
nabývat i podoby telefonního hovoru 
či video konference, typicky probíhá 
v textové podobě prostřednictvím 
emailů, tzv. „instant messengerů“ 
(programů umožňujících posílat a při
jímat krátké textové vzkazy, k nejroz
šířenějším patří program ICQ), blogů 
(virtuálních zápisníků či deníků ve 
formě jednoduše editovatelných inter
netových stránek) či diskusních fór 
(tzv. chatů, webových nástěnek apod.).

mladí a internet
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dodržována žádná pravidla, kde „platí 
jiná morální pravidla než ve skutečnos
ti“ – lhaní je vnímáno jako „normální“, 
ukončení „virtuálního přátelského 
vztahu“ bez vysvětlení je běžné. Zatímco 
v realitě ještě dospívající nenabyli dosta
tek jistoty a ztotožňují se častěji než starší 
lidé s rodičovskými hodnotami a norma
mi, na internetu si už dovolí mnohem víc, 
zkoušejí říkat věci, na které by si v běž
ném životě netroufli (zvlášť chlapci mezi 
dvanáctým a čtrnáctým rokem popisují 

nacházejí nepřeberné množství poten
ciálních partnerů, mohou poznávat 
stále nové a nové lidi z nejrůznějších míst 
a kultur, navíc velmi snadno dostupné 
(z bezpečného prostředí svého domova) 
a otevřené ke komunikaci – i když ne 
všichni z těchto lidí se seznamují s čistý
mi úmysly.

Pro adolescenty to může být dobrý 
začátek, jak se učit vyjádřit vlastní myš
lenky, názory, přání a pocity, získávat 
a poskytovat emoční podporu.

úspěšně použít v reálné komunikaci, tře
ba na prudký verbální útok v realitě se ve 
virtuálním světě patrně reagovat nenaučí. 
Virtuální svět může být vhodným komu
nikačním „tréninkovým prostorem“, roz
hodně se však nesmí stát komunikačním 
prostorem jediným.

snadné, ale neskutečné
Někteří z dospívajících si na internetu 
cení možnost sdílet některé své rysy, 
které v realitě projevovat nechtějí. I přes 

Hlavní aktivity adolescentů na interentu, u kterých tráví minimálně 10 minut týdně (% uživatelů těchto aktivit)
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61 73 86

Práce do školy

53 69 66

Čtení a psaní  
e-mailů

13 21 21

Posílání online 
vzkazů

22 36 29

Účast v chatech

59 63 65

Běžné surfování 
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5 18 22
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fórech
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Na internetu nanečisto Své	 virtuální	 kamarády	 znají	 dospíva-

jící	 často	 hodně	 důvěrně,	 za	 skutečné	

přátele	je	ale	nepovažují.

své chování na internetu jako úplně jiné, 
než na jaké jsou zvyklí jejich rodiče; jejich 
identita ve virtuálním světě patrně poně
kud „předbíhá“ dění v realitě).

Pro „testování“ vlastní identity je in 
ternet jako stvořený. „Na internetu jsem 
osvobozená od skutečného světa… a sa
ma od sebe. Tady je mé já opravdové. Tady 
se může naplno projevit, ve skutečnosti 
je tíženo okolím,“ míní jedna z dívek. 
Zdánlivá „svoboda virtuální identity“ 
však v sobě skrývá také určité nebezpečí. 
Riziko závislosti na internetu může pak 
být velké, pokud adolescent žije pouze 
ve virtuálním světě a tato zkušenost se 
nepřenáší do světa reálného.

tréninkový prostor
Seznámení na internetu je tak jedno
duché, že člověk nemusí téměř ani pro
mluvit, vztah nebo spíše iluze vztahu je 
navázána velmi snadno. Dospívající tak 

Internet je i příležitostí pro sociálně 
handicapované, pro něž bývá seznamo
vání v reálném světě skutečný problém. 
Vyrovnávají se tak příležitosti pro všech
ny, kteří si uvědomují nějaký vlastní 
nedostatek, jenž jim v seznamování brá
ní – handicapem může být často nesmě
lost nebo pocit fyzické nepřitažlivosti.

Virtuální vztah také nabízí jistotu, že 
je snadné ho ukončit, pokud se člověku 
cokoliv znelíbí. To ale někteří psycholo
gové kritizují, virtuální vztahy podle nich 
postrádají určitou kontinuitu a odpověd
nost. Zatímco běžné mezilidské vztahy 
vyžadují jistou flexibilitu, kdy člověk 
musí třeba vydržet a problém překonat, 
naslouchat, ve virtuálním světě člověk 
komunikaci či vztah běžněji ukončuje, 
čímž si pružnost příliš neosvojí.

Nelze se tedy domnívat, že by veškeré 
objevené a vyzkoušené virtuální zku
šenosti a dovednosti dospívající mohli 

to žádný z dospívajících nemá virtuální 
vztah za skutečné přátelství. Přátelství 
a kamarádství fungující pouze na inter
netu je podle nich těžko použitelné.

Ukazuje se tedy, že tu vzniká určitá 
ambivalence, vztah „je přátelství a zároveň 
není“, přičemž si adolescenti často v tomto 
vztahu sdělují i velmi důvěrné informace. 
Zdá se, že virtuální přátelství se stává 
specifickým druhem volného vztahu, 
který nemá svoje pojmenování. Pojem 
přátelství dostává ve virtuálním prostředí 
jinou dimenzi. S trochou nadsázky lze 
říct, že se stává často spíše iluzí přátelství, 
smutkem ze vztahů, které „jsou a nejsou“. 
Adolescent se přátelí často spíše se svojí 
představou o svém protějšku.

Podle téměř tři čtvrtin dospívajících 
jsou virtuální vztahy povrchní, část 
jich má za to, že na internetu je lhaní 
normální. Takové názory však nebrání 
dospívajícím v tom, aby virtuální vztahy 
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vyhledávali. Víc než třetina dospívajících 
udává, že má na internetu mnoho přátel, 
a ještě o něco víc jich někdy použilo 
internet k seznámení s potenciálním 
partnerem. Virtuální přátelství nebo 
lásku se však snaží obvykle převést do 
reality, virtuální prostředí je pro mnohé 
spíš náhražkou skutečného vztahu. Lidé, 
se kterými se adolescenti seznámili ve 
virtuálním prostředí, se pak běžně stávají 
skutečnými přáteli nebo partnery. Vztah, 
který vznikl na internetu, se tedy může 
stát přínosem pro reálný život, byť pře
nos virtuálního vztahu do reality nemusí 
probíhat vždy právě idylicky.

Další komunikační kanál
Ukazuje se, že internet se stává pro dospí
vající oblíbeným místem pro navazování 
nových vztahů – partnerských, přátel
ských, ale i třeba budoucích pracovních. 

virtuálním světě se tak především odráží 
skutečný život dospívajícího – máli 
problémy v realitě, může je na internetu 
kompenzovat. Máli potřebu si ujasnit 
své hodnoty třeba v oblasti partnerských 
vztahů nebo i životního stylu, využívá 
k tomu i internet jako další komunikační 
kanál.

Internet tak přináší spíš nové obzory, 
než že by nějak zásadně měnil život tee
nagerů. Pokud mu příliš nepropadnou, 
může jim prospět.  

Zpracováno podle studie psychologů  
Davida Šmahela a Štěpána Konečného  

Vztahy adolescentů na internetu:  
fantazie i zklamání.

Na jednu stranu jsou virutální vztahy plné 
fantazie a očekávání, na druhou stranu si 
dospívající uvědomují, že tato očekávání 
jsou nereálná, vztahy plytké. Adolescent 
sice touží po ideálním partnerovi a tuto 
představu ve virtuálním světě snadno 
promítne do svého protějšku, ale zároveň 
ví, že tato představa je jen iluzí.

Virtuální svět přesto není třeba zatra
covat. Dospívajícím pomáhá ve vývoji, 
může být začátkem, jak vyjádřit vlastní 
myšlenky, názor, přání a pocity a zcela 
bez závazků srovnat své postoje, otes
tovat sami sebe – co jsem, čím chci být, 
kam chci patřit.

Problém může nastat ve chvíli, kdy 
adolescent nepřekročí mělkost virtuál
ních vztahů a toto prostředí se stane 
jediným zdrojem jeho sebedůvěry, útě
kem, místem, kde je možné se dostat 
mimo realitu nebo volat o pomoc. Ve 

Vědec	a	básník	Miroslav	Holub	ve	Skryté	zášti	věku	

napsal:	„Věda	a	vědecký	přístup	je	umění	setrvat	

i	v	nejistotě,	snášet	nejistotu,	překonávat	nejis-

totu,	ale	prakticky	ji	nikdy	nepřekonat.“	Podívejme	se	

na	 to,	 jak	 se	 –	 s	 různým	 úspěchem	 –	 pokoušeli	

o	 překonání	 té	 inspirující	 nejistoty	 „lovci	mikro-

bů“,	klasikové	bakteriologie	a	imunologie.

Ctirad John



téma

 léto 2007 / přítomnost [ �� ]

Č
ínské přísloví říká, že „bez dobrého 
přítele muž nepozná, zda jeho způ
sob života není blouděním“. O spo

lupracovnících Luise Pasteura, mimo
řádného zjevu ve vědě 19. století, Julesovi 
Joubertovi, Emilu Rouxovi a Charlesovi 
Chamberlandovi lze říci, že byli svému 
Mistru oddáni. Pasteur jim jejich odda
nost oplácel přátelstvím. Učil je nepo
chybovat, pouštěl se s nimi do nově kon
cipovaných imunizačních pokusů, jejichž 
úspěch byl obtížně předvídatelný. Jen 
v přátelské atmosféře se dařilo houžev
natě přemáhat nejistoty. „Nedávejte se 
ovlivňovat zavrženíhodným a jalovým 
pochybovačstvím,“ říkal jim.

Zcela jiný byl Pasteurův vztah 
k Robertu Kochovi. Lze ho nazvat vypja
tým soupeřstvím. Když při příležitosti 
mezinárodního lékařského kongresu 
v Londýně Koch demonstroval agarové 
kultivační plotny jako převratný pro
středek pro izolaci čistých bakteriálních 

kultur, Pasteur mu po demonstraci řekl 
studeně a nevzrušeně: „C´est un grand 
progrès, Monsieur.“

V březnu 1882 sdělil Robert Koch 
odborné veřejnosti, že vyřešil problém 
etiologie tuberkulózy. Po několika letech 
přišli do jeho proslulého berlínského 
ústavu vynikající spolupracovníci, me
zi nimi Emil Behring a Paul Ehrlich. 
Behring, nezatížený příslušenstvím ke 
Kochově „intelektuální“ rodině, v níž 
se ctilo učení Mistra o stálosti mikrobů, 
začal bádat o toxinech, jedech uvolňova
ných z bakteriálních těl. Položil základy 
léčení záškrtu a tetanu antitoxinovými 
séry. Pozoruhodné spříznění udržoval 
s pařížským Pasteurovým ústavem. 
Podivuhodné a překvapivé bylo jeho 
vřelé přátelství s ruským vědcem, nosi
telem Nobelovy ceny Iljou Mečnikovem. 
Behring a Mečnikov zastávali opačné 
pojetí systému imunity a badatelské 
pozice hájili s tvrdošíjnou neústupností. 
Vědecká spřízněnost je však vždy znovu 
lákala vystavovat se argumentům protiv
níka. „Les Pastoriens“ Mečnikov a Roux 
byli kmotry dvou ze šesti Behringových 
synů a stvrdili tak velmi intimně upřímné 
přátelství.

Rozkol
Zcela jiný je příběh o Behringově přá
telství s Paulem Ehrlichem. V roce 1891 
Behring objevil záškrtový antitoxin. Brzy 
se ukázalo, že velkoryse připravovaná an
tidifterická séra nejsou spolehlivě účinná 
a velmi se liší při různých imunizačních 
postupech. Behring proto požádal přítele 
Ehrlicha, badatele s přesným kvantitativ
ním přístupem k biologické problematice, 
o partnerskou spolupráci. Plodem tvoři
vého přátelství bylo stanovení standardu, 
jehož pomocí se dal obsah antitoxinu 
v séru přesně měřit. V průběhu spoluprá
ce oba badatelé uzavřeli smlouvu o výro
bě antisér ve firmě Hoechst. Firma jim 
zaručovala vysoký podíl na zisku. Nelze 
přesně zjistit všechny okolnosti, ale histo
rikové mikrobiologie se domnívají, že to 
byl Behring, kdo Ehrlicha přemluvil, aby 
se podílu vzdal a ujal se vedení malého 
a špatně vybaveného ústavu na předměstí 
Berlína. Mezi oběma přáteli došlo k roz
kolu a už nikdy se nesetkali.

Vhled do povah obou badatelů umož
ňuje událost, která vstoupila do dějin 
počátků mikrobiologie a imunologie. Po 
zveřejnění skvělých výsledků s léčením 

syfilis salvarsanem byl celým světem 
oslavovaný Ehrlich požádán, aby do alba 
autogramů, které shromažďoval neznámý 
sběratel, napsal několik řádků. Nad zápi
sem „Úspěch rozhoduje o tom, co je správ
né či nesprávné, co je dobré či špatné“ byl 
podepsán Emil Adolf von Behring. Kdosi 
neznámý připsal: „Ten, kdo uctívá úspěch, 
neučiní svět ani dobrým, ani šťastným.“ 
Ehrlich po přečtení obou zápisů pozna
menal: „Zcela charakteristické.“ Behring 
však přece jen nenechal „ležet všechna 
svá mladá hnutí na cestě“. Po řadě let řekl 
v projevu na Ehrlichově pohřbu i větu: 
„Ublížilili jsme vám, odpusťte nám!“

Laskavost
Rus Ilja Mečnikov, objevitel fagocytózy, 
schopnosti bílých krvinek pohlcovat 
a ničit mikroby, byl v lékařských i vě
deckých kruzích své vlasti vnímán ja 
ko vetřelec. Bylo opovážlivé, že objev, 
který měl převratný význam pro výklad 
obrany mechanismu proti infekci, učinil 
srovnávací anatom a darwinista. Roz
trpčený badatel proto podnikl cestu po 
několika evropských laboratořích, aby se 
tam pokusil vyhledat svobodné vědecké 
prostředí. S vřelými projevy přátelství 
ho přijala skupina bakteriologů v čele se 
samotným Mistrem v Pasteurově ústavu. 
Rozhodl se opustit Rusko a stal se z něho 
v Paříži oddaný „Pastorien“. Většinu úsilí 
věnoval prohlubování, ale i obraně fago
cytární teorie.

V roce 1904 byl v Pasteurově ústavu 
přijat velmi přátelsky Robert Koch. 
Vlídným průvodcem a hostitelem mu 
byl právě Mečnikov. Provázel ho i Lou
vrem a byl velmi překvapen hlubokým 
porozuměním hosta pro výtvarné umě
ní. Nedovedl však ocenit Kochův stejně 
hluboký zájem o francouzskou kuchyni 
a obřadné stolování.

Za první světové války, kdy se Pas
teurův ústav zaměřil především na 
výrobu sér a očkovacích látek, oslavovali 
Pasteurovi pokračovatelé Mečnikovovy 
sedmdesáté narozeniny. Jubilant byl v té 
době po překonání několika osobních 
krizí vyrovnaný laskavý muž, jehož tvář 
nabývala rysy proroka. Slavnostní projev 
přednesl Emil Roux. Mimo jiné řekl: „Vaše 
laboratoř je nejživějším místem v celém 
ústavu. Všechny nás přitahuje nejen vaše 
věda, ale i vaše laskavost a přátelství.“  

Ctirad John je imunolog a mikrobiolog.

Ilja mečnikov, objevitel 
schopnosti bílých krvinek 
pohlcovat a ničit mikroby, 
jehož laboratoř byla velmi 

přátelským místem.

fO
tO

: a
r

c
h

Iv
 c

tI
r

a
d

a
 j

O
h

n
a



[ �� ] přítomnost / léto 2007

téma

Za vším hledej matkuFrantišek Koukolík



téma

 léto 2007 / přítomnost [ �� ]

Proč	jsou	někteří	lidé	schopni	přátelství	a	lásky,	a	jiní	ne.

P
řátelství a láska, přesněji řečeno 
lásky, protože láska má větší po
čet podob, jsou druhem vztahu 

k lidem. Prameny našich vztahů k lidem 
i k sobě jsou, jako všechno lidské, do 
určité míry podmíněny geneticky, aniž 
by zatím bylo známo, kolik a kterých 
genů za ně odpovídá. Další určující vliv 
představuje prostředí.

Bezpečné základy
Tím nejzákladnějším vlivem prostředí 
je obousměrná vazba mezi maminkou 
a dítětem. Jejím smyslem byla ve volné 
přírodě ochrana před predátory. Nějaký 
druh vazby si vyvíjejí matky a potomci 
pravděpodobně všech druhů savců a ptá
ků. Plně vyvinutá je u přibližně sedmi
měsíčních dětí, její vývoj však pokračuje 
celý život.

Vazbu charakterizuje vyhledávání blíz
kosti, které se u nejmenších dětí objeví po 
odloučení od jedince, k němuž si vazbu 
vyvinuly. Nejčastěji je to zpočátku matka, 
později se přidávají další lidé, obvykle 
otec, sourozenci, prarodiče, učitelé ve 
škole. V pozdějším životě je důvodem pro 
vyhledávání osoby, k níž má dítě vazbu, 
únava, ohrožení nebo onemocnění. 
Výsledkem vazby je fenomén „bezpečné 
základny“. Jakmile se dítě v blízkosti člo
věka, k němuž má vazbu, cítí bezpečně, 
začne zkoumat okolí nebo si hraje. Mezi 
chováním charakterizujícím vazbu, vyhle
dáváním postavy, k níž má dítě vazbu, 
a zkoumáním okolí je reciproční vztah.

Důsledkem odloučení dítěte od člo
věka, k němuž má vazbu, je „separační 
protest“. V jeho průběhu se dítě všemi 
prostředky, často hněvivě nebo násilně, 
snaží vazbu obnovit. Trvalé odloučení, to 

znamená ztráta osoby, k níž má dítě vaz
bu, poškozuje jeho pocit bezpečí i jeho 
zkoumání okolí.

Dítě si vazbou vytváří niterný pracov
ní model, mapu i kompas světa lidských 
vztahů. Vazba, stejně významná jako 
neuronální mapy, které umožňují smys
lové poznávání, je podkladem různých 
druhů paměti a rozhodování.

Vazba se vyvíjí celý život: od „nezra
lé“, kdy jsme na svých rodičích závislí, ke 
„zralé“, jež je projevem citové autonomie 
v dospělosti, jež však nezabraňuje tomu, 
aby se dospělé děti vracely domů třeba 
přes dva kontinenty.

test mary Ainsworthové
Americká psycholožka Mary Ainswor
thová vytvořila roku 1969 test. Maminka 
s dítětem přijde do hezké místnosti, vyba

vené hračkami, ve které je experimen
tátor. Jakmile se dítě zabaví, maminka, 
případně ten, jenž ji nahrazuje, místnost 
na tři minuty opustí. To je pro malé dítě 
velmi vážná situace, které se říká oddě
lení neboli separace. Mnohé děti proti 
opuštění protestují, nicméně po návratu 
rodiče se dají snadno zklidnit a vracejí se 
ke hře, při níž zkoumají okolí. Tomu se 
říká jistá neboli bezpečná vazba.

U zbylé třetiny dětí se ukazuje nějaký 
druh nejisté vazby. V případě nejisté 
vyhýbavé vazby dítě při separaci příliš 
neprotestuje, ale okolo matky krouží, 
není schopno si hrát. Jestliže se jedná 
o nejistou ambivalentní neboli rezistentní 
vazbu, dítě při separaci protestuje, po 
návratu matky se však nedá zklidnit, 
přitiskne se k matce, zaboří jí hlavu do 
klína, nabízené hračky odstrkuje. Jdeli 
o nejistou dezorganizovanou vazbu, pak 

děti při separaci „zmrznou“ a chovají 
se jako mláďata savců a ptáků opuštěná 
ve volné přírodě: nehybnost je poslední 
naděje, jak uniknout dravcům.

Test Mary Ainsworthové byl užit 
v různých sociálních vrstvách a kultu
rách. V osmdesátých letech minulého 
století byl v severní Evropě podíl dětí 
s bezpečnou vazbou 65 procent, s nejis
tou vyhýbavou vazbou 20 procent, 
nejistou ambivalentní vazbou 15 procent 
a nejistou dezorganizovanou vazbou 
přibližně 4 procenta.

Rozdíly v rodičovství
Rodiče dětí s bezpečnou vazbou v porov
nání s rodiči v případě dalších druhů vaz
by jsou vnímaví, vyladění vůči potřebám 
dítěte, charakterizuje je hravá interakce.

Rodiče dětí vyznačujících se vyhýba
vou vazbou jsou ve vztahu k dítěti funkč
nější ve smyslu takzvané správné péče 
o děti, zejména co do krmení a hygieny, 
mívají sklon příliš nereagovat na dětskou 
potřebu pozornosti a chování.

Rodiče dětí s ambivalentní vazbou se 
k dítěti chovají nepředvídatelně, třeba dítě 

ruší ve šťastné hře nebo naopak neodpo
vídají na dětské signály stresu. U dezorga
nizovaných dětí se prokazuje rodičovské 
selhávání, případně zneužívání.

Dlouhodobé studie prokazují, že typ 
vazby vytvořené v jednom roce dítěte je 
stabilní i při jeho vstupu do školy. Bez
pečná neboli jistá vazba mezi maminkou 
a dítětem je v pozdějším vývoji druhem 
ochrany. Tato vazba předpovídá lepší 
vztahy s vrstevníky v dětství, pozitivní 
vztah mezi učitelem a dítětem, vyšší míru 
sebeúcty a psychické odolnosti.

Nejisté druhy vazby jsou rizikem, že 
dojde k psychopatologickým změnám. 
Předpovídají vyšší pravděpodobnost 
problematických vztahů rodičů a dítěte, 
horší vztahy s vrstevníky, agresivitu, úz
kost a konfliktní vztahy s učiteli.

Druh vazby z raného životního obdo
bí je možné vyšetřovat i v dospělosti. 

Za vším hledej matku
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Spojenci na cestě
V	kterých	životních	etapách	nejvíc	potřebujeme	přátelství Jan Černý

K
dyž člověk dospívá, odpoutává 
se od rodičovské rodiny a hledá 
vztahy, které by mu nahradily její 

důvěrnou samozřejmost a spolehlivost. 
Tehdy nejčastěji vznikají dlouhá a pev
ná přátelství. Dokonce nezávislá na čase; 
přátelé se sejdou po dlouhé době a cítí, 
že se přerušený vztah ihned navázal. 
Přestože ti dva lidé mají různé zájmy 
i osudy, do kterých si navzájem nevidí, 
zdá se, že síla a trvalost jejich přátelství 
má základ v hlubinách, kam vědomí 
nedohlédne.

na širém moři
Některá přátelství mají přitažlivost 
symbolu, jehož kořeny jsou také nevy

zpytatelné. Takovým idolem, který zná 
evropská masová kultura, je dvojice 
Vinnetou a Old Shatterhand, kteří se 
sblížili na fantazijních pláních daleké 
země, kudy putují výpravy lidí, kteří 
opustili svůj domov a přátelí se s Indiány, 
kteří svůj domov pod náporem silnější 
civilizace ztrácejí.

Někde na počátku takových cest je 
téma lodi na moři, které nacházíme 
v kresbách desetiletých chlapců, kdy se 
dítě vymaňuje z uzavřeného rodinného 
kruhu, aby se vydalo na pouť do neznámé 
země, kde ještě nikdy nebylo. Pustit se na 
širé moře a ztratit z dohledu pevninu je 
dosud nevyzkoušený krok. Možná proto 
je Mayova zálesácká dvojice příkladem 

troufalosti, která nás vede na cestě ze 
známého a jistého světa za nebezpečnou 
a neodolatelně lákavou svobodou.

Na této pouti asi nejvíce potřebujeme 
druha, tj. druhého člověka, zvláštního 
dvojníka, který je svým způsobem stejný 
a přece úplně jiný. Podvojný charakter 
přitažlivosti a duševní spřízněnosti zcela 
odlišných lidí je pole, kde se rodí, vyrůstá 
a upevňuje vztah, který jsme ještě nikdy 
nezažili, aby nás opletl laskavými tenaty, 
ze kterých už nejspíš nikdy neunikneme 
stejně jako z pout rodiny, kterou jsme 
odsouzeni opustit a přesto se od ní nikdy 
úplně neoprostíme.

Přátelství a spojenectví na cestě za 
věčně unikající svobodou je zřejmě sou

Dospělí totiž popisují svůj život včetně 
dětství úměrně tomu, zda byla jejich 
vazba jistá nebo nejistá. Lidé s jistou 
vazbou jej popisují koherentně, nicméně 
bez citové odloučenosti. Lidé s nejistou 
vazbou jej popisují buď tak, že si nejsou 
schopni vzpomenout, případně sdělují, 
že jejich dětství bylo dokonalé, nebo 
naopak dopodrobna, často s pláčem líčí 
své dětství jako řetěz utrpení.

Vypadá to, že vazba dětí s maminkami 
se zhoršuje. Jedním z hlavních důvodů 
je propagandisticky ražená karikatura 
ženské emancipace související s tím, že 
altruistická péče není zboží. Mít děti 
a starat se o ně je svým způsobem druh 
ekonomického a profesního trestu.

Výzkum z roku 1999 vyšetřoval 
2 104 severoamerických dětí. Děti byly 
rozděleny do skupiny ohrožené nízkým 
a vysokým rizikem narušené vazby. 
Výsledky jsou varující. Ve skupině s níz

kým rizikem bylo zjištěno plných 15 
procent případů dezorganizované vazby. 
Ve skupině s vysokým rizikem poruchy 
vazby se ve stejném souboru prokázalo 
až 48 procent dětí s dezorganizovanou 
vazbou. V rodinách, kde bylo prokázá
no zneužívání nebo kde rodiče užívají 
drogy, bylo dezorganizovanou vazbou 
postiženo 80 procent dětí.

Co se děje v matčině hlavě?
Už nějakou dobu se – díky zobrazovacím 
metodám, jako je funkční magnetická 
rezonance – ví, že pozorování tváří členů 
vlastní rodiny a blízkých přátel na rozdíl 
od pozorování tváří lidí, k nimž nemáme 
osobní vztah, probouzí v mozku pozo
rovatele oblasti odpovídající za emoční 
odpověď, autobiografickou paměť a dále 
oblasti, které umožňují „číst“ niterné 
duševní stavy druhých lidí. Této doved
nosti se říká mentalizace.

Maminky se v průběhu experimentu 
dívaly na dvě fotografie tváře svých pět až 
dvanáct let starých dětí a kromě toho na 
dvě fotografie šesti vrstevníků svých dětí, 
jejich kamarádů ze školy a ze sousedství. 
Maminky na pětibodové stupnici sdělo
valy, v jaké míře je jim pohled na dětské 
tváře příjemný, neutrální nebo nepříjem
ný a do jaké míry v nich probouzí různé 
citové stavy, a to od pocitu naprostého 
klidu až k pocitu značného vzrušení. 
Kromě toho se maminky dívaly na foto
grafie šesti dalších dětí, které neznaly, 
a na tváře dospělých lidí, které neznaly, 
a na kontrolní obrázky, což byly obrázky 
tváří s „přeházenými“ částmi, podobně 
jako je tomu na kubistických obrazech.

Jakmile se maminky dívaly na tváře 
svých vlastních dětí, pak se v porovnání 
se sledováním tváří dětí, které jen znaly, 
uvedly do činnosti ty části jejich mozku, 
které odpovídají za emoční reakci a za 
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částí lidské existence, protože ho zná už 
nejstarší známý epos naší kultury, jehož 
hrdinou je král Gilgameš a jeho temný 
druh Enkidu. V nezřetelném pozadí 
jejich vztahu jsou vladařovi rodiče – jeho 
otec se na scéně vůbec neobjeví a trochu 
ho zastupuje milující a ctižádostivá mat
ka, jejíž láska, podpora a povzbuzování 
v boji s nadlidskými příšerami dospělého 
světa už nestačí.

Enkidu je tvor z temného podzemí 
s primitivními rysy zakotvenými ve 
fatálně neovladatelných citech. Je to 
jediný a nenahraditelný přítel a zároveň 
pravý opak odvážného a rozhodného 
vladaře; pomůže mu ve všech srážkách 
s příšerami i bohy a nakonec se nená
vratně ztratí v rodném podsvětí. Jeho 
ztráta poznamená Gilgameše věčným 
osamělým smutkem.

Důvěra a zrada
Přátelé si svěřují nebo sdílejí věci taj
né – co řekneme příteli, neřekneme 
nikomu jinému, ani rodičům, svému 
muži, své ženě, svým dětem. Ve vztahu 
se objeví důvěra, kterou jinde nenajde
me, a tak se mezi přáteli rozplývá a téměř 
mizí sebezáchovné tabu, jako bychom 
nečekali žádné nebezpečí. Dá se říci, že 

se druhovi vydáváme napospas v naději, 
že se od něj nedočkáme neporozumění 
a tím méně zrady.

Zrada je velké romantické téma, které 
se nyní z běžného jazyka vytrácí. Není 
vyloučeno, že se s tímto temným zážit
kem ztrácejí i jeho světlé protipóly, kde 
panuje důvěra, upřímnost a oddanost. 
V romantické literatuře jsou takovými 
protiklady báječný svět Tří mušketýrů 
s d’Artagnanem a temná říše plná zrady, 
v níž utonul hrabě Monte Cristo a tři 
ničemové, kteří ho poslali do žaláře 
a nakonec se dočkali nelítostné pomsty. 
Protiklad zrady a pomsty odkázala 
racionální doba do pokleslých románů 
a třetiřadé filmové produkce, ale jejich 

věčná obliba dokazuje, že polarita důvě
ry a zklamání je stále osnovou lidských 
vztahů hodných toho jména.

K důvěře a zradě či zklamání se neod
bytně druží tajemství. Jeho význam jako 
veledůležitého hesla, které otevírá i zavírá 
přístup k prchavému stejně jako k hlubo
kému přátelství, už dobře znají i velmi 
mladé dívky, které hledají opravdovou 
kamarádku. Dívky, které v básničkách 
píšou, že přátelství je papírová čepice/ 
která tě ochrání před deštěm/ a může se 
proměnit v parník/ a taky v nebe, peklo, 
ráj…/ přátelství je divoký kluk od sousedů/ 
který dělá dlouhé nosy na celý svět.

privilegium a pouto
Přítel si k nám může dovolit mnohem 
více než jiní lidé, má k nám otevřenou 
cestu, která je jiným nedostupná. Může 
nám říci věci, které bychom od jiných 
nepřijali. Náš přítel má privilegium 
čili přednostní právo, které ho odlišuje 
od jiných vztahů, protože se svému 
bližnímu otevíráme natolik, že ostatní 
lidé musí tak či onak zůstat v povzdálí. 
Jestliže se něčeho takového odvážíme, 
musí padnout nebo ustoupit obranné 
mechanismy, které právem či neprávem 
ustoupí důvěře, že nám nic nehrozí.

mentalizaci. Tedy funkce umožňující 
číst, co se v pozorovaném člověku niterně 
děje, třeba zda je smutný, veselý, šťastný 
nebo rozhněvaný.

Jakmile se maminky dívaly na tváře 
dětí, které neznaly, pak se v porovnání 
s pozorováním tváří neznámých dospě
lých uváděly do činnosti jen ty oblasti 
mozku, které odpovídají za poznávání 
tváří a za orientovanou pozornost.

Takže v mozku existuje systém, jehož 
činnost odpovídá zrakovému rozlišování 
vlastního a cizího, byť známého dítěte. 
Kromě toho bývá maminkám při pozo
rování vlastního dítěte příjemně, dělá 
jim to dobrou náladu.

Co se děje maminkám v hlavách při 
prožívání tohoto příjemného pocitu, 
vědci také zkoumali. Nejdřív maminky 
přišly do laboratoře a tam se dívaly na 150 
fotografií svých tří až pětiměsíčních dětí. 
Kromě toho se dívaly na fotografie tváří 

svých dospělých známých. Maminky si je 
vybraly samy, dospělí přitom měli stejné 
pohlaví, jako měly vlastní děti maminek. 
Fotografie byly snímány ve stejných 
úhlech, dívaly se maminkám do očí. Po 
několika týdnech se maminky dívaly 
na fotografie znovu, kromě toho jim 
byly přidány fotografie neznámých dětí 
stejného pohlaví a věku. Činnost mozku 
maminek přitom sledovala funkční mag
netická rezonance. V průběhu pokusu 
maminky vyjadřovaly, zda mají pocit 
štěstí, vřelosti, lásky, zda by si rády dítě 
pochovaly a zda je sledování fotografie 
nějak vzrušuje. To vše na devítistupňové 
škále od „nic takového“ až po „krajní 
prožitek“.

prameny lidství
Mozkový systém odměny je neuronální 
síť, která propůjčuje příjemné pocity, 
například blaha, slasti, štěstí. „Vrcholem“ 

sítě je mozková kůra na spodině čelních 
laloků, nad očima. Právě tyto části mozku 
se rozzářily, jakmile se maminky dívaly 
na vlastní děti. Míra jejich činnosti při
tom odpovídala síle příjemných pocitů, 
kterou maminky vyjádřily na stupnici.

Kromě genetické výbavy je vazba 
k matce a dalším blízkým lidem prame
nem lidství. Přitom platí, že matky, které 
mají nejistou vazbu k vlastnímu dítěti, 
měly v sedmdesáti procentech nejistou 
vazbu k vlastní matce. Jestliže poroste 
podíl dezorganizované vazby s dítětem 
tak, jak dosud roste, je nutné počítat 
s epidemií neštěstí, která se zejména 
u mužského pohlaví bude projevovat 
nepřátelským, násilným chováním.  

František Koukolík je primář patologie 
pražské Thomayerovy nemocnice.  

Jako neuropatolog se věnuje především  
vztahu mezi mozkem a chováním.

přítel si k nám 
může dovolit mnohem  

více než jiní lidé,  
má k nám otevřenou 
cestu, která je jiným 

nedostupná. může nám 
říci věci, které bychom  

od jiných nepřijali.
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Taková bezmezná důvěra se v lidském 
životě objevuje během jeho prvního 
roku, malé děti každého kolemjdoucího 
vítají bezmezným úsměvem. Tato krátká 
doba brzy mizí a střídá ji pravý opak 
otevřenosti, který psychologové označují 
jako separační úzkost. Neznámí lidé jsou 
najednou zdrojem odporu nebo strachu.

Důvěřivé otevření se v poněkud jiné 
podobě objevuje v mladším školním 
věku, kdy děti hledají své kamarády 
a zahrnují je vřelými city. Jejich potřeba je 
tak silná, že ten, kdo svého přítele v této 
době nenajde, hluboce trpí. Vývojovým 
úkolem tohoto věku je překročení hranic 
rodiny.

Nová přátelství začínají mít podobu 
privilegia. Chlapci, ale ještě zřetelněji děv
čata žárlivě střeží nové 
vztahy a jejich sociální 
život je směsicí ote
vřenosti a odmítání. 
Ten je najednou vítaný 
a onen naopak nepřija
telný. Kamarádi a ještě 
více kamarádky budují 
hranice výsadních 
vztahů, za které pro tu 
chvíli vykazují všechny 
ostatní, a z mlhavého 
pole dětské společ
nosti se snadno vynoří 
jeden z nejdůležitěj
ších a nejobávanějších 
protikladů, protiklad 
přítele a nepřítele. 

Stálá nebo dokonce 
celoživotní přátelství 
vznikají na samém 
počátku dospělosti. 
Nové vztahy se už 
nevyvíjejí a nezanikají 
tak samovolně a za 
vědomým rozhodnutím se může skrývat 
netušená oběť. Vůči novému příteli se 
často bezděky vzdáváme nezávislosti 
a uvazujeme se do nového pouta. O této 
oběti většinou ani nevíme, protože jsme 
oslněni novým vztahem, kterému se 
otevíráme, protože jsme našli jezero plné 
citů a zážitků.

„Zůstaneme přáteli“
Oblíbeným tématem mladého věku je 
rozdíl mezi přátelstvím a láskou. Když 
se hroutí první lásky, padá často věta 
„zůstaneme přáteli“. Přátelství jako svět 
bezmezné tolerance bývá také konkuren

cí milostného vztahu a později i rodiny. 
V psychologické poradně pak znějí pří
běhy o přátelích a kamarádkách, kteří se 
pojednou mění v nebezpečné tvory ruší
cí nebo rozbíjející soužití páru a rodiny. 
Muž odchází za přáteli, zanechávaje 
doma strádající ženu a dítka, zatímco 
kamarádky snují pikle a nabádají dosud 
tolerantní manželku, aby se nebála své
mu životnímu partnerovi vzdorovat.

V češtině mají slova láska a přátelství 
na první poslech odlišné kořeny, ale 
v románských jazycích původ těchto poj
mů splývá. Francouzské „amour“ či „ami
tié“ nebo španělský „amor“, „amistad“ 
nebo „amigo“, případně italský „amico“ i 
„amante“ poukazují na erotický pramen 
každého vřelého vztahu, po němž na 

jedné straně toužíme a na druhé se z něj 
jen tak snadno nevymaníme, protože se 
v něm ztrácí síla svobodné volby.

pomoc v nevlídném světě
Přátelství jsme dosud popisovali jako 
výpravu do otevřeného světa. Někdy se 
ale situace obrátí. Lidé jsou najednou 
obklopeni okolím, které jim ukazuje 
nevlídnou nebo nepřátelskou tvář a důvě
ra jako předpoklad jakéhokoli přátelství 
je najednou ta tam. Okolí je buď netečné 
a lhostejné, nebo úskočné a zlovolné.

Tuto situaci znají děti v prvních letech 
školy, které se ocitnou mimo neformální 

party poskládané kolem vlivných spo
lužáků. Život osamělce bývá za takových 
okolností nesnesitelný, příliš nepomohou 
ani přívětivé vztahy v rodině, protože do 
školy musí jít den co den sám. Dospělí 
jsou obvykle mimo hru a pátrání po 
vytouženém spojenci může být dlouho 
marné. Spásu mohou přinést dětské 
organizace, které nejsou především 
orientovány na výkon, ale na pevnou 
a srozumitelnou morálku a dobré vztahy. 
Takovým společenstvím s dlouhou tradi
cí jsou třeba skauti se svým důrazem na 
solidaritu a život v přírodě.

Přátelství jako obranu proti světu 
poznali v dospělém věku disidenti i jejich 
děti, kteří nutně potřebovali přátelské 
útočiště, a běda tomu, kdo se někde 

v malém městě ocitl se 
svou svobodomyslností 
sám. V době diktatury 
a všeobecné rezignace 
se sdružovali lidé, které 
by za volnějších pomě
rů rozdělovaly názory, 
vzdělání, společenské 
postavení i životní styl.

Dlouholeté přá
telské vztahy mohou 
zejména v mezních 
situacích obnovit 
prchající smysl života. 
Ženě, kterou jsem 
ve své psychologické 
praxi znal asi rok, 
zemřel – náhle, neče
kaně – muž. Byla sice 
obklopena láskou své 
vdané dcery a jejích 
dětí, kterým se ráda 
věnovala, ale osamě
lým chvílím se přece 
nedalo uniknout. Proč 

žít dál? Asi po roce se jí trochu ulevilo, 
a když jsem se jí ptal, co jí v té době nej
více pomohlo, věděla to docela jistě.

Léta chodila s kamarádkami na aero
bik. Jak stárly, několik z nich postihla 
stejná ztráta. Právě jim se mohla svěřit 
s pocitem, že jí určitě rozumějí, a uvě
řila jim, že další život má smysl. Jejich 
společný osud alespoň částečně vyvážil 
osamění vyššího věku, jemuž mohlo 
vzdorovat jen přátelství lidí, kteří zažili 
to, co jiní vědět nemohou.  

Jan Černý je psycholog.
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Kdo by se bál 
Mikuláše o žních

„Přátelství je vždy spíše onaké 
než takové.“ 

(Zcizení Démokritova zlomku)

– Holky!… Jdeme si zabruslit!
Máňa, Táňa a Cecilie vyrazily z domu, 

každá svůj pár bruslí v podpaží.
– Na kluziště!
– Né! Na rybník. Je zamrzlý. Tam si 

zajezdíme líp.
Holky se vydaly cestičkou k rybníku, 

úzkou, ale ve sněhu pěkně vyšlapanou. 
U rybníka byla lavička. Sedly si na ni 
a natáhly si brusle. Stejnoměrná závěj sně
hu pokrývala vše, nebylo vidět, kde končí 
louka a začíná rybník, uprostřed nějž stál 
sněhulák. Ze sněhové koule trčela červená 
mrkev a nad ní černě žhnuly uhlíky očí. 
Holky se k němu rozjely.

– Ten je báječnej!
Kroužily kolem něj a snažily se ho chytit 

za nos. Sněhulák, velký a široký, na ně zíral 
nehybnými uhlíky. Holky se rozhodly, že 
mu mrkev seberou, ale nebylo to tak snad
né. Zastavit se a natáhnout k mrkvi by jistě 
šlo, ale holky se jí chtěly zmocnit za jízdy. 
Kroužily kolem něj čím dál blíž a čím dál 
rychleji, až to Cecílie nezvládla a do nebo
hého sněhuláka narazila. Padli na zem 
oba. Cecílie zůstala ležet uprostřed rozvalin 
sněhových koulí. Dívala se do šedého nebe. 
Pomalu z něj začaly padat drobné vločky 
sněhu. Máňa a Táňa se smály.

– Vstávej, Cecko! Jedeme ke hrázi.
Jely po rybníku dál a ani si nevšimly, že 

Cecílie s nimi není. Zůstala ležet, dívala se 
na vločky a celé její tělo prostoupil mráz. 
Myslela na mrazivou lásku, co je jí všude 
tam nahoře mezi hvězdami, které nevidí.

– Kde je?
Holky se zastavily na druhé straně 

rybníka, Cecílie nikde.
– Zůstala v náručí chladného muže – 

 řekla Máňa. Kroužila po čistém ledu, pod 
kterým se černala vodní hlubina. U hráze 
někdo sníh shrabal, moc hezky se tu brus
lilo. Vracely se až po dlouhé době, spatřily 
Cecílii a rozjely se k ní.

– Co blbneš, Cecko! Vstávej! Vždyť 
zmrzneš!

Tahaly ji za ruce a za nohy, ale Cecílie 
jen kroutila hlavou a vstávat nechtěla.

– Vstávej, Cecko, jdeme domů! Mrkev 
máš pod zadkem! Tak vstávej!

Holky se smály, jely si stáhnout brusle, 
ale Cecílie nic.

– Přece ji tu nenecháme! Ona snad 
zmrzla…

Holky dostaly strach, vrátily se, jedna 
vzala Cecílii pod pažemi, druhá pod kole
ny a nesly ji domů jako nějaký křišťálový 
lustr. Posadily ji do křesla ke kamnům. 
Pořádně přiložily. Svařily víno se skořicí 
a nalévaly ho Cecílii do studených úst, až 
začala přicházet k sobě.

– Holky, kde to jsem? dívala se kolem 
sebe zmateně.

– No doma, přece!
– A kde je?
– Kdo?
– Ten kluk!
– Jaký kluk?
– No ten, co měl černé oči.
– Černé oči?
– Černé oči a červený nos.
– Jo, sněhulák – holky se rozesmály. 

Zůstal na ledě! Je celý rozbitý.
– Holky, přineste mi ho. Cecílie začala 

plakat.
Táňa a Máňa se sebraly a šly. Vzaly 

si trakař. Po cestě se smály a křičely 
a vykládaly si historky o mrkvi, až se 
z toho málem počuraly smíchy. Klouzalo 
jim to a trakař se převrhával. Chvíli na 
něm seděla Máňa a chvíli zas Táňa, ale ve 
sněhu skončily vždy obě. Válely se v něm 
a vřískaly, byly celé mokré, ale vůbec 
jim to nevadilo. Došly k rybníku, ještě se 
několikrát natáhly na ledu, ale sněhuláka 
nakonec naložily, tedy alespoň několik 
kusů rozbitých koulí, a jely zpátky.

– Cecko, už jsme tu – křičely před 
domem, uklouzly na zápraží, spadly do 
sněhu ještě jednou a všechno převrhly.

– Holky! – Cecílie vyšla ven. – Kde je 
ten svůdný nos a uhlíky žhavých očí?

– Chceš říct: žhavé uhlíky očí, ne?

– Nos a uhlíky žhavých očí, opakovala 
Cecílie a hledala v rozvalinách.

– Cecko, jdem na víno, jsme zmrzlý 
jako rampouchy!

Cecílie nic. Jako by neslyšela. Hledala 
ve zmrzlém sněhu dál. Máňa a Táňa si 
sedly ke kamnům a nalévaly si svařené 
víno se skořicí. A další a ještě další. Nako
nec usnuly a probudily se až ráno.

– Kde je Cecka?
Vyšly před dům, ale Cecílie nikde.
– Cecííí! Cecko! – křičely do všech 

stran, ale nikdo se neozýval. Hledaly všu
de, na louce a na cestě k rybníku. Došly až 
k lavičce a tam, kde stál včera sněhulák, 
cosi zahlédly. Cecílie tam ležela a vedle ní 
svůdný nos a uhlíky žhavých očí.

– Cecko! Ty ses zbláznila!
Cecílie přikývla, usmála se, ale neříka

la nic. Holky ji chtěly zvednout a odnést 
domů jako včera, ale byla úplně zmrzlá 
a rozpadla se na kousky.

– Co jsme to udělaly?
Holky se vyděsily, sedly si do sněhu, 

braly ty kousky ledu do rukou a snažily se 
je rozehřát.

– Cecko, podívej! Ten krásný nos a uhlí
ky žhavých očí – říkaly a slzy jim tekly po 
tvářích. Seděly tam celý den až do noci.

– Holky! Vy jste se zbláznily! Vždyť jste 
tu mohly zmrznout. Honem! Pijte!

Cecílie přinesla horké víno a nalévala 
do koflíku.

– Kdybych to věděla, přišla bych dřív! 
Usnula jsem u kamen.Vždyť jste mohly 
zmrznout!

– Cecko, ty seš tak hodná, tak hodná, 
tak hodná…

Holky pily víno pozdě do noci.
– Kluci! Pojďte sem! Rychle! Pojďte 

se podívat! Včera tu byl jeden sněhulák 
a dneska jsou čtyři!

– Kdo je udělal?
– To nevim… Fakt čtyři! Ale mrkev má 

jen jeden!
– Kluci, co blbnete, dyť je léto.  

Jiří Eduard Hermach
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V
ětšina antických autorů uvádí jed
noho z prvních sedmi mudrců, 
Cheilóna, který se měl zeptat člově

ka, jenž tvrdil, že nemá žádného nepříte
le, nemáli také žádného přítele.

Mytologie nabízí takovýchto příkladů 
nespočetně. Zpočátku je v ní vymezení 
„přítel – nepřítel“ chápáno jako způsob 
lidské existence ve výsledku sociální 
a historické zkušenosti života ve spo
lečenství, které už není vázáno jen na 
uzavřený život, ale které komunikuje se 
svým okolím. Touto otevřeností se řecký 
svět lišil třeba od židovského, ale i od 
ostatních východních komunit. Svědčí 
o tom Homérova vyprávění o bojích 
u Tróje, výpravy Argonautů, Vergiliova 
Aeneis a další literatura. Tyto komunity 
rozhodně nenesou prvky diaspory, jejich 
smyslem není jen přežití, ale dosažení 
určitého cíle na základě volby. Ta může 
mít zdroj v nějakém naléhavém úkolu, 
sakrální či osudové povinnosti, ovšem 
hrdinové se sdružují ze svobodné vůle, ať 
již proto, že je poutají pokrevní svazky, 
uražená čest některého z nich, statut 
hrdiny nebo třeba prostý pocit, že je 
potřeba pomoci přátelům v nouzi.

nesmrtelné dobro
Přes všechnu mytologickou vázanost na 
úkoly se tu projevuje i řecká racionalita 

Jeden za všechny,
všichni za jednoho

v jednání, která právě formovala řecký 
svět, jehož jsme dědici. Tato společnost 
respektuje božské příkazy, avšak i nad 
bohy bdí Osud, proto se rodí filosofie  
jako jiný než jeden výklad, interpretace 
skutečnosti. A tak je možno formulovat 
přátelství jako výlučně lidskou komu
nikaci se všemi problémy, které tato 
sekularizace přináší.

Platón a Aristoteles už přátelství kate
gorizují a hierarchizují, oba se domnívají, 
že člověk a lidstvo mají vyšší cíl, kulturní 
a mravní, vrcholící ve snaze o dokonalý 

život. Pojmy dobro, étos, blaženost, umě
řenost vstupují do myšlenek, výroků, 
aforismů či rozhovorů na toto téma v celé 
řecké a římské či helénistické komunitě. 
Epikúros stanovuje jakýsi kánon v podo
bě tvrzení, že „ušlechtilý člověk se nejvíc 
věnuje moudrosti a přátelství, dvěma 
statkům, z nichž jeden je dobrem smrtel
ným a druhý nesmrtelným“.

Křesťanství později přebírá mnohé 
z antického odkazu, třeba ctnosti, jež jsou 
spojeny s přátelstvím, avšak nikoliv samu 
podstatu svobodného vztahu, neboť by 

Jan Halada

Fenomén	 přátelství	 prostu-

puje	 jako	 věčné	 téma	 vel-

kými	příběhy	literatury,	

byť	se	netěší	takovému	umě-

leckému	zájmu	jako	láska

Voltaire a Friedrich II. Veliký se spřátelili  
bez ohledu na společenské postavení.
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tak porušilo základní 
vztah mezi Bohem 
a člověkem.

Velké příběhy
Přátelství tak prostupuje 
jako věčné téma velkými 
příběhy, a i když se nemůže 
pochopitelně těšit takovému 
uměleckému zájmu jako láska, přece 
jenom je stále znovu zobrazováno v nově 
nastupujících ideálech, normách, vkusu, 
pocitu. Antická filosofie a historie se svým 
způsobem výkladu blížila uměleckému 
podání, vyjadřovala se obrazně, a tak spolu 
s mytologií a literaturou předala nejen pří
klady hrdinů, ale i modely, vzory a variace. 
Od mytologických Oresta a Pylada, přes 
historické Dámóna a Fintia – Dámón se 
zaručil za Fintia, odsouzeného k smrti, 
který se měl do určité doby vrátit do 
vězení, a nevrátíli se, že bude popraven 
on sám – až k Cicerovi, Plútarchovi, vítězi 
nad Kartágem Scipiem Mladším se svým 
kroužkem přátelkulturních vzdělanců, 
a dalším je spojováno s přátelstvím mnoho 
výrazných způsobů komunikace – potře
ba, cit, zkušenost, možnost vzpomínat, 
evokovat zážitky z dětství, války, společné 
lásky, dobrodružství, kamarádství, pocit 
pomáhat, ochraňovat, ale i dominovat, 
sdružovat se v rituálech či bez konvencí, 
tajemství, a to včetně nezávazného a pří
jemného tlachání…

Středověká literatura, humanismus, 
renesance, osvícenství, novověk, všude 
najdeme velké příběhy přátelství, jména 
a osudy, které nás doprovázejí od dětství 
po celý život. Mnohé se stanou kultovní 
četbou generací, jiné ustoupí do pozadí, 
ale kdykoliv se dokáží znovu vynořit, 
a to díky novému uchopení látky. Myto
logické ságy se svými rituály – třeba 
společnost krále Artuše, středověký 
příběh Amise a Amila, novověký Michel 
de Montaigne a jeho příkladné přátelství 
s La Boétiem, či Francis Bacon, který 
ovšem svého přítele Essexe obětoval při 
soudním procesu, jsou toho příkladem.

Vedle uměleckého spodobnění se 
prosazuje forma přátelství v dopisech, 
přátelství mezi osobami intelektuálně 
sice spřízněnými, avšak společensky ne 
rovnými (třeba v osvícenství oblíbené 
přátelství mezi filosofem a panovníkem, 
jako v případě Voltaira a Friedricha II., 
ostatně Voltaire napsal vlastnoručně více 
než patnáct tisíc dopisů a přes šest tisíc 

jich nadiktoval). Ale 
například přátelství 
v dětské literatuře se 
jako příběh a norma 
objevuje až relativně 

pozdě. V průběhu 
střídání generací se také 

formují specifické typy 
přátelství, jako anglosaský, 

francouzský či ruský, které vyplývají 
z tradice, kulturního zázemí, prostředí 
a které literatura dokáže přesvědčivě 
představit a samotní spisovatelé pak 
z nich vytvořit výrazné umělecké typy.

Vedle velkého množství příkladů kla
sické literatury, umělecky nezpochybnitel
né, je tu stejně vydatné množství příkladů 
z literatury dobrodružné, detektivní, 
humoristické apod., žánrově pestřejší. 
I tady základní schéma zůstává, a tak 
i přátelství Dumasových hrdinů, tohoto 
„románu o přátelství“, se rodí z prvotního 
nepřátelství, aby v působivé emociona
litě sdělení pojmu přátelství – jeden za 
všechny, všichni za jednoho – díky auto
rově pojetí překonalo individuální vášně 
i koloběh dějin a jako vzor i ideál přežilo 
tvůrce a všechny následující generace.

V symbolice čísel, počtu přátel, po
čínaje vztahem dvou přátel, jenž je od 
antiky přes Montaigna poznamenán 
hodnotovou orientací, najdeme rovněž 
bezpočet variací, které jsou jak výra
zem uměleckého pojetí, tak i typického 
prostředí a proměny doby. Tak třeba při 
četbě Tří mužů ve člunu, o psu nemluvě 
Jeroma Klapky Jeroma si můžeme položit 
otázku, zda je vůbec možné anglické přá
telství bez psa (Kiplingův Mauglí má jen 
zvířecí přátele, hrdina Maxe Branda má 
jen koně a psa), protože s tématem přá
telství si literatura pohrává v nesčetných 
variantách, které nás okouzlují, neboť 
hrdinové jsou tu odlišeni proto, aby to, 
co – zdánlivě a navenek – je rozděluje, 
tvořilo pro vztah ještě pevnější bázi, tedy 
aby je intimně ještě více poutalo.

noví hrdinové, jiné typy
Detektivní literatura vytvořila nové typy 
zajímavých přátelských vztahů. Sherlock 
Holmes ke své existenci potřebuje Wat
sona, typ, jenž žije vždy a všude, a musí 
tak žít, ve stínu toho druhého. I Hercule 
Poirot má svého Hastingse, ovšem 
Gardnerův Perry Mason má jiného 
přítelespolečníka, jenž s ním vyráží do 
boje, nikoliv mu jen naslouchá či práci 

hatí. Steve Carella Eda McBaina má 
rovněž přáteledruhy, a to nejen v denní 
práci v ústředně, ale i v životě. I v naší 
detektivní literatuře najdeme příklady 
takových přátelství – u Hany Proškové 
a Václava Erbena.

V literatuře, která žánrově navazuje 
na detektivky, vystupuje Superman, 
člověk bez možnosti navázat přátelský 
vztah. Jako nadčlověk má poslání, vyšší 
cíl, nemůže tedy běžně komunikovat se 
svým okolím. Ostatně i Nietzschův nad
člověk je ve svém úsilí o lepšího člověka 
sám a kromě toho pociťuje ztrátu nepřá
tel, a tudíž i přátel. A co James Bond? 
Víme o něm mnohé, že je to solitér, ženy, 
milenky, podobně jako u Remarquea při
cházejí a odcházejí, leč kde jsou přátelé? 
Jsou to jen kolegové, příležitostní známí 
bez trvalejšího vztahu, a tak jako v Čap
kově Donu Juanovi z Apokryfů musí 

Bond znovu vyrážet spasit svět, snad 
kdyby našel přítele, zklidnil by se, ale už 
by neměl by důvod nás tímto způsobem 
i nadále oslovovat.

Vůbec dnešní televizní seriály 
všech možných způsobů, pojetí, délky 
a zaměření na skupiny diváků jsou 
často poznamenané úbytkem dřívějších 
forem a spodobnění přátelství. V sce
náristickém pojetí epizodního charak
teru a de facto nedůležitosti návaznosti, 
hektickém a těkavém způsobu vnímání 
podstaty sděleného obsahu jako by nebyl 
na rozvinutí této formy komunikace čas 
a prostor. A i když v literatuře, v divadle, 
ve filmu, v průzkumech sdílených a trva
lých hodnot přátelství nadále setrvává, 
přece jenom se z našeho života začíná 
poněkud vytrácet. Doufejme, že jen 
v jevové podobě, nikoliv skutečně.  

Jan Halada přednáší  
na Fakultě sociálních věd UK.

A co James Bond? 
Víme o něm leccos, 

že je to solitér, ženy, 
milenky, podobně 
jak u Remarquea, 

přicházejí a odcházejí, 
ale kde  

jsou přátelé? 
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Ztracený 
přítelAlena müllerová

T
omáš otevřel ovladačem bránu a za
jel do garáže. Jako obvykle přicházel 
domů těsně před sedmou.

Děti uslyšely auto a běžely dolů.
„Táta!“ volala Anetka.
„Táta přijel!“ křičel Adam.
Dal oběma pusu. Věděl, že jeho žena 

o poschodí výš právě dokončuje večeři.
Dole u baru si nalil sklenku suchého 

martini. Malá se mu věšela na nohy, a tak ji 
zvedl do náruče. Vyšel po schodech, v jed
né ruce sklenku, na druhé holčičku. Adam 
běžel napřed a pomáhal mámě prostírat.

„Táta je velikej,“ řekla Anetka. „Já sem 
byla taky veliká a teď jsem zas malá.“

„Myslíš, že lidi jsou chvílema velký 
a chvílema malý?“ zeptal se.

„Jo,“ odpověděla vážně.
Pokud neměl opravdu nutnou pra

covní večeři, jedli společně kolem sedmé 
hodiny. Jeho ženu bavilo vymýšlet všeli
jaké specialitky. Přivítala ho s úsměvem 
a on ji políbil. Obdivoval ji, že dokáže po 
celém dnu, stráveném uklízením, vaře
ním a péčí o děti, vypadat tak vyrovnaně 
a dokonale.

„Vypadáš krásně, Lucie,“ řekl.
„To říkáš každý den,“ zasmála se.
„A budu to říkat pořád. Vypadáš krás

ně, vypadáš krásně, vypadáš krásně…“
„Já taky vypadám krásně!“ hlásil Adam 

a ukazoval mu obtisk na ruce. „Máma 
nás tapetovala.“

„Říká se tetovala,“ opravila ho Lucie. 
„Koupila jsem jim obrázkový tetování.“

V tu chvíli Tomášovi zazvonil mobil.
„Jen si to vezmi, zatím dodělám jídlo,“ 

povzbudila ho Lucie.
„Tady Martin,“ ozvalo se.
Tomáš přemýšlel, o koho jde.
„Ty mě nepoznáváš? Martin Hrdina, 

z Liberce.“

„Martine, kde se tady bereš? Neozval 
ses asi dvacet let. Ani na srazu jsi nebyl.“

„Jsem náhodou pracovně v Praze. Rád 
bych tě viděl.“

„No, jasně, já tebe taky. A kdy se ti to 
hodí?“

„To je jedno. Třeba hned.“
Tomáš zareagoval spontánně. „Heleď, 

Martine, nechceš přijít k nám? – Na 
večeři nebo na skleničku…“

Lucie přikývla, že s pozváním souhlasí.

Tomáš Martinovi vysvětlil, jak se 
k nim dostane.

„Páni, Martin Hrdina,“ divil se Tomáš. 
„Takhle z ničeho nic se vynoří. Moc jsem 
s ním kamarádil na gymplu a ještě na 
vejšce a pak mi úplně zmizel.“

„Vždyť vím, vyprávěl jsi mi o něm.“
Při večeři bádali nad tím, co asi Tomá

šův přítel celá léta dělal a proč se neozval 
dřív. Tomáš vykoupal děti a uložil je do 

postýlek, zatímco Lucie připravovala 
pohoštění.

Když bylo všechno hotovo, posadili se 
v obýváku.

„Jsem hrozně zvědavej, jak vypadá 
a co dělá,“ řekl Tomáš.

„Je ženatej? A má děti?“ ptala se 
Lucie.

„Jak to můžu vědět? Ještě na strojárně 
chodil s jednou holkou, ale pak zmizel. 
Mluvil jsem s ní o něm na srazu v Liber
ci. “

„A nikdy se ti neozval?“
„Ne, až teď.“
„Třeba se mu v životě nevede a stydí 

se za to.“
„To nevím.“
„Třeba se z něj stal bezdomovec,“ 

napadlo Lucii.
„Těžko, vždyť mi volal z mobilu.“
„Mobil má dneska každej, ne?“
Tomáš se zasmál. Lucie byla o dost 

mladší než on a někdy mu připadala jako 
dítě. Ale vlastně ho bavilo ji tak trochu 
vychovávat.

„Myslíš, že bezdomovci vybírají starý 
mobily z popelnice? Ne, Martin určitě 
není bezdomovec. Někdo na srazu říkal, 
že naopak zbohatl. Snad něco restituo
val.“

„Třeba mu to stouplo do hlavy a o 
spolužáky už nestojí.“

„Nevím. On nikdy nepovažoval za 
úspěch, když má někdo peníze,“ zavrtěl 
hlavou Tomáš.

„Mně jen vrtá hlavou, proč se nepři
hlásil dřív. Byli jsme přátelé. Balili jsme 
spolu holky… Někdy jsme si je i půjčo
vali…“

„To jsi mi nevyprávěl.“
„Některé věci se manželkám nevy

kládají,“ vysvětloval jí. „Teď nemám čas 
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ani na balení, ani na přátele. Vždyť jsem 
pořád v práci nebo s tebou,“ vzal ji kolem 
ramen.

„Jen jestli. Stejně jsi málo doma,“ 
přitiskla se k němu. „Ještě, že moje kama
rádky nezmizely…“

„No, někdy bych byl radši. Nevím, 
kde pořád ty Milušky, Marcelky a Jiřinky 
bereš. Jenom tě využívají.“

„To není pravda. A ty jsi měl jen Mar
tina?“

„Jako opravdového přítele, na kterého 
jsem se mohl spolehnout, asi jo. Ale něco 
se mezi námi stalo.“

„Prostě ses odstěhoval do jiného 
města.“

Tomáš zavrtěl hlavou. „Přestali jsme 
se stýkat, ještě když jsme bydleli kousek 
od sebe. Najednou se mi začal vyhýbat.“

„To je fakt divný. A nic ti neřekl?“
„Ne. Jsem šťastnej, že zavolal. A jsem 

rád, že ho poznáš. Je sečtělej, vzdělanej, 
chytřejší než já. Vždycky měl jasnější 
názor na politiku, na náboženství, na 
umění. A hlavně je to charakter.“

„Doufám, že se dozvíme, proč se tak 
dlouho neozval.“

V tu chvíli zazvonil zvonek.
Martin vešel dovnitř. Nevypadal jako 

bezdomovec, ale působil trochu ošuntě
le, zvláště vedle Tomáše v jeho nedbale 
elegantním domácím oblečení. Tomáš 
od dob vysokoškolských studií mírně 
přibral, ale jinak si zakládal na svém 
sportovně chlapeckém vzhledu. Martin 
spíše pohubl a vypadal starší než na čty
řicet dva, ačkoliv byli vrstevníci. Dělilo 
je jen pár dní a kdysi společně slavili 
narozeniny.

„Máš pěkný dům,“ poznamenal Mar
tin.

„Nedávno jsme ho zrekonstruovali. 
Později tě provedu,“ řekl Tomáš.

Vyšli po schodech, Lucie stála ve dve
řích obýváku a usmívala se.

„Dobrý den. Teda vy jste krásná,“ řekl 
Martin tiše. „A mladá.“

Lucie zrůžověla.
„Každý den jí opakuju, jak je krásná,“ 

zasmál se Tomáš.
„Slíbil, že mi to bude říkat nejméně do 

té doby, než oslavíme zlatou svatbu.“
„Pokud se jí dožiju. Lucie kromě toho, 

že je mladší, také vražedně dobře vaří.“
„Ty nebudeš obézní, protože spor

tuješ,“ řekla Lucie. „Hrajeme spolu golf 
a tenis a taky jezdíme na lyže a na kola…“ 
vykládala Martinovi.

„Tím hůř. Takový infarkt při tenisu, to 
je hned,“ poznamenal Martin.

Lucie se křečovitě zasmála.
Martin se na ni zkoumavě podíval. 

„To byl jen blbej pokus o vtip.“
„Tomáš říká, že nemám smysl pro 

humor,“ poznamenala Lucie.
„My máme takovou dohodu,“ řekl 

Tomáš, „vždycky Lucii upozorním, že 
bude legrace.“

„Tak to je fajn, že jste takhle sehraní.“
Tomáš začal rozlévat víno.
„Chardonnay, pozdní sběr,“ oznámil.
„Martine, tak povídej, co jsi celý ty 

roky dělal? Nikdo o tobě nic neví. “
„Počkej, Tomáši, napřed ty. Můžu si 

zapálit?“
V domě se nekouřilo, ale Martinovi 

to dovolili. Zapaloval si jednu od druhé. 
Lucii se zdálo, že se mu nepatrně třesou 
ruce.

Tomáš se celkem ochotně rozpovídal 
o práci ve firmě, kterou založil. Měl být 
na co pyšný.

„Napřed jsem byl v práci úplně pořád, 
nedokázal jsem si ani užít dovolenou. 
Každá ženská se se mnou kvůli mýmu 
workoholismu za chvíli rozešla. “

„Ty jsi byl vždycky ambiciózní,“ podo
tkl Martin.

„To se mi na Tomášovi právě líbí, “ 
podotkla Lucie. „Že ví, co chce.“

„Ale od té doby, co mám Lucii a děti, 
tak se všechno změnilo.“

„No… pracuje stejně víc, než je zdrávo, 

ale zlepšil se. – Dejte si ještě chlebíček.“
„Přece si nebudete vykat,“ napomenul 

je Tomáš. „Moje žena a můj přítel si 
nebudou vykat.

Lucie s Martinem si tedy připili na 
tykání.

„Martine, nechceš se podívat na fotky 
z naší dovolené v Nepálu?“ zeptala se 
Lucie. „Byli jsme tam na desetidenním 
poznávacím okruhu a byla to nádhera. 
Západ slunce nad Himalájemi, chrámy… 
a lidi jsou tam hrozně přátelský.“

„Počkej,“ zarazil ji Tomáš. „Chceme si 
přece s Martinem popovídat.“

Zdálo se, že se Martinovi ulevilo, že 
si nebude muset prohlížet alba, ale řeč se 
nijak zvlášť nerozproudila, ačkoliv Tomáš 
všem neustále doléval. Ve skutečnosti mlu
vili jen Lucie s Tomášem. Kdykoliv vybídli 
Martina, aby také o sobě něco řekl, odvedl 
hovor jinam. Vypáčili z něj jen nejkratší 
možné odpovědi. Ano, byl ženatý, ale 
rozvedl se. Má šestnáctiletou dceru. Žije 
stále v Liberci a pracuje u jedné zahranič
ní firmy. Ano, má se dobře, nestěžuje si. 
Zdálo se, že čím víc se Lucie s Tomášem 
snaží, tím je Martin zamlklejší.

Nakonec se Lucie omluvila, že bude 
muset jít spát, protože děti se budí kolem 
šesté. Martin se začal také zvedat, ale 
Lucie s Tomášem ho přemlouvali, aby 
přespal v pokoji pro hosty.

Tomáš se rozhodl, že dojde dolů pro 
něco dobrého, co si dají s Martinem jako 
šláftruňk.
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Lucie s Martinem na chvíli osaměli.
„Můžu se vás – teda tebe – na něco 

zeptat?“ přerušila Lucie ticho. „Proč jsi 
přestal s Tomášem kamarádit? Hrozně ho 
to mrzelo a neví, jakou to mělo příčinu.“

Martin zaváhal. „Já myslím, že Tomáš 
tuší, proč.“

„Ne, netuší,“ odporovala Lucie.
„Ty jsi vážně moc hezká.“ Zdálo se, že 

Martin chce změnit téma. „Připomínáš 
mi jednu dívku, s kterou jsem kdysi 
chodil.“

Lucie pod jeho pohledem zrozpačitě
la. „Myslím, že by bylo dobré, kdybyste si 
to s Tomášem objasnili.“

„Některé věci se těžko vysvětlují. Pro
stě jsou to jen pocity, které se špatně pře
kládají do slov. Jako třeba tahle chvíle.“

Stále se na Lucii upřeně díval. Najed
nou ji objal a políbil. Překvapením strnu
la, chvíli se zdálo, že bude jeho polibek 
opětovat, ale pak se mu vytrhla.

„Zbláznil ses?“
„Promiň, jen jsem zkoušel, co se 

stane, když se budu chovat jako on,“ řekl 
Martin. „Představil jsem si na chvíli, že 
jsi moje žena.“

Lucie byla už úplně zmatená. „Já ti 
vůbec nerozumím.“

„Víš proč jsem s Tomášem přestal 
kamarádit?“ zeptal se Martin.

„Na to se přece pořád ptám,“ řekla 
Lucie.“

„Dejme tomu, že to má úplně banální 
důvod. Že mi přebral ženskou.“

„To by Tomáš nikdy neudělal.“
„Ale udělal. Ty si myslíš, že ho znáš? 

Neznáš.“
„Přestaň,“ Lucie už skoro plakala.
„Znám ho líp než ty. Je sobec. A lhář.“

„To není pravda.“
„Nevěřím tomu, že by ti dokázal bejt 

věrnej. Vždycky měl víc holek najednou. 
Je to děvkař. “

Na schodech byly slyšet Tomášovy 
kroky. Zarazil se, když uviděl Lucii 
s lesknoucím se očima.

„Co se ti stalo?“ zeptal se jí Tomáš.
„Nic, není mi dobře.“
„Počkej, tak já půjdu s tebou,“ nabízel 

Tomáš.
„Ne, ne, to bude dobrý. Jdu si lehnout.“ 

Vyběhla z místnosti.
„Asi bych měl jít za ní…“
„Ona to zvládne. Co jsi to přinesl 

dobrýho? Irskou whisky? Nebo pětihvěz
dičkový koňak?“

Tomáš zaváhal, ale nakonec se nechal 
přesvědčit a zůstal. Martin se najednou 
rozpovídal.

„Máš pěkný bydlení. Ale to jsi měl i u 
rodičů v Liberci. Vždycky jsem u vás rád 
přespával,“ vzpomínal Martin.

„Pamatuješ, jak jsme vždycky blbli 
u mě v pokoji? Dělali jsme, že už spíme, 
a pak jsme si pouštěli ve tmě desky.“

„Jasně. Vzpomínáš, jakou jsme měli 
radost, když jsme sehnali Zeď od Pink 
Floyd? Tys to financoval a já vybíral 
elpíčka.“

Tomášovi se zdálo, že atmosféra 
konečně roztála. Asi měl s Martinem 
posedět spíš sám než s Lucií. Ona by to 
byla určitě pochopila. Po dalším panáku 
si dodal odvahy a zeptal se.

„Martine, proč my dva jsem se vlastně 
přestali stýkat?“

„Ty ses odstěhoval,“ pokrčil Martin 
rameny. „To se stává, ne?“

„Byli jsme spolu skoro pořád a pak to 

skončilo,“ nepřistou
pil na jeho vysvětlení 
Tomáš.

„Tvoje žena se mě ptala 
na totéž,“ řekl Martin.

„No a? Co ty?“
Martin si zhluboka povzdychl. „Tako

výhle psychologický rozbory jsou spíš 
pro televizní seriály než pro normální 
život, ne? Pojď si dát ještě panáka.“

Tomáš se napil. Teď už se mu zase 
zdálo, že se Martin na něj zlobí.

„Co se stalo?“ zeptal se.
„Přišel jsem se podívat, jestli ses třeba 

nezměnil,“ řekl bývalý přítel.
„Lidi se mění. I my dva.“
„Ty jsi pořád stejnej, “ řekl Martin. 

„My dva máme úplně jiný životní hod
noty.“

„Jak jiný hodnoty?“
„Třeba to, jak jsi chtěl vstoupit do 

strany.“
Tomáš se na něj udiveně podíval. „Je

nom jsem to chvilku zvažoval kvůli stáži 
v zahraničí. Ty jsi mi naštěstí jasně řek, ať 
to nedělám. Já vím, že sám jsi v tom měl 
úplně jasno.“

„Hm. Kdyby to nebylo těsně před osm
desátým devátým, tak jsi tam vlezl.“

Tomáš si lokl whisky. „Myslím, že ne. 
Víš, že jsem byl vždycky dost apolitic
kej.“

„No, právě,“ znovu vzdychl Martin.
„Ty jsi přece taky nebyl žádnej disident. 

Tak rozdílný názory jsme zas neměli.“
„Ale měli. Vždycky jsi byl mnohem 

konzumnější typ.“
„Spíš jsem za tebe vždycky ochotně 

zaplatil útratu v hospodě.“
„Protože tě sponzorovali rodiče.“
Tomáš se ohradil. Proti Martinovi, 

který žil jen s matkou, se měli o něco 
lépe, ale rozdíly nebyly tehdy tak velké. 
Spíš se mu zdálo, že v jejich rodině vládly 
lepší vztahy.

„A myslíš, že mi bylo příjemný, když 
jste byli tak strašně laskaví a vzali mě 
s sebou na dovolenou?“ zeptal se Martin. 
„Pak jste mi celou dobu dávali najevo, 
jakej jsem chudák.“
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„Tak jsem to nevnímal.“
„Ty jsi nikdy nic nevnímal. – A ještě 

něco ti řeknu. To, jaký jsi člověk, se pozná 
i podle toho, s kým žiješ, jakého máš 
partnera.“ Martin už byl zjevně opilý.

„Co tím myslíš?“
„No, tu tvoji husičku.“
Tomáš měl chuť Martinovi jednu vra

zit.
„Sorry, Tome, sorry,“ začal se náhle 

Martin omlouvat. „Přehnal jsem to. 
Normálně skoro nepiju.“ Přesto do sebe 
rychle hodil další skleničku.

„Lucie je někdy naivní, ale hloupá 
není.“

Martin se zasmál. „ Já vím. Je to přímo 
intelektuálka. A obdivuje tě.“

„Náhodou třeba ráda čte. Tedy četla, 
když ještě měla víc času. Teď má starosti 
s dětma, stará se o dům… Žijeme moc 
hezky. “

Martin se opile rozesmál.
„Ano. Jste reklama na dokonalou 

rodinu. “
„Nechápu, proč se tak vyvyšuješ,“ řekl 

Tomáš.

se bludný kruh ještě dal přerušit. Zvažo
val původně, že si zkusí od Tomáše půjčit 
peníze, ale nedokázal to.

„Tome, ty kreténe z pohádky šťastní 
lidé s. r. o.!“ otočil se a zakřičel do 
oken domu, od kterého se vzdaloval: „Ty 
mě nikdy nedokážeš pochopit!“

Tomáš si lehl vedle Lucie, která byla 
stočená do klubíčka zády k němu. Díval 
se na její světlé vlasy, rozhozené po pol
štáři. Najednou se mu jeho hezká žena 
zdála dětinská a primitivní.

I on sám si připadal jako někdo úplně 
jiný než ten sebejistý a spokojený člo
věk, který dnes večer přicházel domů. 
Dlouho se převracel v posteli. Když se 
mu konečně začaly klížit oči a on upadal 
do spánku, zdálo se mu, že zaslechl, jak 
Lucie vedle něj potichoučku pláče.

Alena Müllerová je dramaturgyně 
České televize, scenáristka a spisovatelka. 

Povídku Ztracený přítel napsala  
pro Přítomnost v rámci jejího tématu  

„Přátelství je někdy víc než láska“.

„Já se vyvyšuju?“ vykřikl Martin. „To 
mi říkáš ty, z kterýho arogance přímo 
čiší?“

Tomáš začínal mít vztek. „Už začínám 
chápat, co ti na mě vadí. Chtěl bys být na 
mým místě, co?“

„To nikdy,“ Martin se zvedl k odcho
du. „Já jdu. Zavřete oči, odcházím.“

„Dobrej nápad,“ zavolal za ním 
Tomáš a nalil si sklenku whisky až po 
okraj. A zůstal opravdu sedět v křesle 
se zavřenýma očima, dokud Martinovy 
kroky nedozněly.

Martin klopýtal po schodech. Brána 
byla zavřená. Váhal, zda se má vrátit, ale 
pak se začal škrábat přes ni.

„Pitomci,“ mumlal si. „Jak mi ta jeho 
barbína uvěřila, že mi přebral ženskou.“

Plot přelezl, ale při dopadu se praštil 
do kolena. Vrávoravě klopýtal po chod
níku. Přemýšlel, jak se dostane do uby
tovny, kde v Praze spal. Auto nechal za 
rohem, protože nechtěl, aby viděli šunku, 
ve které jezdil. V tomhle stavu nemohl za 
volant. Poslední dobou se mu to stávalo 
často. Kdyby zvládl přestat pít, možná by 
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Začíná být horko
Klimatické	 změny	 vyžadují	 rychlá	 protiopatření,	 velcí		

znečišťovatelé	jsou	však	stále	při	síle.

William A. Cohn

J
ednoznačný odhad budoucího vývo
je naší planety zveřejnili letos v úno
ru na svém setkání v Paříži účastníci 

autoritativního Mezivládního panelu 
o změnách klimatu (IPCC). Pracovní 
skupina složená z předních odborní
ků celého světa oznámila, že globální 
oteplování je hotovou věcí, přičemž za 
poslední půlstoletí připadalo z devade
sáti procent na vrub rostoucích emisí 
skleníkových plynů. Panel vydal data 
ukazující, že množství emisí dosáhlo 
nejvyšších hodnot za posledních 650 
tisíc let; předpověděl také oteplení Země 
o 1,1 až 6,4 stupně Celsia během tohoto 
století.

Změna buší na dveře
Britský meteorologický úřad, vládní 
agentura zveřejňující každoročně v led
nu globální předpověď počasí, zjistil, že 
deset nejteplejších let od roku 1850 se 
vyskytlo právě v uplynulé dekádě – z ní 
posledních pět patřilo k nejteplejším 
zaznamenaným. Ve Spojených státech 
byl rok 2006 nejteplejší v jejich historii, 
kdežto České republice přinesl pro změ
nu nejteplejší zimu za 232 let.

Když stoupá mořská hladina, ztenčují 
se ledovce a počasí skáče od prudkých 
veder k hurikánům, nelze následky glo
bálního oteplování již ignorovat. Rekord
ní úbytek ledovců v Severním ledovém 
oceánu v létě 2005 přesvědčil mnoho 
vědců, že severní polokoule mohla vstou
pit do fáze nezvratného oteplení. Věda 
má jasno: tím, že globální oteplení pode
mílá arktické ledovce, oblast absorbuje 
více slunečního tepla, čímž se udržuje 
bludný kruh tání a oteplování. Pokud 
má tento trend pokračovat, přijde podle 
počítačových schémat Severní ledový 
oceán v roce 2070 o poslední zbytky 
ledu. Mezitím dospěli ekologové tropů 
zkoumající evoluční biologii australských 
deštných pralesů ke zjištění, že pouhé 
mírné zvýšení teplot (3,5 stupně Celsia za 
sto let) povede k vymření poloviny všech 
živočišných druhů k roku 2100.

Vědci si všímají, že chování živočichů 
již reaguje na klimatické změny, podobně 
jako je pociťují sami lidé: zvýšený výskyt 
astmatu a nemocí přenášených komáry 
či klíšťaty jsou jedním z mnoha před
pokládaných důsledků zvýšených emisí 
oxidu uhličitého a změny klimatu.

Když se koncem 80. let minulého 
století veřejnost poprvé dozvěděla o exis
tenci globálního oteplování, vědci měli za 
sebou již více než století výzkumů dopa
du oxidu uhličitého na zemské klima. Od 
padesátých let se shodovali, že skleníkové 
plyny produkované spalováním fosilních 
paliv mohou vážně zasáhnout do pod
nebí na Zemi. Dnes již se vede debata 
pouze o míře takové změny. Je tu nicmé
ně i velmi malá, zato výrazná menšina, 
jež namítá, že je legitimní pochybovat 
o dynamice globálního oteplování, jeho 
příčinách a následcích. Vědci naopak 
zdůrazňují, že neexistuje jiný rozpor 
než ten, který fabrikují samotní velcí 
znečišťovatelé a jimi protežovaní politici. 
Vzdor tomu pochybovači vytrvale hleda
jí nové způsoby, jak na sebe upozornit.

Dejte šanci polopravdám
V lednu 2007 nevládní organizace zná
má pod názvem Svaz zneklidněných 
vědců vydala zprávu, která obviňovala 
jednu z nejvíce prosperujících světo
vých společností ExxonMobil z toho, 
že vydává miliony dolarů na dezinfor
mační kampaň, která má manipulovat 
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veřejným míněním, pokud jde o příčiny 
globálního oteplování a závažnosti 
hrozby tohoto jevu. Svaz nebyl první, 
kdo přišel s podobnou výtkou. Podle 
kritiků nasadil ExxonMobil celý arzenál 
postupů, jak celou debatu zmást, včetně 
najímání vědeckých „kapacit“ překrucu
jících vědecké poznatky a nalhávajících 
veřejnosti, že se o této věci stále vede 
mezi experty složitá debata.

Odpůrci navíc tvrdí, že média v zájmu 
vyváženého zpravodajství tyto poloprav
dy poslušně zapracovala. Podle studie 
z roku 2004 přisuzovalo 53 procent 
článků v hlavních amerických denících 
za léta 1990–2003 stejnou váhu závěrům 
respektovaných odborníků na otázku 
klimatických změn z celého světa jako 
hrstce skeptiků. Autoři studie uvádějí, 
že americká veřejnost i její političtí re
prezentanti byli ve jménu vyváženosti 
krmeni zavádějící představou, že o roli 
člověka v globálním oteplování probíhá 
zanícená diskuse, zatímco ve skutečnosti 
už dávno žádná není.

Předseda Evropské komise José Ma
nuel Barroso představil letos v lednu 
soubor návrhů, jimiž chce čelit změnám 

klimatu. Barroso hovořil o nutnosti 
„postindustriální revoluce“. „Již jsme 
opustili svou uhelnou minulost, nyní je 
načase přijmout nízkouhlovodíkovou 
budoucnost.“ Takzvaná Energetická po
litika pro Evropu usiluje tedy o to, aby 27 
členských států EU snížilo do roku 2020 
emise skleníkových plynových o dvacet 
až třicet procent; dále o to, aby globální 
oteplení nepřekročilo více než o dva 
stupně Celsia předindustriální úroveň, 
a v neposlední řadě aby k roku 2020 
alespoň dvacet procent energie v EU 
pocházelo z obnovitelných zdrojů, jako 
je vítr či solární energie.

Téhož dne, kdy bylo vydáno toto pro
hlášení, vedoucí ekonom automobilky 
Chrysler na přehlídce vozů v Detroitu 
označil Evropany za poněkud hysterické 
a přestrašené z globálního oteplování. 
Nechal se sice slyšet, že jeho firma „sdílí 
rozšířenou obavu, že celosvětové klima 
bude mít dopad na budoucí generace“, 
ovšem neopomněl dodat, že „věda stále 
nemá jasno“ a že by bylo moudré vystříhat 
se nepřiměřených reakcí ze strany vlády 
nebo soukromého sektoru. Této mantře 
o vědeckých nejasnostech se vzdor její 

vyumělkovanosti dostalo dostatečné 
vážnosti na to, aby Spojené státy zůstá
valy nečinné vůči velkým automobilkám, 
energetickým producentům i politikům, 
které si ti všichni vydržují.

Americký ministr pro energetické 
zdroje Sam Bolden nedávno varoval před 
růstem nezaměstnanosti a dalšími „neza
mýšlenými důsledky“ povinných kvót 
slovy: „Ve srovnání se zbytkem světa se na 
znečištění podílíme nepatrně.“ Jenže USA 
se se svými pěti procenty světové popu
lace podílejí na celosvětových emisích 
CO2 z jedné čtvrtiny. Jiní představitelé 
jsou ještě neústupnější. Bývalý předseda 
vlivného senátního výboru pro životní 
prostředí James Inhofe globální oteplo
vání označil za „největší podfuk vůbec“ 
a ekology přirovnal k nacistům. Senátor 
Inhofe obdržel více než 847 tisíc dolarů 
od ExxonMobilu a dalších společností 
z ropného a plynárenského průmyslu.

Koho chleba jíš
Joe Barton, předseda Sněmovního vý
boru pro domácí energetiku a obchod, 
jenž se před třemi lety nechal slyšet, že 
dokud bude stát v čele Podvýboru pro 
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níkům i na obavy z právního postihu 
některé nadnárodní korporace začaly 
přicházet na to, že se opatření proti glo
bálnímu oteplování nemusejí nutně dít 
na úkor konkurenční zdatnosti. Přesto 
organizace Corporate Ethics Internatio
nal zjistila, že firmy zaklínající se zeleněj
ší agendou stále užívají svých financí ve 
prospěch politiků, kteří soustavně hlasují 
proti větší ochraně životního prostředí: 
„S dolary vynaloženými na svou kampaň 
podporují tyto společnosti docela jiné 
tendence, než se nám snaží namluvit.“

energetiku a kvalitu ovzduší, bude regu
lace emisí skleníkových plynů „nadobro 
mimo diskusi”, dostal od ropného 
a plynárenského průmyslu zaplaceno 
přes milion dolarů. ExxonMobil svého 
finančního vlivu úspěšně použil také 
k ovlivňování personálního obsazení 
klíčových míst Bushovy administrativy. 
Například úspěšně lobboval za odvolání 
Roberta Watsona, mezinárodně uznáva
ného vědce, který od roku 1996 do dubna 
2002 předsedal IPCC, nebo naopak za 
dosazení Harlana Watsona jako hlavního 
vyjednavače v otázkách klimatu za tým 
George Bushe staršího, jenž tvrdošíjně 
odmítal jakoukoli americkou účast na 
kjótském protokolu.

V roce 2001 si ExxonMobil vysloveně 
objednal Philipa Cooneye za šéfa Rady 
pro kvalitu životního prostředí při Bílém 
domě. Cooney jako právník Amerického 
ropného institutu pomáhal naftařské 
lobby spolupracující s ExxonMobilem 
při dezinformační kampani v otázce glo
bálního oteplování. Cílem bylo zabránit, 
aby vláda Spojených států přistoupila na 
jakékoli závazné limity rizikových emisí. 
Cooney odstoupil v roce 2005 dva dny 
poté, co New York Times informovaly 
o tom, že překrucoval vládní zprávy tak, 
aby podtrhovaly nejasnosti panující ve 
vědeckých kruzích. Týden nato nastoupil 
na vysoké místo public relations u Exxo
nMobilu.

V červenci 2005 se ExxonMobilu štědrý 
vklad do kampaně nanejvýš zúročil, když 
Kongres odsouhlasil zákon o energetické 
politice, který oslabil federální zákony 
o životním prostředí. Zákon koncipovaný 
podle energetického plánu prezidenta 
Bushe z roku 2001 cestou daňových úlev 
a dotací poskytuje naftařskému a plyná
renskému průmyslu na dalších deset let 
více než 7,4 miliard dolarů a vylučuje 
jakákoli opatření, která by vedla k omeze
ní emisí skleníkových plynů.

Ledovec povoluje
Počátkem tohoto roku vydaly společnos
ti Alcoa, BP America, General Electric 
a sedm dalších „Výzvu k akci”, volající po 
omezení emisí při zachování konkuren
ceschopnosti. O několik dní později se 
firmy Nike, Sony a deset jiných zavázalo 
respektovat směrnice kjótského protoko
lu. Počítačová firma Dell slíbila za každý 
prodaný kus vysadit strom. Nehledě na 
reklamu předváděnou znejistělým zákaz

nedávno obvinil vyspělé státy z ničivých 
záplav, které postihly jeho zemi. Prezi
dent sousední Brazílie Luiz Inacio Lula 
da Silva (Lula) rovněž obvinil bohaté 
země z podílu na oteplování a dodal, 
že Brazílii nemají co radit, jak zacházet 
s amazonskými deštnými pralesy. Indický 
pověřenec pro plánování Montek Singh 
Allwalliah namítl, že každá země má 
mít v podílu emisí na hlavu stejná prá 
va. Jak poznamenal v Newsweeku ame
rický politolog Fareed Zakaria, „v prin 
cipu to má logiku, ovšem pokud se 
budou ve skutečnosti 2,3 miliardy lidí 
(úhrnná populace Indie a Číny) podílet 
na znečišťování proporcionálně západní 
měrou, svět se horkem roztaví“.

Znečišťovatel musí platit
V listopadu 2006 předložil sir Nicolas 
Stern, ředitel Ekonomického servisu brit
ské vlády, šestisetstránkovou studii, v níž 
nedostatek aktivity zaměřené na globální 
oteplování označil za „největší pochybe
ní trhu, jaké kdy svět spatřil“. Sternova 
zpráva dochází k závěru, že snížení emisí 
skleníkových plynů je životně důležité, 
protože případné ekonomické náklady 
způsobené nečinností budou pětkrát až 
dvacetkrát vyšší než náklady vynaložené 
na takovouto činnost nyní. 

V Británii si tato zjištění vzali labou
risté i konzervativci k srdci a žádají, aby 
do čtyřiceti let byly emise CO2 v zemi 
sníženy o šedesát procent. Premiér Tony 
Blair zašel dokonce tak daleko, že si najal 
bývalého viceprezidenta Spojených států 
Al Gora, aby jeho straně radil v otázkách 
politiky životního prostředí. Gorův vše
obecně příznivě přijímaný film oceněný 
Oscarem Nepohodlná pravda posloužil 
jako signál upozorňující na nutnost 
bojovat proti změně klimatu.

Prozatím se hlavní média připojila 
k výzvám k akci s cílem zabránit globál
nímu oteplování a dokonce do značné 
míry zastavila svůj „vyvážený“ přístup 
k hrstce zbývajících pochybovačů. Na 
začátku roku 2007 se například hlavní 
článek v časopise Newsweek zabýval 
„sedmi jednoduchými nápady, jak 
zachránit svět“, v němž jeden podnikatel 
poznamenává: „Pro nás je šetření energi
emi velice ziskové.“ 

Změna klimatu představovala hlavní 
bod programu na letošním Světovém 
ekonomickém fóru ve švýcarském Davo
su. Toto fórum se naléhavě obrátilo na 
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zelenější agendou  

stále užívají  
svých financí  

ve prospěch politiků,  
kteří soustavně  

hlasují  
proti větší  

ochraně životního  
prostředí.

Snížení emisí CO2 si nesporně vyžádá 
zásadní globální změny ve způsobu živo
ta a nové ekonomické pobídky. Západní 
automobilky, letecké a ropné společnosti 
neúnavně lobbovaly proti emisním kvó
tám, zatímco rozvojový svět tvrdošíjně 
namítal, že řešení je především na vyspě
lých zemích. Hlavní čínský pověřenec 
pro otázky klimatu tvrdil, že jeho zemi 
chybí ve srovnání s vyspělejšími zeměmi 
zdroje a technologie k potřebným opat
řením. Čína se také nechala slyšet, že 
Spojené státy coby největší znečišťovatel 
skleníkovými plyny musejí jít příkladem, 
a vzhledem k tomu, že se podílejí na 
současném množství emisí 75 procenty, 
měly by „vyspělé“ země podniknout 
největší škrty. Nejnovější údaje ovšem 
ukazují, že Čína brzy jako znečišťovatel 
bude předčit USA.

Narůstá pravděpodobnost, že globální 
oteplování může nepříznivě poznamenat 
vztahy mezi vyspělým a rozvojovým 
světem. Bolívijský prezident Evo Morales 
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průmyslníky, státní úředníky i nevládní 
organizace, aby spolupracovali na snížení 
emisí skleníkových plynů a nalezli 
alternativní a trvale udržitelné zdroje 
energie.

Výsledky únorového šetření americ
kého Harrisova ústavu pro výzkum veřej 
ného mínění, které bylo provedeno na 
vzorku 6 576 lidí ve Velké Británii, Fran 
cii, Itálii, Španělsku, Německu a Spo
jených státech, ukazují, že téměř deva
desát procent respondentů souhlasí 
s prohlášením, že „znečišťovatel musí 
platit“. Přičemž čím více určitá společ
nost znečišťuje, tím více ať je zdaňována. 

Pouze deset procent dotázaných 
se domnívalo, že politici v jejich zemi 
podnikají v oblasti řešení problému 
globálního oteplování dostatečné kroky. 
A většina respondentů uvedla, že zodpo
vědní za globální oteplování jsou společ
ně průmysl, vlády i lidé všeobecně.

Je už pozdě?
Ve světle kladných reakcí a odpověd
ného, aktivního postoje se pesimismus 
kolem diskuse na téma globálního 
oteplování může ukázat jako zcela 
nepatřičný. Ekonomické katastrofické 
scénáře jsou rozšířeny mezi politiky, kteří 
dávají přednost nečinnosti. Avšak vývoj 
katalytického konvertoru a chemické 
inženýrství používané k výrobě bezo
lovnatého benzinu jsou jen dva příklady 
současných ekonomických nákladů na 
akce zaměřené na životní prostředí, které 
jsou podstatně menší, než se očekávalo. 
Austrálie, která je velkým producentem 
skleníkových plynů, nedávno oznámila, 
že do tří let stáhne z trhu všechny inkan
descentní žárovky a nahradí je zářivkami. 
A ekonomické náklady tohoto kroku? 
Žádné.

Před dvaceti lety se o kyselých deštích 
tvrdilo, že jsou těžko řešitelným problé
mem ohrožujícím existenci lesů. A ještě 
dříve emise CFC (chlorofluorouhlovo
díky) hrozily narušit ozónovou vrstvu 
a z nás všech tak učinit oběti rakoviny 
kůže. V každém z těchto případů byla 
uzákoněna přísná nařízení a předpo
vídaným následkům se tak zabránilo. 
Montrealský protokol z roku 1970 před 
 stavuje zářný příklad schopnosti me
zinárodního společenství jednat ve spo 
lečném zájmu cestou kolektivních akcí 
(podstatné omezení emisí CFC), aby 
bylo zamezeno ekologické katastrofě 

(zničení ozónové vrstvy). Kyselé deště 
se od roku 1990 snížily o třetinu a stav 
lesů v Apalačském pohoří se podstatně 
zlepšil. Od roku 1970 kleslo znečištění 
ovzduší vytvářející smog o třetinu na 
polovinu původního množství, emise 
CFC byly téměř eliminovány a začala se 
obnovovat ozónová vrstva.

Skleníkové plyny jsou globální zále
žitost a představují dosud největší pro
blém znečištění ovzduší. Je zde ovšem 

Úvahy, polemiky, názory, rozhovory a příběhy na téma

Multikulturní kontrasty: 
kanadská inspirace, Češi a svět

Názor Martina Skály Multikulturní zápletka a Paula Grofa Ka-
nadská duše � polemika Multikulturalismus – pro a proti Roma-
na Jocha, Stanislava Komárka a Petra Pitharta � rozhovory
s Josefem Škvoreckým, Helenou Wilsonovou a Milenou Jando-
vou � statě Magdaleny Fiřtové Inspirace i experiment a Jana
Jůna Odstrašující příklad Británie � esej Astrid Wenigerové-
-Noga Železná kostka v hrnku čaje � konfrontace názorů Ed-
varda Outraty, Aleše Březiny, Jana Rotbauera a Petra Formán-
ka � příběhy Odile Cisnerosové a Sedícího Sokola � ukázka
z knihy Niela Bissoondatha Prodej iluzí – kult multikulturalismu
� přednáška Karla Velana Etika a podnikání po půl století tota-
litní devastace � fejeton Petra Chudožilova Smrt v Benátkách �
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precedens řešení takovéhoto problému, 
stejně jako i morální povinnost jednat. 
Základní překážkou k dosažení úspěchu 
v boji proti globálnímu oteplení je prostě 
nedostatek odhodlání.  

William A. Cohn je americký právník,  
spisovatel a univerzitní učitel.

Z angličtiny přeložil David Svoboda.
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Patočkovi Češi
Silné	a	 slabé	 stránky	pohledu	 filosofa	 Jana	Patočky	na	

českou	historii	a	prostředí	u	příležitosti	100.	výročí	 jeho	

narození	a	třicátého	výročí	jeho	náhlé	smrti

Jiří musil

S
talo se módou, když se u nás dnes 
připomíná výročí nějaké významné 
české osobnosti, psát o její „demy

tologizaci“. Nebo zdůraznit, že dotyčný 
patří už vlastně minulosti. Není pochyb 
o tom, že čas přináší nové vhledy nazpá
tek a že se mění chápání významu veliká
nů. Stejně tak ale platí, že existuje něco, 
co v sociologii označujeme pojmem 
„závislost na cestě“, čili na minulosti. 
Chci se pokusit v tomto duchu věcně 
ocenit alespoň jednu část díla Jana Patoč
ky, jeho českou filosofii. A i když s jeho 
přístupy a názory nesouhlasím, chci 
zároveň zdůraznit, že šlo o jeden z nej
hlubších a dosud nedoceněných pohledů 
na naše dějiny.

Racionalisté a osvícenci
Letos je to sto let od narození Jana Patočky 
a třicet let od jeho náhlé smrti po výsle
chu na policii v souvislosti s návštěvou 
nizozemského ministra zahraničí Maxe 
van der Stoela v Praze v roce 1977. A prá
vě v období tohoto jeho výročí vyšly roku 
2006, péčí Karla Pálka a Ivana Chvatíka, 
dva velké svazky prostě nazvané Češi. 
Zahrnují všechny důležité Patočkovy 
knihy, stati, přednášky, ale i poznámky 
vztahující se k osudům Čechů, celkem 
1 417 stránek.

Tak jako vždy při jeho přednáškách – 
byl jsem jeho posluchačem na Univerzitě 
Karlově v letech 1947–1950 a v našem 
bytě začal v padesátých letech Patočka se 
svými domovními semináři o Jaspersově 
díle o pravdě – také při čtení jeho textů 
v Češích jsem okamžitě opět pocítil jeho 

zaujetí a vážnost. Jaké jsou silné stránky 
Patočkova pohledu na Čechy?

Na prvním místě je to hluboká znalost 
českých dějin, zejména však dějin české
ho myšlení, filosofie, literatury, hudby, 
a to vždy v evropském kontextu. Ten je 
patrný zejména v dosud nepublikovaných 
Patočkových Lovaňských přednáškách 
z roku 1965 „Příspěvek Českých zemí 
k ideálu moderní vědy“ a v malém eseji 
„Čechy v duchovním dění Evropy“. Patoč
ka v duchu Husserlovy teorie o vzniku 
evropské vědy, charakterizované jako 
„totální objektivace světa“ anebo také 
jako „pokračující totální racionalizace 
reálného“, ukázal na třech příkladech, jak 
se Čechy účastnily formování moderní 
Evropy. Johannes Kepler v Praze pře
měnil astronomii ve fyziku jako univer
zální přírodovědu, Jan Ámos Komenský 
formuloval učení o světové harmonii 
mathesis univeralis, které zprostředkoval 
Gottfriedu Leibnizovi, a konečně Ber
nard Bolzano vytvořil čistou objektivní 
logiku. Závěrem Patočka říká: „České 
myšlenkové směřování je jednoznačné: 
racionalistické a osvícenské.“

Velké a malé dějiny
S tím souvisí i druhý silný pohled Patočkův, 
a sice důraz na duchovní dimenzi evrop
ských a také českých dějin. Jejich jádrem 
je ono poselství staré řecké filosofie, které 
označuje pojmem „starost o duši“. Zde je 
však zároveň cítit, jak se silná myšlenka 
může stát i slabostí určité koncepce, neboť 
je legitimní ptát se, zda ona starost byla a je 
trvalou osou evropské existence.

Jan Patočka říkal: 
„České myšlenkové  
směřování je jednoznačné: 
racionalistické 
a osvícenské.“
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Stálé poměřování českého duchov
ního, ale i politického vývoje s Evropou 
přivedlo Patočku k jedné z jeho nejdů
ležitějších myšlenek. Začal rozlišovat 
velké a malé dějiny Čech. Velké dějiny 
definuje jako aktivní účast na vážných 
otázkách celé Evropy, na organizaci 
politicky stabilizované střední Evropy, 
na důrazu na teritoriální stát a na více
jazykový patriotismus. Malé dějiny mu 
splývají s jazykovým nacionalismem, 
se soustředěním na vlastní kulturu, na 
rovnost a na kult maloburžoazní opatr
nosti.

Je zřejmé, že tyto malé dějiny, které 
nakonec zvítězily, jsou něčím, s čím 
hluboce nesouhlasil. Spojoval trpce náš 
příklon k malým dějinám s posunem 
k marginalitě. Ocitli jsme se v semiperi

ferii Evropy, ne geograficky, ale svými 
postoji, politikou a někdy i myšlením.

K málo zdůrazňovaným výkonům 
Patočkova myšlení patří jeho kritika 
české filosofie dějin, jak ji formuloval 
v návaznosti na Palackého Masaryk. 
Považuje Masarykovu konstrukci smys
lu českých dějin vyjádřenou v Světové 
revoluci za myšlenkový omyl. Ten, kdo 
lépe odhadl kontury 20. století, byl podle 
něho Friedrich Nietzsche. To Patočkovi 
mnoho Čechů nechce odpustit.

Silné je také Patočkovo implicitní sta
novisko, že moderní češství má kořeny 
spíše v baroku a katolicismu než v pro
testantismu. To si ostatně myslel i Ferdi
nand Peroutka ve své práci Jací jsme.

přílišný důraz na historii
Dnes není již obtížné postřehnout 
také některé slabé stránky Patočkova 
pohledu na Čechy. Na prvém místě je 
to obecně příliš velký důraz na historii. 
Je symptomatické, že tuto výtku velmi 
tvrdě formulovali historik Dušan Tře
štík a zároveň i Brit pražského původu 
Ernest Gellner. Důraz na historii vede 
k přeceňování kontinuity určitých ar
chetypů. Sem patří např. ona „starost 
o duši“ a podle Gellnera také Patočkovo 
nevhodné míchání dvou proti sobě sto
jících teorií vzniku nacionalismu. První, 
tj. primordiální, počítá s existenci národa 
hluboko v dějinách a hovoří o jeho pro
buzení – a Patočka s ním pracuje – a dru
há, která tvrdí, že národ je produktem 
modernizace, zejména industrializace 
společností a národovecké filosofie. A tu 
Patočka rovněž přijímal.

S tím souvisí i podcenění sociálního 
a hospodářského vývoje jako rámce for
mujícího se moderního češství. Patočka 
sice často upozorňuje na specifickou 
sociální strukturu českého národa po 
Bílé hoře, na tehdejší ztrátu horních 
tříd národa, taky těch, kdo mají zku
šenost s vládnutím, ale podceňuje roli 
měst – přes jejich stagnaci ve srovnání 
s ostatní Evropou – pro zachování vztahů 
k trhům Evropy a poměrně ranný vývoj 
protoindustrialismu v Čechách, který 
umožnil později rychlou industrializaci 
země.

Složitost a obtížnost hospodářské a po 
 litické pozice samostatného českoslo
venského státu vzniklého po roce 1918 
Patočka vnímá, ale nespojuje je s inte
lektuálním vývojem. Osou veškerého 

dění mu ovšem zůstává vývoj idejí, těm 
totiž opravdu hluboce rozumí a je s nimi 
doma.

Zklamání z Čechů
Nikdy nezapomenu na pět hodin trvající 
diskusi v restauraci na nádraží v Mohuči 
nad Mohanem, kde jsme se setkali v roce 
1965, když on učil na univerzitě v Mohu
či a já na technice v Hannoveru. Znovu 
a znovu se mě tam ptal, co si myslím jako 
sociolog o vývoji Evropy, měl o ni velkou 
starost. Vyjadřoval na jedné straně názor, 
že sovětský model nemůže v Evropě fun
govat, na druhé straně odmítal pokleslý 
liberalismus, ale neviděl řešení.

V době, kdy napsal Co jsou Češi pro 
svou německou přítelkyni – text velmi 
pesimistický ze začátku sedmdesátých 
let – našel, zdá se, východisko ve své 
vlastní verzi konzervativního řešení 
české otázky. Je to cítit, jak upozornil 
Gellner, z jeho lítosti nad historickým 
ztroskotáním silného monarchistického, 
neetnického a hierarchického českého 
státu, z jeho trpké kritiky „malosti naší 
duše“ a z odmítání kombinace malo
buržoazní opatrnosti a hamletovství 
v politice a osobním životě, která je podle 
něho vlastní Čechům.

Leč lest historie byla opět silnější než 
jeho celoživotní úsilí porozumět tomu, 
co jsme a kam jdeme. Ona zvláštní kom
binace některých prvků hospodářského 
liberalismu a sociálního ohledu, kterou 
dnes zažíváme a která je nepochybně 
ovlivněna maloburžoazní mentalitou 
země, může k překvapení mnohých 
vytvořit snesitelný životní rámec. Myslím, 
že Patočkovo zklamání z Čechů bylo do 
značné míry výrazem katastrofy našich 
dějin po druhé světové válce a zejména 
reakcí na ztroskotání pražského jara.

Ale v jeho textech je ovšem také stále 
cítit odezvu Mnichova. Pro člověka jeho 
hloubky, vzdělanosti a citlivosti neexi
stovalo asi jiné východisko než takto 
podbarvený historický pesimismus. O to 
více je i dnes zapotřebí obdivovat jeho 
stanovisko v souvislosti s Chartou 77, 
ve kterém prohlásil, že „bez mravních 
základů, bez přesvědčení, které není věcí 
oportunity, okolností a očekávaných 
výhod, žádná sebelépe technicky vyba
vena společnost nemůže fungovat“.  

Jiří Musil je sociolog.fO
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Se	 sociologem	 Miloslavem	

Petruskem	 o	 prognózách,	

které	 nevyšly,	 o	 spo-

lečnosti	 vědění	 a	 o	 smyslu	

dobrých	plotů

Karel Černý

poplašné zprávy upozorňující na meze růs‑
tu lidské společnosti se podle některých 
hlasů nevyplňují. Co si myslíte vy – jsou 
vyspělé západní společnosti ve své dnešní 
podobě opravdu trvale neudržitelné?
V Čechách vyšel loni překlad knihy dán
ského statistika Bjorna Lomborga Skeptic
ký ekolog, která zpochybňuje všeobecně 
přijímaná tvrzení, že se zhoršuje životní 
prostředí a vůbec kvalita života. niha 
vyšla v Dánsku už v roce 1998 a vzbu
dila bouřlivou reakci, autor byl stíhán za 
vědeckou nepoctivost, poté však byl ofici
álně rehabilitován – pozn. red.) Lomborg 
vychází z toho, že se předpovědi Římské
ho klubu – počínaje zprávou Meadowso
vých a jejich Hranicemi růstu – nevyplni
ly. Opravdu se nestalo třeba to, že bychom 
od roku 2003 neměli měď, ačkoliv podle 
těchto prognóz jsme ji už mít neměli.

Skeptický ekolog je ale založen na neo
právněné generalizaci, totiž na tom, že 
když celá řada podobných předpovědí ze 
sedmdesátých let minulého století pro
kazatelně nevyšla, jsou všechna podobná 
varování neopodstatněná. Jenže nenapl
níli se jedna prognóza, neznamená to 
ještě automaticky, že se nenaplní jiná. 
Žádný skeptický ekolog nemůže popřít 

existenci šílenství, s nímž se holedbáme, 
že vyrábíme ročně tisíce nových automo
bilů a zakládáme na tom tvorbu našeho 
hrubého domácího produktu a růst 
ekonomiky.

Celý problém stojí a padá s něčím, co 
patrně nemá řešení. Jak říká americký 
sociolog Ronald Inglehart: „Člověk, kte
rý se narodí bohatý do bohatého světa, 
si je jistý tím, že celý život také prožije 
bohatý a v bohatém světě.“ Jenže to mu 
žádný skeptický ekolog nemůže zaručit. 
Skutečně nevíme, zda za deset patnáct let 
nebudeme stát před problémem, který 
nebudeme umět řešit.

římský klub přišel s temnými zítřky. Ronald 
Inglehart kontroval optimistickou prognó‑
zou kulturně‑hodnotové změny, které říká 
tichá revoluce. Avšak ani jeho – o rozsáhlý 
výzkum opřená prognóza – nevyšla. proč?
Protože jeho postmaterialistický přístup 
ke světu je z metodologického hlediska 
zkonstruován špatně. Jeho zjištění jsou 
v rozporu se zdravým rozumem, tedy 
s tím, co vidíme téměř každodenně ko
lem sebe. Inglehart tvrdí, že mladší ge
nerace jsou zásadně odlišné od těch 
předchozích, přičemž tyto generace 

definuje velmi přesně jako ty, které ne
prožily válku a nemají s ní zkušenost ani 
prostřednictvím svých rodičů; chybí jim 
tedy nepřenosná zkušenost války. Tato 
generace navíc žije ve společnosti, která 
je saturována spotřebními statky, a není 
tak motivována k tomu, aby je zmno
žovala. Proto se podle Ingleharta může 
obracet stále více k hodnotám, které jsou 
nemateriální.

Dívámli se kolem sebe, pak Inglehar
tově tezi prostě nevěřím. Slyšímli spory 
o to, v jakých tričkách a s jakými nápisy 
se bude chodit, když slyším útržky hovo
rů o módě a u chlapců o střihu vlasů jako 
„velká hlavní témata konverzace“, pak mě 
nikdo nepřesvědčí, že jde o onu ohlašo
vanou nematerialistickou generaci. Jde 
prostě jen o materialismus jiného druhu. 
Zatímco moje generace žila v materialis
mu, který byl dán nedostatkem, dnešní 
generace žijí v materialismu, který je dán 
nadbytkem.

Dnes se často mluví o společnosti vědění. 
Liší se společnost vědění v něčem podstat‑
ném od společností předchozích typů?
Nemám rád taková označení jako spo
lečnost informační, síťová či společnost 

Pr oletáři budou sedět
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vědění. S termínem společnost vědění 
přišel americký sociolog Daniel Bell, 
který si představoval, že postindustriál
ní společnost bude stát na vědění vysoce 
abstraktním a teoretickém. Nemělo tedy 
jít o společnost jakéhokoliv druhu vědě
ní, jakýchkoliv informací – už vůbec ne 
fragmentarizovaných a digitalizovaných. 
Mělo jít o společnost teoretického, abs
traktního a generalizovaného vědění.

Ale i to je přece jedna z prognóz, která 
se nenaplnila. Nežijeme přece ve společ
nosti, která by směřovala k tomu, aby byl 
téměř každý z nás „vzdělanec“ vybavený 
vysoce teoretickým věděním. Vědění ano, 
ale pragmatické a utilitární, vědění, které 
se orientuje na manipulaci s přístroji, jež 
další vědění samy negenerují, pouze ho 
přejímají a transformují.

Nesmíme navíc zapomínat, že v tzv. 
společnosti vědění zavládne nový typ 
hluboké sociální stratifikace. Sociální 
nerovnosti se budou odvíjet právě od 
toho, jakým typem vědění jednotliví 
lidé budou disponovat. U většiny lidí to 
bude pouze vědění pragmatické a apliko
vané – a tito lidé budou vlastně analogií 
klasického proletariátu, který byl připou
tán k mechanickému stroji, snad jen s tím 

rozdílem, že budou připoutáni k počítači. 
Cožpak to nevidíte na nejmladší gene
raci, která spíše než aby komunikovala 
s vrstevníky a četla, „paří na kompu“?

A co multikulturní společnost, jak moc je 
a bude důležitá pro české prostředí?
Problém multikulturní společnosti je 
vůbec nejsložitějším sociologickým té
matem dneška. Nejlacinější je říci, že nás 
multikulturalismus obohacuje. To je sice 
na jedné straně pravda, současně jde ale 
také o brutální zjednodušení. Multikul
turalismus a soužití různých kultur může 
samozřejmě velmi obohacovat, zároveň 
však může nesmírně komplikovat jakou
koliv kulturní interakci. Proslulý italský 
politolog Giovanni Sartori napsal, že 
dobré ploty dělají dobré sousedy. Když 
máme dobře udělaný plot, pak přes ten 
plot si dobře popovídáme. Víme, co je 
moje, co je tvoje, kde je ta mez, za kterou 
nesmíme. Jakmile se však tato hranice 
rozmaže, může vzniknout to, co známe 
z ruralistické literatury 19. století – jak 
se naši předkové do krve soudili o me
ze a prosoudili statky. A to je možná náš 
současný případ. Vzniká otázka: Máme 
hranice vymezovat, nebo je rušit? Samo

zřejmě nejde o hranice geografické, ale 
kulturní. Ty se budou zčásti rušit samy 
a spontánně, tak, jak se budou lidé z růz
ných oblastní stýkat, jak budou uzavírat 
sňatky, dorozumívat se novým společ
ným jazykem.

Na druhé straně však vznikne ústřed
ní problém, se kterým si opravdu nevím 
rady. Bude za půl století ještě existovat 
to, čemu říkáme česká národní identita? 
Mám dokonce pocit, a nechápejte to, 
prosím, jako nostalgii tradicionalisty, 
že dnešní mladé generaci na národní 
identitě nezáleží, protože prostě směřu
jeme do „sjednocené Evropy“. To je sice 
docela přirozený postoj zejména těch 
lidí, kteří hodně cestují a jsou oslněni 
různými dojmy – především v prvních 
fázích kontaktu s vnějším světem, ale 
pak stejně vznikne otázka: kde domov 
můj, kam se mám vrátit? Co když mne 
„tam jinde“ nechtějí? Nesporné je ale to, 
že se nelze vrátit do 19. století a budit 
ďábly nacionalismu. Dvacáté století za 
toto probuzení zaplatilo krvavou daň.  

Karel Černý je sociolog.

Miloslav Petrusek (1936) se narodil v Uherském Hradišti, na Filosofické fakultě 
v Brně vystudoval filosofii a dějepis. V letech 1964–1967 se v Ústavu sociálněpolitic
kých věd Univerzity Karlovy zúčastnil největšího sociologického výzkumu té doby –  
výzkumu sociální stratifikace československé společnosti. Publikace na toto téma, 
stejně jako Malý sociologický slovník, na nichž se autorsky podílel, byly za normali
zace vyřazeny z knihoven.  V roce 1990 byl habilitován docentem pro obor sociolo
gie na Filozofické fakultě UK,  v letech 1991–97 byl děkanem Fakulty sociálních věd 
UK. V roce 2000 byl jmenován profesorem sociologie Institutu sociologických studií 
Fakulty sociálních věd UK. 

Pr oletáři budou sedět
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Francie volila změnu
„Francie tedy volila změnu. Země, jejíž 
vzplanutí před více než dvěma sty lety bylo 
u zrodu všech zel, včetně od Francouzské 
revoluce se odvíjejícího komunismu, se 
volbou liberála Sarkozyho konečně roz
hodla vkročit do modernity. Rozhodla se 
překousnout mindrák, že není jako kdysi 
za Ludvíků pupkem světa, aby se spolu 
s Anglosasy, jejichž jazyku my, Češi, 
tak dobře rozumíme, jala budovat onen 
svobodný svět, kde žádná státní autorita 
neomezuje práva jedince a kde nevlád
nou kryptokomunisté lišácky zakuklení 
v ochránce toho či onoho.“ 

Oči významného českého „liberálně 
konzervativního“ politika, který mi tohle 
sděloval, plály nadšením. Snad kdyby 
toho věděl víc o některých dějinných 
souvislostech, o minulosti i současnosti 
jak Francie, tak své vlastní země, a pře
devším pak o tom, oč nově zvolený fran
couzský prezident podle vlastních slov 
usiluje, tak by jeho oči zase tolik neplály.

Voda v liberálním víně
Připusťme, že některé obavy, vyjádřené 
v opačném gardu ve Francii samotné, 
by mohly nadšení našeho českého „libe
rálního konzervativce“ trochu vysvětlit: 
„Je to liberál, atlantista a komunitarista,“ 
prohlásil kdysi někdejší francouzský 
prezident Jacques Chirac o mladém 
Sarkozym. Všechny přívlastky pak měly 
hanlivý nádech. Dříve, než si vysvětlíme, 
co znamená ve francouzském kontextu 
záhadné nařčení z komunitarismu, po
kusme se podívat, jak je to se Sarkozyho 
liberalismem a atlantismem.

Jeli součástí liberální ideologie před 
 stava, že práce je zdrojem bohatství 
a že úsilí podnikavých nesmí být pena
lizováno přemrštěnými daněmi, pak 
nový prezident bezpochyby liberálem 
je. Neskrývá pokrytecky svůj obdiv 
k čestně vydělaným penězům a brázdit 
Středozemní moře na jachtě svého pří
tele multimilionáře mu nečiní morální 
problém. Přece každý musí tušit, že pre
zident republiky není poslední chudák… 

Není už však jisté, zda každý liberál by se 
chvástal – tak jak to činil Sarkozy v prů
běhu volební kampaně – svou schopností 
zachránit před krachem díky státní 
pomoci gigantický průmyslový komplex 
Alstom. Zda je v souladu s logikou libe
ralismu Sarkozyho proklamovaná vůle 
dávat přednost výrobkům Evropské unie 
či slibovat indexaci platů na růstu cen?

Každý liberální politik, ať už americký 
nebo francouzský, je vždy především poli
tikem, což znamená, že ochotně přilije 
vodu do svého liberálního vína, ať už je 
to víno z Kalifornie anebo z Bordeaux. 
A přidámeli fakt, že Francie nečekala na 
Sarkozyho, aby se stala jednou z nejúspěš
nějších tržních ekonomik na zeměkouli, 
můžeme se ptát, v čem by měl onen kýžený 
posun k liberalismu spočívat. Určitě přece 
ne v předsevzetí zjeveném u příležitosti 
zahájení 60. ročníku festivalu v Cannes 
podporovat ze státních zdrojů národní 
kinematografii či obecně vyjmout kul
turní tvorbu z běžných obchodních pra
videl, což vše patří v očích liberálů – těch 
našich – k největším odpornostem…

odvěké přátelství s Amerikou
Nicolas Sarkozy má Ameriku rád a netají 
se tím. Nazývat však lásku k Americe 

a jejím hodnotám atlantismem je dá 
vat zbytečnou ideologickou náplň přiro 
zenému vzájemnému obdivu mezi dvě 
ma národy, které si jsou už dvěstě let 
vědomy toho, nakolik jsou jejich osudy 
propleteny. Copak na schůze představi
telů amerického lidu v Kongresu neshlíží 
vedle portrétu George Washingtona ješ 
 tě jeden, portrét aktivního účastníka 
boje za americkou nezávislost generála 
La Fayetta? Sarkozy to ví a nebyl zvolen 
prezidentem ani půl hodiny a už tuto 
odvěkou francouzskoamerickou vazbu 
připomněl. Prohlásil, že Amerika může 
s Francií vždy počítat, ovšem nezapomněl 
vzápětí dodat, že součástí přátelství je 
i chápání a přijímání odlišnosti pohledu 
na dané věci: tak, jak by to řekl snad kte
rýkoli francouzský prezident v kterékoliv 
době. Francie zůstane vždy Francií, vždy 
bude hájit svou vlastní vizi, to by musela 
nastat nějaká katastrofa, obdobná poráž
ce v roce 1940, aby tomu bylo jinak.

K jakému významnému posunu by 
tedy za těchto okolností mělo dojít nyní? 
Tak jako liberalismus, tak i atlantismus 
jsou přece pojmy neobsahující žádná 
absolutní kritéria. Možné, že jediné, co 
nastane, bude jisté pročištění atmosféry, 
v níž se odvíjejí francouzskoamerické fO
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Francie volila změnu
vztahy, a že se rozptýlí mráčky, o nichž 
ostatně kdekdo už dávno věděl, že žád
nou bouřku neoznamují.

Evropan sarkozy
Frustrace z toho, že k žádné revoluci 
nedojde, by mohla postihnout i ty, kdo 
od volby Sarkozyho očekávají posílení 
euroskeptického tábora. Jeho návštěva 
Berlína měla, jak tomu u prvních zahra
ničních cest nově zvolených prezidentů 
bývá, značně symbolickou náplň. Nebyla 
to totiž pouze návštěva hlavního města 
Německa se vším, co obdobná destinace 
znamená pro budoucnost francouz
skoněmecké relace. Byla to také návštěva 
hlavního města země, která právě před
sedá Evropské unii. Unie, jejíž zanícená 
obhájkyně kancléřka Angela Merkelová 
čekala na svého francouzského hosta se 
směsicí nadějí a obav: bez chirakovského 
políbení ruky, ale s nepopiratelnou galant
ností Sarkozy svou hostitelku okamžitě 
ujistil: „První věc, kterou je nutné udělat, 
je vyprostit Evropskou unii z paralýzy.“

Mezi těmi, kdo chtějí pro EU co nejú
plnější ústavu, a těmi, kdo se domnívají, že 
by se Evropa obešla bez jakéhokoli textu, 
se nový prezident nakonec řadí mezi ty 
„eurooptimističtější“. Aby se vyvaroval 
obvinění ze snahy redukovat EU na mini
mum, svou „minismlouvu“ už překřtil 
na „zjednodušenou smlouvu“. Francie 
je ochotna jít dál v integraci kontinentu 
a nejen to: je dokonce ochotna jít dál 
i bez těch, kdo by jít dál nechtěli… A to, 
že Sarkozykandidát voličům před svým 
zvolením povídal cosi o nepatřičnosti 
rozšiřování EU o Turecko, dnes zaryté 
turkofilní europeisty už tolik nezneklid
ňuje. Sarkozyprezident po svém zvolení 
svůj odpor sice zopakoval, ale zároveň dal 
najevo, že otázku vstupu Turecka do Unie 
nezavrhuje, ale pouze odkládá na později.

Eurooptimista a ekolog
Pojďme dál. Prezident Sarkozy se od 
českých liberálů liší nejen relativním 
eurooptimismem, ale také odmítáním 

vidět v ekologii a v boji s globálním otep
lováním novou verzi s levičáckou ideolo
gií propojených „ismů“. Svou vůli učinit 
z ekologie jednu z priorit svého vládnutí 
oznámil ve svém prvním povolebním 
projevu a potvrdil vytvořením mega
ministerstva životního prostředí, jehož 
vedení svěřil přímo jednomu z bývalých 
premiérů V. republiky.

A když už jsme u témat v Praze tak ože
havých, dodejme, že podle některých ana
lýz jeho odpor k „droitsdel‘hommismu“ 
(francouzská verze „humanrightismu“) 
oddálil bývalého socialistického ministra 
Huberta Védrina od křesla ministra zahra
ničních věcí, na které si mohl dělat naději. 
Nový prezident dal přednost Bernardovi 
Kouchnerovi, zakladateli hnutí nikým 
nezvolených Lékařů bez hranic, muži, 
jenž povýšil „právo na vstupování“ do 
záležitostí cizích států ve jménu lidských 
práv na princip zahraniční politiky…

Nazývat Sarkozyho liberálem či 
atlantistou není zrovna snadné. Stejně 
jako není možné v něm vidět jednoho 
z odpůrců prohlubování evropské inte
grace či nepřítele občanských iniciativ 
vyžadujících lepší ochranu lidských práv 
nebo životního prostředí.

Francouz je občan Francie
Neníli Sarkozy to či ono, jak by si to mož
ná někdo přál, v žádném případě o něm 
nelze říct, že by byl komunitaristou. 
Komunitaristické pojetí integrace men
šin, rozšířené zejména mezi britskými 
teoretiky, předpokládá spolužití uvnitř 
téhož státu komunit, které si zachovávají 
i mimo soukromou sféru svou etnic
kou a náboženskou identitu. Proti této 
liberální vizi stojí francouzská tradice, 
jež považuje republiku za prostor, kde 
se na občanské úrovni tyto identifikace 
smazávají. Britská heterogeneita versus 
francouzská homogeneita? Republika 
nastoluje občanskou rovnost – tu, jež 
je vyšita na praporech – která dovoluje 
všem, i dětem přistěhovalců, jako je 
Sarkozy sám, dosáhnout nejvyšší mety. 
Připusťme, že ponechat své „maďarství“ 
před branami Obce je zřejmě lehčí než 
ze sebe setřepat nějaký exotičtější původ. 
Nový prezident se nicméně k této ve Fran
cii hluboko zakořeněné občanské tradici 
hlásí a v každém případě vyžaduje, aby se 
otázka národní identity stala předmětem 
reflexe. Na ministerské úrovni.

Že Francie volila změnu, je jisté. 
Změnu, do které mnozí vkládají nejroz
ličnější naděje a jiní se jí naopak obávají. 
Těm, kdo by však očekávali nějakou 
bryskní transformaci, jež by přiblížila 
Francii mentálnímu světu českých 
„liberálníchkonzervativců“, kteří ve 
Francii tápou jako v džungli, můžeme 
už dnes říct, že velké a staré země jako 
Francie – odmyslímeli revoluční zvra
ty – se nemění ze dne na den. Mění se 
pozvolna a cílem této transformace 
není nutně nastolení něčeho nového: 
je jím často i návrat k sobě samému, 
snaha o vytvoření podmínek k upevnění 
staletími nahromaděné tradice. Francie 
vzešlá z očekávaných změn bude možná 
podobnější Francii, jak ji známe a jak ji 
máme ostatně rádi.  

Petr Fleischmann je filosof a publicista.

V	čem	ale	změna	s	nástupem	Nicolase	Sarkozyho	na	

prezidentský	trůn	skutečně	spočívá?

Nicolas 
Sarkozy má 
Ameriku rád 

a netají se 
tím.fO
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„Umění žít“

Francouzi	reagují	na	globalizaci	po	svém,	

v	duchu	svých	tradic	a	stereotypů.

Zdeněk müller

J
aký postoj zaujmout k liberálnímu – 
tedy nikoliv státnímu – kapitalismu, 
s tím mají Francouzi stále problém. 

K ekonomickému scelování světa se často 
stavějí vzpurně. Samo francouzské slovo 
„mondialisation“, používané k označení 
globalizačních procesů, je ve Francii čas
to chápáno pejorativně. Nabalují se na ně 
emoce. Z technického termínu se stává 
nálepka vynucené povinnosti přizpůso
bovat se požadavkům světového trhu.

Averze vůči kapitalismu s akcentem 
na individuální svobody se dá vysvětlit 
historicky i nábožensky. Francie se nesta
la námořní velmoci, byť k tomu měla 
předpoklady. Nebudovala soustavně 
obchodní loďstvo ani velké přístavy. Při
tom právě přístavy se staly ohnisky zprvu 
světového obchodu a následně i ekono
miky. Žádné z těch nejstarších center 
nebylo francouzské. Francie nevsadila 
na akumulaci kapitálu z mezinárodní 
obchodní směny. Zvolila si jako zdroj 
bohatství zemědělství. Francie je ostatně 
kolébkou fyziokratů. Tito liberálové 
v čele s ekonomem François Quesnayem 
(1694–1774), autorem Ekonomické ta 
bulky, pokládali za základ národního 
bohatství zemědělství.

Bohatí, třeste se!
Ambivalentní postoj Francouzů ke kapi
talismu se dá vysvětlit také nábožensky. 
Francii, tuto „nejstarší dceru církve 
svaté“, silně prosákla nechuť k bohatství 
a penězům. Mohou přece lidi kazit 

a svádět ke hříchu. Nedávno prohlásil 
předseda Socialistické strany Francois 
Hollande, že „nemá rád bohaté“. Existuje 
nějaká evropská země, kde by si šéf velké 
politické strany mohl dnes dovolit říci 
otevřeně něco podobného? Pochybuji.

Historický vývoj a názorová výbava 
předurčily Francii do role jen vlažných 
zastánců kapitalismu. Kupodivu na 
ekonomiku země to nemá zas tak velký 
dopad. I když Francouzi žijí spíše v ryt
mu zemědělských cyklů než v rytmu 
cyklů světové ekonomiky, dokázali ze 
své země udělat velmoc. S necelým 
jedním procentem podílu na světové 
populaci vytvářejí úspěšné nadnárodní 
firmy. Jejich technologický pokrok, ať už 
se jedná o mostní stavby nebo letectví, 
neztrácí dech. Závaží tradice vyvažují 
Francouzi silnou vírou v univerzálnost 
svých přístupů a projektů. Patří k několi
ka málo národům naší planety, které jsou 
přesvědčeny, že to, co je dobré pro ně, je 
dobré i pro ostatní.

Francouzské sebevědomí bývá ze
směšňováno. Lze se nad ním pohoršovat 
a nesouhlasit s ním. Francii přesto pro
spívá. Také se nedá popřít, že Francie 
nabízí světu osobitý životní styl, savoir 
vivre – umění žít, obdivované a žárlivě 
sledované celým světem.

se zemědělci vždy zadobře
Ovšem zdůrazňování výlučnosti je 
balancováním na hranici arogance 
a nezodpovědnosti. Bráno z historické 

Procházet zdmi? Purquoi pas? Proč ne? Fran-
couzi si na svou specifičnost potrpí. Pomník 
slavnému filmu Jeana Boyera z šedesátých 
let „Muž, který prochází zdí“ na pařížském 
Montmartru.

v soudobém
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perspektivy to tak zjevné dříve nebylo. 
Vraťme se do 19. století. Tehdy přivo
dil objev parního stroje průmyslovou 
revoluci. Parolodě začaly ve zvýšeném 
množství brázdit Atlantik, což vyvolalo 
prudký pokles ceny dopravy. Angličané 
se tomu přizpůsobili a provedli restruk
turalizaci zemědělství. Francouzi udělali 
pravý opak. Začali své rolníky chránit.

Nezůstalo to bez politických důsled
ků. Rolníci se plně přimkli k republice 
a republika je dodnes nedokáže odtrh
nout od svých prsů. Není náhodou, že 
Zemědělský salón pořádaný každoročně 
počátkem března v Paříži je významnou 
vnitropolitickou událostí. Jeho návštěva 
patří k nedomyslitelným povinnostem 
nejen šéfa státu a vládního kabinetu, ale 
i všech aktérů veřejného a politického 
života země. Trochu nadneseně se pak 
dá tvrdit, že francouzský politik, který 
se neobjeví počátkem března v televizi 
nebo na stránkách tisku s nějakou krá
vou, býkem nebo ovcí, je ztracen. Přitom 
všichni dobře vědí, jakou zátěž předsta
vují v evropském rozpočtu subvence do 
francouzského zemědělství. Ale oponovat 
francouzským zemědělcům je ve Francii 
zaručenou politickou sebevraždou.

pozor, rozhněvaní zaměstnanci!
Se současným světem neladí ani fran
couzské zbožnění státu. Nebo jinak 
řečeno, pozůstatek představy státu jako 
všemocné instituce, jež nahrazuje Boha 
jako nejvyššího suveréna. Není to zdravé 
a Francii by prospělo, kdyby její občané 
častěji viděli ve svém státu nikoliv poruč
níka a ochránce, nýbrž především nástroj, 
s nímž lze pro blaho většiny zacházet buď 
lépe, nebo hůře.

Stát by měl jistě financovat programy 
pomoci lidem, kteří v důsledku restruk
turalizace přicházejí o práci. Ale spíše ve 
smyslu pomoci jim získat novou kvalifi
kaci než tak, že bude nad vodou držet fir
my jen proto, aby se nepropouštělo. Když 
se objevují zprávy o akcích zaměstnanců 
rušených nebo do jiných částí světa 
přemísťovaných továren, nelze se ubránit 
dojmu, že Francouzi nepřestávají čekat 
od státu spíše bezprostřední pomoc než 
pomoc se spoluúčastí postižených. Třeba 
na šest set zaměstnanců továrny Mou
linex, zrušené v roce 2001, se dodnes 
soudí o náhradu ušlé mzdy ve výši 
tříletého platu, protože dosud nenašli 
trvalý pracovní poměr. Poručník, který 

covních příležitostí pro mladé lidi bez 
diplomu, navržený vládou a přijatý 
parlamentem, je varovný. Odborová 
a zájmová seskupení trvalá i ad hoc 
vytvořená vyvolala v zemi takovou kam
paň proti zákonu, že sice zrušen nebyl, 
ale jeho aplikace byla zmrazena. Tlak 
ulice nadiktoval vládě stáhnout opatření, 
byť mělo zákonnou povahu. Znamená 
to, že francouzská veřejnost by dala 
přednost přímé demokracii? Ale jak to 
v právním státě s nesmazatelnou právní 
a politickou tradicí a kulturou zařídit? 
Nikoliv náhodou se tak dnes objevuje 
představa demokracie s přívlastkem 
participativní. Je to pokus vtáhnout do 
přípravy vládních rozhodnutí vedle 
odborových a nevládních organizací dal
ší občanské organizace a subjekty, které 
by měly kontrolní a poradenskou funkci. 
Neskrývá se za tím však jen jiná forma 
byrokratizace správy? Je to otázka, která 
zůstává otevřená.

Ale naznačená tendence v diskusi 
o pojetí současné demokracie určitě 
nevychází jen ze špatné vůle nebo 
ignorování aktérů zdola. Demokracie 
se dá popsat jako stav, kdy občané vědí, 
že pomocí volebního lístku mohou 
měnit chod věcí. Avšak dnes jim mnoho 
záležitostí uniká. Pokud by na to politic
ká elita nereagovala, poroste nebezpečí, 
že demokracie uschne od kořenů.

Globalizace je expanzí tržního kapita
lismu v celé jeho komplexnosti. Vytváří 
bohatství, blahobyt a velmi silnou vzá
jemnou závislost zúčastněných, což je 
předností. Ale zároveň nedokáže vždy 
správně a dostatečně efektivně přeroz
dělovat bohatství ku prospěchu státních 
celků, regionů a vůbec celé planety. Tady 
je prostor pro zásahy demokracie. Není 
pochyb, že nerovnosti mezi státy i uvnitř 
států se v současnosti nejen nestírají, ale 
spíš narůstají. Povstávají z toho politické 
třenice v mezinárodním i národním 
měřítku. Francouzi reagují na globalizaci 
po svém a v duchu svých tradic a stereo
typů. V tom ohledu se svojí specifiky 
jen tak rychle nevzdají. Ale proč jim to 
vyčítat? Vždyť reagovat na změny a na 
pohyb doby vrtošivě je docela přirozené, 
lidské a pochopitelné.  

Zdeněk Müller je arabista, spisovatel  
a publicista. Žije a pracuje ve Francii.

na sebe bere větší díl odpovědnosti než 
jeho chráněnec, riskuje, že ponese vinu 
téměř za všechno.

Od takových postojů není daleko k 
představě, že stát musí být garantem 
jistot každého občana. Samozřejmě, že to 
nejde. A pokud se o to někde postátněný 
socialismus snažil, dopadlo to zle. Ale 
navzdory tomu řada Francouzů stále sní 
o protekcionismu jako o ideálu. Ovšem 
asi tak, že my se budeme chránit, ale 
ostatní musejí být vůči nám otevření. 
Když se automobilka Renault spojila 
s japonským Nissanem, přišlo v Japon
sku o práci na 20 tisíc lidí. S Francouzi to 
ani nehnulo. Když se však restrukturace 
dotkne některé z továren ve Francii, je 
oheň na střeše. Jaká prý to je ultralibera
listická zrůdnost!

strašák liberalizace
Velký strašák je pro Francii ekonomická 
liberalizace. Ve veřejném mínění je hojně 
rozšířený názor, že privátní sektor hodlá 
pohltit vše včetně vzdělávání, zdravot
nictví, dopravy, justice, obrany a dokonce 
i zahraniční politiky. „Trh je daleko silněj
ší než stát nebo než demokracie. Existuje 
riziko, že během dvaceti až třiceti let se trh 
zmocní všech funkcí státu,“ tvrdí Jacques 
Attali, bývalý poradce socialistického 
prezidenta Francoise Mitterranda a dnes 
velice psavý esejista. Z jeho výroků zní 
spíše přehánění než realita. Skutečnost je 
méně dramatická. Vůle hledat rovnováhu 
ve Francii určitě nezmizela. Kdo tvrdí, že 
soukromý sektor chce zcela vytlačit sektor 
veřejný, má před očima rudou mlhu. Pod
statnějším tématem dneška je jiná otázka. 
Pro klasická výrobní odvětví průmyslu 
a zemědělství měla státní ekonomická 
politika jako nástroj regulace clo. Avšak 
pro dnes dominantní sektor služeb cla 
neexistují. Zároveň platí, že globalizace 
služeb je nezvratný jev a bránit mu je 
nesmysl. Přesto námět k zamyšlení tu je. 
Jak přimět cizí operátory, aby respektovali 
pravidla stanovená pro domácí poskyto
vatele služeb?

Francouzská vrtošivost
Francouzů se zmocňuje také obava, že 
veřejnost ztrácí kontrolu nad politickým 
rozhodováním. Tradiční zastupitelská 
demokracie, jež prostřednictvím vole
ných zástupců v parlamentu kontroluje 
činnost vlády, jakoby pozbývala důvěry. 
Loňský případ zákona o vytváření pra 
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Pravidla 

Zdá	 se,	 že	 Česká	 republika	

je	pro	investory	v	automobi-

lovém	průmyslu	mimořádně	

atraktivní.	Máme	z	toho	mít	

upřímnou	 radost?	 Odpověď	

zní	ano,	ale…

Libuše Bautzová

K
aždá ekonomika má nějakého 
tahouna. Ta česká jede na auta. 
Automobilový průmysl je bezkon

kurenčně nejsilnějším sektorem hospo
dářství ČR. Dva významní výrobci osob
ních automobilů – Škoda Auto, Toyota 
Peugeot Citroën Automobile Company 
(TPCA) plus výrobci autobusů, náklad
ních vozů a jejich příslušenství společně 
s mnoha desítkami dodavatelských firem 
představují 60 procent celkové výroby 
v průmyslu a tvoří pětinu českého expor
tu. Přispívají významným dílem k tvorbě 
hrubého domácího produktu.

Celkové tržby v tomto odvětví překro
čily loni 540 miliard korun, počet zaměst
nanců už překonal 100 tisíc, započtemeli 
i dodavatele druhého a třetího stupně, pak 
bude počet ještě mnohem vyšší. A další 
automobilka, Hyundai, která začne vyrá
bět naplno v roce 2009 ve slezských No

šovicích, tato čísla jen zvýší. Zůstanemeli 
jen u osobních vozů, dá se předpokládat, 
že za tři roky se bude v ČR vyrábět 1,2 
milionu automobilů ročně, přičemž loni 
to bylo 850 tisíc. Prostě český „autoland“ 
utěšeně roste. Kde to skončí? Co k nám 
investory v autoprůmyslu táhne? A není 
to do budoucna riskantní?

Čeští otroci?
Když předseda představenstva mateřské 
korejské Hyundai Motor Čong Mongku 
letos v dubnu slavnostně zapíchl rýč 
do země a tím symbolicky odstartoval 
výstavbu první továrny automobilky 
Hyundai v Evropě, někteří novináři v sou
vislosti s jeho účastí na aktu žertovali, že si 
přijel osobně prohlédnout své „české ot
roky“, kteří by tady měli montovat osobní 
vozy ve velkém. Těžko říct, jestli zrovna 
tenhle aspekt je tím nejvýznamnějším, 

„Detroitu“

„Díky Hyundai se Česká republika v srdci Evropy stane světově 
známým centrem výroby automobilů,“ řekl Čong mong‑ku. ČR už ale 
renomé evropské automobilové velmoci má a Hyundai ho jen utuží. 
Ve známost vešel „český autoland“ už před šestnácti lety příchodem 
Volkswagenu do Škody Auto, firmy s víc než stoletou tradicí.
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co Hyundai k nám přitáhlo, když podle 
mezinárodních průzkumů jsou nejpra
covitějšími zaměstnanci na světě zrovna 
Jihokorejci…

Překvapivý na příjezdu Čong Mongkua 
mohl být pouze fakt, že šéf automobilky 
byl na začátku roku ve své domovině 
nepravomocně odsouzen ke třem letům 
vězení za zpronevěru podnikových finan
cí, a to v přepočtu v řádu miliard korun. 
Některé podle všeho použil na úplatky, 
jiné utratil sám. V České republice zjev
ně nikoho uplácet nemusel. O investici 
korejské automobilové jedničky minulá 
vláda Jiřího Paroubka velmi stála a na
opak z české kasy půjdou v dalších letech 
peníze do automobilky v podobě nikoliv 
nevýznamných investičních pobídek.

Mimořádná pracovitost to asi nebude, 
proč sem firmy jdou – nebo aspoň ne 
sama o sobě. Ale s lidským kapitálem to 
souvislost určitě taky má. I v některých 
asijských zemích (Čína je ale výraznou 
výjimkou) jsou už dnes mzdové nákla
dy vyšší než ve střední Evropě. Levná 
pracovní síla ve střední Evropě ale asi 
nevydrží dlouho – tlak odborů, jakého 
jsme byli svědky při letošním kolektivním 
vyjednávání ve Škodě Auto, dává tušit, že 
brzy bude tato výhoda zcela vyčerpána.

Zatím je diametrální rozdíl zejména 
mezi tím, co musejí zaměstnavatelé vy
plácet na východě a co na západě Evropy. 
Hodinová mzda v německé automobilce 
je stále asi čtyřikrát vyšší než v české. 
Mzdové náklady ve Škodě Auto v Mladé 
Boleslavi tak představují odhadem asi 
pětinu celkových nákladů. O České 
republice (ale i o Polsku a Slovensku) se 
navíc stále ještě traduje, že je tady kvalifi

kované pracovní síly dostatek. I když i to 
se mění a váha tohoto kritéria postupně 
klesá – volných odborníků je jak šafránu.

Jak vypadají tahouni
Nejsilnějším hráčem v automobilovém 
průmyslu u nás zůstává Škoda Auto – a na 
tom se asi ani v budoucnu nic nezmění. 
Je jednou z největších firem, největším 
exportérem, jedním z největších zaměst
navatelů. Loni zvýšila čistý zisk o víc 
než 40 procent na rekordních 11 miliard 
korun, když prodala celkem 550 milionů 
aut. Skoro 90 procent svých automobilů 
vyvezla a na celkovém exportu ČR se 
podílela víc než sedmi procenty. Neustále 
rozšiřuje výrobu, a to nejen v tuzemsku, 
ale výrazně expanduje také v Číně, v Indii 
a v Rusku. Zaměstnává 24 tisíc lidí.

Současná dvojka, TPCA v Ovčárech 
na Kolínsku, přislíbila celkovou investici 
50 miliard korun; dnes už jede naplno, 
zaměstnává 3500 lidí a loni vyrobila 294 
tisíc malých vozů. Vyváží dokonce 99 pro
cent produkce. Linky jsou nastaveny tak, 
aby z nich mohly sjíždět toyoty, peugeoty 
a citroeny přibližně v poměru 1:1:1. Za 
dobu existence už vyjelo z bran závodu víc 
než půl milionu aut. Jak se před nedávnem 
vyjádřil prezident kolínské firmy Jasuhiro 
Takahaši, prodejci žádají víc vozů, a tak 
budou muset ještě letos přistoupit k urči
tým změnám pracovního kalendáře.

Hyundai hodlá investovat 31 miliard 
korun, zkušební výroba má začít už příští 
rok na podzim. Kapacita nošovické továr
ny bude nastavena na 300 tisíc aut ročně, 
takové produkce chce Hyundai docílit 
v roce 2011. Všechny automobily – mají 
to být tři modely – budou směřovat na 

evropský trh. Už sama výstavba bude zna
menat v oblasti pod Beskydami vytvoření 
stovek nových pracovních míst, o práci 
pro 3500 lidí v dokončené automobilce 
ani nemluvě. Další zájemci najdou za
městnání u subdodavatelských firem; už 
teď se ví o víc než deseti, které za Hyundai 
přijdou, případně už také začaly v okolí 
stavět. Výrobní aglomerace bezpochyby 
následně podnítí vznik služeb v řadě 
oblastí.

Moravskoslezský kraj, kde se závod 
staví, patří i přes rychlý rozvoj stále k nej
postiženějším oblastem České republiky 
z hlediska nezaměstnanosti, i když zrovna 
v Nošovicích to nebylo nejhorší. Investice 
ale ovlivní širší okolí a z tohoto hlediska 
jsou nové pracovní příležitosti víc než 
vítané. Nebýt sesterské automobilky 
Kia u Žiliny, vzdálené jen 85 kilometrů, 
mohlo by vzniknout pracovních míst 
ještě víc. Kia (patří do stejné skupiny jako 
Hyundai) už ale pár měsíců běží a nošo
vická továrna bude využívat synergických 
efektů – například motory se budou vozit 
z Žiliny. Na druhé straně, nebýt automo
bilky Kia v Žilině, možná by Hyundai do 
Nošovic nepřišel. Přes všechny výhody, 
které jim hostitelská země poskytne, 
investoři hodně počítají a snaží se ušetřit.

Dodavatelé vyrostli
Jak TPCA, tak Hyundai si vybraly Čes
kou republiku také kvůli její geografické 
poloze, která je ideální při „útoku“ na (zá
pado)evropské trhy. Navíc je tady dobrá 
infrastruktura a co hlavně, už existující 
silná subdodavatelská základna.

Stejně jako si Škoda Auto vytvořila 
během úspěšných let hustou síť dodava
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telů, činí tak i TPCA a svými partnery 
se začíná obklopovat i Hyundai, byť 
ještě závod nestojí. Právě úspěšná Ško
dovka stojí za tím, že ČR proslula coby 
dodavatelská základna automobilového 
průmyslu. Dala příležitost pobočkám 
desítek zahraničních firem, ale nechala 
vyrůst i ryze české podniky, které se pod 
škodováckým tlakem na kvalitu dostaly 
často až na evropskou špičku a dnes třeba 
i samy investují v zahraničí. 

Jmenujme například společnost Brisk 
Tábor, výrobce zapalovacích svíček, 
který jich loni vyrobil 45 milionů. Už 
zdaleka nedodává jen Škodovce, prodává 
v Rusku, kde také vyrábí, ale i v Jižní 
Americe. Exportuje 90 procent produk
ce, loni měla obrat 800 milionů korun. 
Podobně také firma Brano, výrobce brzd 
a tlumičů, vyrábí i v Rusku a bude i na 
Slovensku. Loni docílila obratu přes čtyři 
miliardy korun. Vyváží tři čtvrtiny pro
dukce, zaměstnává 2500 lidí.

Portfolio firem z dodavatelského prů
myslu je tak bohaté, že zřejmě neexistuje 
v Evropě žádná významnější automobi
lová značka, která by nevyužívala české 
subdodavatele. U nás se vyrábějí pne
umatiky, kola, brzdy, chladiče, topení, 
čerpadla, tlumiče, dveřní moduly, auto
baterie, startéry, bloky motorů, těsnění, 
klimatizace, výplně sedadel, volanty, skla 
a řada dalších komponentů. S trochou 
šikovnosti by se dal z dílů vyráběných 
v ČR sestavit celý automobil.

Konec boomu?
Automobiloví výrobci, zejména ti ze 
zámoří, neuvažují jen v hranicích národ
ních států, ale berou jako celek Evropu, 
tedy specificky střední a východní. 
A právě v tomto regionu začíná být 
pěkně těsno. Na konferenci o automo
bilovém průmyslu v nových členských 
zemích Evropské unie v Bruselu letos 
v březnu bylo řečeno, že tyto státy se 
už dnes podílejí na evropské produkci 
automobilů třinácti procenty.

Největší koncentrace je právě v Čes
ké republice a na Slovensku. Někdy 
se těmto dvěma zemím s nadsázkou 
přezdívá „středoevropský Detroit“. Ne 
že by produkce dosahovala podobných 
objemů jako v Americe, rozhodně ale 
zaznamenává ve světě nejrychlejší růst. 
Slovensko dokonce bude brzy patřit 
v počtu vyrobených aut na obyvatele 
na samou špici žebříčku. Podle prognóz 

analytiků z automobilového průmyslu se 
bude v roce 2010 produkovat v ČR 1,2 
milionu aut a na Slovensku asi 850 tisíc.

V České republice se o to zaslouží 
zmíněné tři automobilky: Škoda Auto 
(vyrobí nejméně 600 tisíc aut v roce 
2010), TPCA (300 tisíc), Hyundai (300 
tisíc). Na Slovensku je to Kia (300 tisíc 
v roce 2010), PSA, Peugeot, Citröen (300 
tisíc) a Volkswagen (240 tisíc).

A to ještě není všechno. V Maďarsku 
je Audi a Suzuki, v Polsku Daewoo, Fiat, 
GM/Opel a Volkswagen, v Rumunsku 
GM/Daewoo a Renault/Dacia.

Finální výrobci i jejich dodavatelské 
firmy začínají mít ale jeden problém: 
nedostatek kvalifikovaných lidí. To, co 
sem kdysi všechny táhlo, se stává úzkým 
hrdlem. Podniky ve stejném regionu se 
začínají bát, že jim konkurent ty nejlepší 
zaměstnance přetáhne. Už dnes se vy
krývají potřeby automobilek pracovníky 
ze sousedních zemí. Třeba Škoda Auto 
zaměstnává jak Poláky, tak Slováky a bez 
nich by se v tuto chvíli asi jen stěží obe
šla. Nejinak to bude zřejmě i v Hyundai, 
i když chtějí preferovat českou pracovní 
sílu. Vedle postupného nasycení evrop
ského automobilového trhu bude právě 
vyčerpanost lidských zdrojů důvodem, 
proč po Hyundai už asi žádná další auto
mobilka nepřijde.

Varující ekonomové
I když zůstane jen u tří velkých automo
bilek v českém prostředí a s tím pochopi
telně i všech jejich dodavatelů, je to podle 
řady ekonomů příliš. Taková závislost na 
jednom sektoru není pro ekonomiku 
zdravá, varují. Co když přijde recese? 
Zavřou všichni brány? Nebo si Toyota 
a Hyundai sbalí kufry a přestěhují se na 
Ukrajinu? 

Takové představy jsou poněkud 
zcestné. Se vší úctou k sektoru služeb 
ti, kdo chtějí podporovat jen technolo
gická střediska a sofistikované služby 
a odmítají zpracovatelský průmysl, si 
možná neuvědomují, že služby jsou 
podstatně flexibilnější. Když autový
robci tvrdí, že přicházejí, aby byli v ČR 
dlouhodobě, nevymýšlejí si. Investici za 
desítky miliard nejde jen tak srolovat do 
kufříku a odnést dál; a i když tady bude 
automobilka „jenom“ deset patnáct let, 
je to pro ekonomiku dobře. Zatím totiž 
tolik pracovních míst ani nemáme čím 
nahradit.

Na případné potíže by se ale měli při
pravovat sami výrobci. Podle některých 
studií je dlouhodobý výhled pro evropský 
automobilový sektor spíš negativní, a to 
nejen kvůli ochabujícímu zájmu spotře
bitelů na západních trzích, ale také kvůli 
sílící asijské konkurenci. 

Je pravda, že nikde neroste poptávka 
po autech tolik jako v Číně. To může 
být výhodné pro tamní producenty, ale 
dlouhodoběji je na místě spíš očekávat 
příchod čínských investorů, tedy výrob
ců, do Evropy. Ti stávající mohou jednou 
začít hrát druhé housle – podobně jako se 
některé americké značky musely sklonit 
před japonskými, které kdysi považovaly 
za podřadné.

Nemusí to nutně znamenat, že by ev
ropské automobilky začaly krachovat – ať 
už z důvodu slabší poptávky nebo kvůli 
čínské konkurenci – spíše za pár let bu
dou pospojovány a dostanou třeba nová 
jména. Vlny fúzí nezůstane ušetřen žádný 
sektor, nakonec mnohé už má automobi
lový průmysl v tomto směru za sebou.

Vedle tradičních obav z recese se 
v posledních letech přidává ale ještě 
jedna. Sílící snahy o boj proti globálnímu 
oteplování nutí automobilové výrobce 
snižovat emise a pracovat na nových 
alternativních pohonech. Ačkoliv to tak 
dnes ještě nemusí vypadat, brzy může být 
ten, kdo v tomto směru zaspí, postaven na 
vedlejší kolej. 

Takové riziko hrozí a říkat si, že stále 
ještě je dost trhů, kde se dají prodávat 
„dnešní“ auta, je krátkozraké. Evropské 
automobilky se brání limitům na exha
lace, které vymýšlí Evropská komise, ale 
už i Škodovka přišla s auty, jež pohánějí 
motory spalující směs lihu s patnácti až 
pětadvaceti procenty benzinu. Zatím jsou 
ale tyto vozy určeny jen pro švédský trh.

Prozatím to nevypadá, že by lidská 
populace chtěla s automobilismem 
skončit, ale teď se možná láme chleba. 
Upřít všechny síly na zvyšování počtu 
smontovaných vozů je sice úžasné 
z hlediska zaměstnanosti, s přihlédnutím 
k budoucnosti je ale třeba soustředit se 
i na vývoj nových motorů a technologií. 
Platí to jak pro americký Detroit, tak pro 
ten český.  

Libuše Bautzová je novinářka,  
zástupkyně šéfredaktora týdeníku Ekonom.
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Jak si opravdu žijeme
Hojně	citovaný	hrubý	domácí	produkt	jako	měřítko	kvali-

ty	života	hrubě	nedostačuje.	Věrněji	ji	měří	index	lidského	

rozvoje	či	ekonomické	svobody.

martin Zika

N
ěkteří politici, zejména ti, co jsou 
delší dobu ve vládních funkcích, 
a také někteří ekonomové, nás 

přesvědčují, že se máme – hlavně v po-
sledních letech – báječně. Zaklínají se 
přitom zhruba šestiprocentním, v poro-
vnání s vyspělými státy západní Evropy 
tedy relativně vysokým růstem hrubého 
domácího produktu (HDP se snaží měřit, 
kolik jsme vyrobili zboží za dané období 
– pozn. autora). HDP ale rozhodně není 
synonymem pro růst blahobytu či životní 
úrovně.

Podle Milana Ščasného z Institutu 
ekonomických studií Univerzity 
Karlovy blahobyt není spojený 
pouze s ekonomickými aktivy, 
ale má mnohem širší dimenzi. 
Patří do ní třeba otázky 
zdraví, individuální
ho blaha, kvality 

života a bezpečnosti, ale také kva
lita služeb či životního prostředí, 
neplacené služby práce v domácnosti 
nebo volný čas. Tyto položky podle 
Ščasného nejsou zahrnuté ve standardně 
měřené osobní spotřebě a produktu. 
„V rámci systému omezeném položkami, 
ze kterých jsou sestaveny, sice standardní 
ukazatele HDP/HNP (hrubý národní 
produkt sleduje totéž, co HDP, ovšem na
rozdíl od něj na určitém území, nepočítá 
tedy jen na občany státu – pozn. autora) 
poskytují detailní a užitečné informace, 

avšak nemusí být měřítkem kolektiv
ního či individuálního blahobytu, 
indikátorem potencionálního 
ekonomického úspěchu v delším 
časovém horizontu, udržitelnos
ti či udržitelného důchodu,“ píše 
Ščasný.

Lidský rozvoj:  
blížíme se skandinávii

Jedním z pokusů, jak přesněji vyjádřit 
kvalitu lidského života, je tzv. index lids 
kého rozvoje (human development index, 
HDI), který bývá od roku 1990 každo

ročně hlavním bodem Zprávy o lid
ském rozvoji Organizace 

spojených národů. 
Podle OSN se 

index snaží 
odvrátit pozor
nost od běž
ných ekonomic

kých statistik 
a soustředit se na 
výsledky týkající 
se lidí. „Hlav
ním ukazatelem 

rozvoje země by měli být lidé 
a jejich životy, ne její ekonomic
ký růst,“ píše se ve vysvětlení, 

které zprávu doprovází.
Pracovníci Centra pro otázky životní

ho prostředí index konstruují na základě 
tří kategorií faktorů – lidského zdraví 
(je vyjádřeno jako průměrná očekávaná 
délka života při narození, neboť tento 
demografický ukazatel v sobě nejlépe 
zahrnuje všechny negativní i pozitivní 
vlivy, které lidské zdraví ovlivňují), úrov
ně vzdělanosti (stanovuje se jako podíl 
gramotného obyvatelstva a jako kombi
novaný podíl populace z příslušné věkové 
skupiny navštěvující školy prvního, dru
hého a třetího stupně) a hmotné životní 
úrovně (vyjádřena jako hrubý domácí 
produkt na osobu v amerických dolarech 
přepočítávaný na paritu kupní síly).

Pro střední a východní Evropu obecně 
platí, že se po špatných výsledcích v deva
desátých letech minulého století zotavila. 
Dlouhodobě se z těchto zemí nejlépe 
umisťuje Slovinsko, které bylo v roce 
2006 na 27. místě. Česká republika se 
z 39. místa v roce 1998 loni posunula na 
30. místo. „Česká republika si v mnohých 
ukazatelích vede ve srovnání s jinými 
zeměmi dobře. Samozřejmě ve srovnání 
s Norskem, Islandem a Švédskem zaostá
vá zejména v ekonomických ukazatelích. 
Ale ve značné většině dalších, které mají 
vliv na kvalitu života, se skandinávským 
zemím blíží nebo se jim dokonce vyrov
nává,“ komentoval v roce 2004 výsledky 
zveřejněné ve zprávě zástupce Informač
ního centra OSN v Praze Michal Broža.

Jednou ze slabin České republiky 
jsou výdaje na vzdělání a úroveň vědy 
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a výzkumu, problémem je také vysoký 
podíl dlouhodobé nezaměstnanosti 
a kriminalita. Předpokládaná délka ži
vota se v uvedených severských zemích 
pohybuje v rozmezí 78–80 let: v České 
republice, kde je navíc podstatně nižší 
předpokládaná délka života u mužů, 
dosahuje 75,4 roku.

V některých oblastech je však podle 
zprávy OSN Česká republika hodnocena 
velmi dobře: dětská úmrtnost je společně 
se Skandinávií nejnižší na světě, na téměř 
stejné úrovni jsou v České republice a ve 
skandinávských zemích výdaje na veřejné 
zdravotnictví, ani nerovnosti v příjmech 
a spotřebě u nejchudších a nejbohatších 
lidí se u nás příliš neliší. 

Ekonomická svoboda:  
uprostřed pelotonu
Pokud bychom se zaměřili výhradně 
na ekonomické faktory, jedním z nej
sledovanějších ukazatelů je tzv. index 
ekonomické svobody. Byl sestrojen pod 
vedením kanadského Fraser Institute 
a nositele Nobelovy ceny za ekonomii 
Miltona Friedmana. A třeba podle před
stavitelů českého Liberálního institutu 
jde o nejobjektivnější a nejpřesnější pub
likované měření ekonomické svobody. 

Skóre, které nabývá hodnot od 0 do 
10 (0 značí naprostou nesvobodu a 10 
maximální ekonomickou svobodu), 
je založeno na údajích o jednotlivých 
zemích. Snahou je vždy používat jen 
objektivně zjištěné údaje, to znamená 
srovnatelné mezinárodní statistiky. Kaž 
dá proměnná je vážena pomocí analýzy 
hlavních složek indexu. Jeho páteř 
tvoří sedm hlavních kategorií: velikost 
vládního sektoru, struktura ekonomiky 
a zastoupení trhů, finanční politika 
a cenová stabilita, volnost v disponování 
s cizí měnou, vláda zákona a ochrana 
vlastnických práv, zahraniční obchod 
a kapitálové a finanční trhy.

Už od roku 1970 se na čele žebříčku 
drží Hong Kong. Ke špičce dlouhá 
desetiletí patří Spojené státy americké, 
Lucembursko, Švýcarsko, od osmdesá
tých let minulého století Velká Británie, 
v posledních letech i třeba Singapur. 
Česká republika, resp. Československo, 
se začala v žebříčcích objevovat v roce 
1990, tehdy byla míra její ekonomické 
svobody logicky na velmi nízké úrovni 
3,85, což znamenalo 90. místo. V dalších 
letech jsme poměrně razantně poskočili 

kupředu a již v roce 1995 jsme se posunuli 
na úroveň 6,70 (50. místo). Pak se ovšem 
situace začala zhoršovat a v roce 1999 
jsme klesli na 60. místo s hodnotou 6,56. 
V posledních letech se míra ekonomické 
svobody České republiky opět zvyšuje. 
Loni byly vyhlášeny výsledky za rok 
2004, kdy jsme dosáhli dosud nejlepšího 
výsledku – hodnoty 6,9 a 45. místa.

Pro srovnání – mezi bývalými sovět
skými satelity si nevedeme právě nejlépe. 
Daleko před námi je s hodnotou 7,7 Es
tonsko (12. místo), které ještě v roce 1995 
o téměř tři čtvrtě bodu zaostávalo. Lépe 
než my je na tom i Maďarsko (7,4 a 20. 
místo), Litva (7,1 a 35. místo) či Lotyšsko 
(7,0 a 40. místo), naopak Polsko (6,7 
a 53. místo) na nás ztrácí. Díváme se na 
záda zemím, jako je Botswana či Malta 
(obě země s hodnotou 7,1 a 35. místo), 
Slovensko se dotáhlo na stejnou úroveň 
jako my. A kromě našeho východního 
souseda se o 45. místo na žebříčku dělíme 
ještě s Itálií. 

příjmy:  
patříme k rovnostářským
Příjmové nůžky se ve světě neustále ro
zevírají. Více než 80 % bohatství světa je 
v rukou necelých 20 % lidí. Počet dolaro
vých milionářů rok od roku roste, rovněž 
však přibývá lidí pracujících za nižší než 
průměrnou mzdu. Ta je tak v současné 
době pro většinu občanů nedosažitelná, 

její výše je totiž ovlivněná právě extrém
ně vysokými příjmy dobře placených 
odborníků.

Velmi známým a používaným mě
řením stupně nerovnosti v rozdělení 
příjmů je tzv. Gini index. Čím vyšší je, 
tím větší je nerovnost, tedy větší rozdíly 
v příjmech občanů. Pokud by se index 
rovnal nule, měli by všichni občané 
stejně vysoký příjem (ať už formou 
mzdy, platu či dividend) a neexistovala 
by mzdová nerovnost v daném státě. 
V opačném případě – koeficient by se 
rovnal 100 – by veškeré příjmy plynuly 
jediné domácnosti.

Nejvyšší rozdíly ve výši mezd jsou 
v zemích Afriky a Jižní Ameriky. Žebříč
ku, který byl publikován letos v březnu, 
vévodily Namibie, Botswana, Sierra 
Leone, Bolívie či Mexiko. Na 20. místě 
se objevil s hodnotou 52,3 Hong Kong, 
který, jak již bylo řečeno, je dlouhá léta 
hodnocen jako ekonomicky nejsvobod
nější země.

Z evropských zemí jsou nejvyšší mzdo
vé rozdíly dle posledních statistických 
údajů v Portugalsku (38,5), na Ukrajině 
(38) a ve Velké Británii (36,8). Naopak 
největšími rovnostáři jsou tradičně občané 
skandinávských zemí Dánska a Švédska, 
příliš však nezaostává ani Finsko a Nor
sko. Řadí se k nim i Česká republika, které 
v roce 2006 dokonce patřila pátá příčka, 
její Gini index byl na úrovni 25,4. Letošní 

Index lidského 
rozvoje (HDI)

1. Norsko

2. Island

3. Austrálie

4. Irsko

5. Švédsko

6. Kanada

7. Japonsko

8. USA

9. Švýcarsko

10. Nizozemsko

…

30. Česká republika

42. Slovensko

Zdroj: osn

Index 
ekonomické svobody

Hong Kong 8,7

Singapur 8,5

Nový Zéland 8,2

Švýcarsko 8,2

USA 8,2

Irsko 8,1

Velká Británie 8,1

Kanada 8,0

Island 7,9

Lucembursko 7,9

…

Česká republika 6,9

Slovensko 6,9

Zdroj: Fraser Institute

GInI index

Namibie 70,7

Lesotho 63,2

Botswana 63

Sierra Leone 62,9

Central African Republic 61,3

Bolívie 60,6

Guatemala 59,9

South Africa 59,3

Paraguay 56,8

Zimbabwe 56,8

…

Česká republika 27,3

Slovensko 25,8

Zdroj: nationmaster.com
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žebříček ukazuje změnu, s hodnotou 27,3 
jsme se posunuli na 12. místo, zatímco 
Slováci se vydali opačným směrem. Letos 
zaujali „naše“ 5. místo, když si udrželi 
hodnotu loňského roku (25,8).

Hodnocení výsledků Gini indexu 
patrně nemůže být jednoznačné. Index 
pochopitelně vyvolává řadu otázek, třeba 
jaké umístění je pro danou zemi úspě
chem, tedy zda je lepší větší rovnostářství 
či naopak. Například Chile se dlouho
době pohybuje mezi zeměmi s velkými 
příjmovými rozdíly, v roce 2005 dosáhl 
její index úrovně 57,1 (92. místo), letos 
to bylo 53,8 (83. místo). Pro posuzování 
míry chudoby však existují dva koncepty. 
Koncept absolutní chudoby, podle které
ho je chudým ten, kdo má denní příjem 
nižší, než je stanovená hranice. A pak 
koncept relativní chudoby, podle něhož 
je chudým ten, jehož příjem nedosahuje 
určité procentuálně stanovené částky 
oproti někomu jinému.

Strůjce chilských ekonomických re 
forem, mimo jiné radikální reformy 
penzijního systému, a guru liberálních 
ekonomů José Piñera (ministr v dobách 

Pinochetových vlád) je zastáncem ab
solutního pojetí chudoby. Připouští, že 
mezi nejbohatšími a nejchudšími lidmi 
v Chile je velká propast, ovšem nevidí na 
tom nic špatného, protože nahoru jdou 
podle něj díky systému všichni: „Ten, kdo 
vytváří bohatství, tím pomáhá všem.“ 
A zmiňuje růst HDP či zlepšování kapi
tálového trhu. A pokud snad někdo na 
reformě tratí, je možné se na něj zaměřit 
a pomoci mu, myslí si chilský ekonom. 

Žebříčky vše nespasí
Tři výše zmíněné žebříčky samozřejmě 
nejsou jediné, různé světové instituce 
provádějí řadu dalších pokusů, jak měřit 
kvalitu lidského života. Například přehled 

kanadského Mezinárodní střediska pro 
rozvoj výzkumu (IDRC) nazvaný Well
being of Nations (Dobrá životní úroveň 
národů) posuzuje „blahobyt“ (či dobrou, 
zdravou úroveň) s předpokladem, že lidé 
mají stejnou váhu jako životní prostředí. 
Kombinuje tedy ukazatele lidského 
blahobytu, jako jsou zdraví, populace, 
bohatství, znalosti, svoboda, rovnost či 
bezpečnost, s ukazateli trvale udržitelné
ho životního prostředí, jako jsou kvalita 
půdy, vody a ovzduší, druhová nebo bi
otopová rozmanitost, využívání energie. 
Ke špičce zde patří země, které se objevují 
na předních místech i dalších hodnocení 
kvality života – Švédsko, Finsko, Norsko, 
Island či Rakousko. 

Uvedená a další hodnocení poskytují 
v mnohém užitečné informace a mohou 
poskytnout vodítko, na jaké problémy 
se zaměřit. Zároveň však rozhodně 
nejsou všespasitelná a neškodí brát je 
s rezervou.  

Martin Zika je novinář a sociolog.
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Nejsem 
muž z Východu

Nad	posledním	esejem	Mila-

na	 Kundery	 „Světová	

literatura“	s	podtitulem	

„Jak	čteme	jeden	druhého“

Jiří musil

O tom, co je to vlastně kýč, jak 
nelehký osud mají provinciální 
literatury, jak rozdílně je chápána 

moderna ve Francii a ve střední Evro
pě, jaký je osud malého národa, co to 
vůbec ta střední Evropa je a proč býva
jí Češi řazeni mezi Východoevropany, 
uvažuje spisovatel Milan Kundera znovu 
a znovu. Naposled na stránkách letošní
ho lednového vydání časopisu The New 
Yorker. A pozadím všeho toho je obtížné 
filosofické téma, skryté v podtitulu celé
ho eseje, jejž Kundera nazval neutrálně 
Die Weltliteratur – Světová literatura. Ten 
podtitul zní: „Jak čteme jeden druhého.“

střední Evropa s velkým s
Není jasné, kdy esej vznikl, lze se jen 
dočíst, že byl přeložen z francouzšti
ny. Přes množství literárních odkazů 
a přesto, že text je zvláštním způsobem 
kaleidoskopický, vynořuje se v něm 
z různých perspektiv ohledávaný základ
ní gnozeologický a sociologický motiv. 
Nikdo z nás nemůže vyskočit ze své kůže 
a naše vnímání druhých je vždy určeno 
tím, kdo jsme ve vztahu k jiným. A nejen 
tím, kdo jsme jako individua, ale také 
jako příslušníci určitého národa, genera
ce, myšlenkového směru. Kundera však 
zdůrazňuje ještě další dimenzi. Vnímáme 
a „čteme“ ty druhé také z pozice, která je 
dána i tím, jak jsme my sami definováni 
druhými. Je to vlastně esej o relacionis
mu naší existence.

Z několika poznámek lze z tohoto 
textu dešifrovat, proč vlastně psal své 

slavné texty o českém údělu do Listů 
v roce 1968 a později v roce 1984 o úno
su střední Evropy do New York Review 
of Books. Trpce říká, že nevěří tomu, že 
by se kdy na univerzitách učila historie 
střední Evropy jako zvláštní obor a že by 
si mnozí i nadále nemysleli, že Jan Hus 
dýchal stejný vzduch jako Ivan Hrozný. 
Nezačal by užívat pojmu střední Evropa 
tak urputně, říká, kdyby nezažil otřesné 
politické drama své vlastní země. Pojem 
střední Evropa – Kundera ho ovšem 
důsledně píše vždy s velkým S – když 
začal být používán, demaskoval podle 
něho lež Jalty. Ta byla podle Kundery 
obchodem tří vítězů války, kteří posunuli 
staletí existující hranice mezi evropským 
Východem a Západem několik set kilo
metrů směrem na západ.

Literatura ve vězení jazyků
Text eseje je shlukem jakýchsi tématic
ky oddělených panelů, které na první 
pohled nemají hlubší souvislost, ale které 
vždy nějak krouží kolem osudu malých 
národů a zemí Evropy a kolem středu 
tohoto kontinentu. V závěru čtenář 
pochopí záměr autora. Ten chce zřejmě 
také strukturou eseje doložit, že je anti
moderním modernistou, a chce vyjádřit 
tekutost a proměnlivost světa, o kterém 
píše, strukturou svého textu.

V prvním panelu se Kundera při
mlouvá za maximum rozdílnosti na 
minimu prostoru. Kulturní různorodost 
je velkou evropskou hodnotou, a i když 

se zhroutil sovětský systém, je tato hod
nota podle něho ohrožena. Je to narážka 
na homogenizující vliv Evropské unie? 
Pravděpodobně ano, i když to Kundera 
přímo neříká.

To plyne z druhého panelu o neopravi
telné nerovnosti. V něm zdůrazňuje rozdíl 
mezi velkými a malými zeměmi a to, že 
pro malé země není jejich existence samo
zřejmostí, představuje vždy spíše život 
v riziku. Francouzi, kteří nejsou zvyklí 
rozlišovat mezi národem a státem, často 
hovoří o Kafkovi jako o českém spisova
teli. To je podle Kundery nesmysl. Kafka 
psal pouze v němčině a považoval se za 
německého spisovatele. Předpokládejme 
na chvíli, že by psal česky. Kdo by jeho 
knihy dnes znal? Podle Kundery nikdo!

provincialismus  
malých i velkých
Literatura je ve vězení jazyků, národní 
kultury oddělují. Jako kdybych četl Erne
sta Gellnera – kultury, jejichž nástrojem 
jsou rozdílné jazyky, nás v moderní prů
myslové Evropě rozdělily. A z této myš
lenky pak vznikly dva skvělé Kunderovy 
panely. První o provincialismu malých 
národů a ještě zajímavější o provincialis
mu velkých. 

Obojí Kundera demonstruje na litera
tuře nebo na postřezích spisovatelů. Když 
píše o provincialismu malých, odvolává 
se na Kazimierze Brandyse a zejména na 
Franze Kafku a také na interpretace díla 
hudebních skladatelů. Postavení literatu
ry ve velkých zemích je nepochybně sou
částí jejich duchovní báze, ale její význam 
tam není přeceňován. V malých zemích 
je a bylo postavení literatury mnohem 
významnější. Spisovatelé byli, jak se u nás 
říkalo, svědomím národa. Měli vždy 
důležitou roli v boji o přežití malých.

Úvahu o provincialismu velkých 
Kundera opírá o výsledky ankety, ve 
které pařížské noviny před několika lety 



požádaly čtenáře o jmenování deseti nej
významnějších knih v dějinách Francie. 
Podle této ankety Bídníci Victora Huga 
jsou největší francouzskou knihou všech 
dob. Kundera s tím otevřeně nesouhlasí 
a pak probírá další pořadí. De Gaullovy 
válečné paměti jsou jedenácté a Fran
couzi jim dali přednost před dílem Rabe
laisovým. Kundera volá: „Rabelais po de 
Gaullovi! Stendhalův Červený a černý je 
dvaadvacátý, Balzacova Lidská komedie 
pouze třicátá čtvrtá. Je to možné?“

Pak následuje zdánlivě bez souvislosti 
panel nazvaný „Muž z Východu“. Jde 
o sice elegantně zdvořilý, ale také tvrdý 
odsudek provinciality velkých. Zároveň 
je to návrat k hluboce zakořeněným 
konceptům Milana Kundery, se kterými 
polemizoval už v šedesátých letech Vác
lav Havel. Kundera nejdříve připomíná, 
jak nechtěl být po odchodu do Francie 
označován za „exulanta z východní Evro
py“, jak ho pobuřovalo, že pro Francouze 
bylo Československo součástí evropské
ho Orientu a součástí slovanského světa. 
Vysvětloval Francouzům, že i když exis
tuje lingvistická jednota mezi slovanský
mi národy, neexistuje jednotná slovanská 
kultura, neexistuje slovanský svět, a že 
dějiny Čechů, tak jako Poláků, Slováků, 
Chorvatů, Slovinců a také Maďarů, jsou 
zcela západní – gotika, renesance, baro
ko, těsné kontakty s německým světem, 
boje katolicismu proti reformaci. Smut
ně však dodává, že tohle klišé přežívá 
dodnes, a to i v odborných kruzích.

nezamýšlená jednota
Úvaha o střední Evropě, která tvoří další 
panel, opakuje to, co jsme od Kundery už 
četli v jeho textech o uneseném Západu 
a tragédii střední Evropy z osmdesátých 
let, ale přidává tam několik nových 
pohledů. Především přiznává, že samot
ný pojem střední Evropa je vágní, ale také 
říká, že diskuse o této části kontinentu 
tento pojem ujasňují.

Nově formulovaný je postřeh, že země, 
které se obvykle považují za součást 
střední Evropy, byly zřídkakdy subjekty 
dějin, většinou však byly jejich objektem. 
Jejich jednota byla nezáměrná. Byly si 
blízké ne proto, že by to chtěly nebo 
z jazykových důvodů, ale proto, že měly 
společné historické zkušenosti v různých 
obdobích. Střední Evropu nelze reduko
vat na „Mitteleuropu“. Střední Evropa 
je polycentrická a vypadá jinak viděna 

z Varšavy, Budapešti nebo Záhřebu. Přes
to i když se na ni díváme z těchto jednot
livých oddělených perspektiv, vynořují 
se její společné dějiny. Také nikde jinde 
se jeden z nejobtížnějších evropských 
problémů, to jest problém malých náro
dů, nevyjevuje tak jasně a tak příkladně 
jako právě v tomto prostoru.

Kundera k tomu ještě přidává postřeh, 
který jsem dosud u jiných autorů nena
šel. V Evropě druhé poloviny 20. století 
nebylo nic obdivuhodnějšího než zlatý 
řetěz revolt, které v průběhu čtyřiceti 
let erodovaly východní říši, učinily 
ji nezvládnutelnou a vynesly nad ní 
v posledku rozsudek smrti.

Antimoderní modernismus?
V závěrečných panelech se Kundera vrací 
znovu k literárním reflexím. Jejich cílem je 
prokázat smysl toho, co jsem nazval rela
cionistickým pohledem na svět. Uplatňuje 
ho na evropské kulturní dějiny. Prvním 
příkladem je rozdílnost pojmu moderna 
ve střední Evropě a ve Francii. Ta rozdíl
nost je důsledkem odlišnosti hlubších 
minulostí. Francouzská moderna revolto
vala proti klasickému, racionalistickému, 

kýč oproti Francouzům a jak rozdílně se 
v různých kulturních kontextech chápe, 
co je vulgární. Stále jsou to variace na 
motiv toho, jak jsme v Evropě různorodí 
a jak je složité navzájem se číst a dobře si 
rozumět.

Úplně na konci se Kundera přihlašuje 
k antimodernímu modernismu. Není 
to příliš srozumitelná část eseje. Začíná 
citací Arthura Rimbauda: „Je nutno být 
absolutně moderním.“ Pak ale násle
duje připomenutí románu Ferdydurke 
Witolda Gombrowicze z třicátých let.
Ten v něm ironizuje modernitu pomocí 
obrazu rodiny ovládané „moderní gym
nazistkou“, která zbožňuje telefon a jiné 
technické novinky a pohrdá klasickými 
autory. Gombrowicz však není silný jen 
v ironizování této naivní modernity, ale 
vystihl podle Kundery základní posun, 
jenž se odehrál ve 20. století. 

Do té doby se lidé rozdělovali na ty, 
kdo obhajovali status quo, a na ty, kdo 
ho chtěli změnit. Ve 20. století však došlo 
k dramatickému zrychlení dějin. Ty se 
staly jakýmsi běžícím chodníkem pod 
našima nohama a samotný status quo 
se začal pohybovat. Pak už bylo vlastně 
jedno, jestli jste chtěli udržet status quo 
anebo ho měnit. Člověk mohl být od té 
doby současně jak pokrokový, tak i kon
formní, jak konzervativní, tak i buřičský. 
Už nešlo nic dělat než se dát unášet prou
dem dějin, které směřují k „modernímu“. 
Každý, včetně politiků a davů, jež je 
následovaly, se s úsměvem – a to bylo 
důležité – dal takto unášet. Neboť všich
ni věděli, že jen když prokážou svými 
úsměvy, že mají rádi modernitu, budou 
skutečně moderní. 

Tato radostná škraboška Kunderovi 
zřejmě hrubě nevyhovuje. Je to vlastně 
kýč, a Kundera se proto obrací proti 
tradiční moderně. Jediným modernis
mem hodným tohoto jména je dnes, 
podle něho, antimoderní modernismus. 
Pochopil jsem to jako velmi složité přita
kání již zaniklé době, kdy dějiny nebyly 
oním pohyblivým pásem pod našima 
nohama, kdy byly věci života stálejší 
a srozumitelnější.

Jde u Kundery o obrat k dnes moder
nímu konzervativismu? Nevím. Dovoluji 
si však pochybovat: je jeho obraz moder
nity pravdivý? Je tomu skutečně tak, jak 
on to vidí?  

Jiří Musil je sociolog.

Kundera nechtěl být po odchodu do Francie 
označován za „exulanta z východní Evropy“.

uspořádanému a byla proto nutně antikla
sická, antiracionální i antirealistická. Stře
doevropská revolta byla jiná, byla opozicí 
k romantickému, sentimentálnímu. Byla 
proto analytická, snažila se o jasnost, ironii 
a směřovala k románu.

Tyto své teoretické úvahy pak Kunde
ra aplikuje na to, jak různě se v různých 
částech Evropy chápe, co je kýč a co 
vulgarita. A opět se znalostí věci a s vtip
ností zkušeného autora ukazuje, jak rafi
novaně Středoevropané rozuměli pojmu 
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V	knize	Natalie	Naročnické	Rusko a jeho místo ve světě	

dostává	česká	veřejnost	mimořádnou	příležitost	dozvědět	

se,	jak	současné	Rusko	uvažuje.

N
ení nic běžnějšího, než že se inter
pretace významných události liší 
v závislosti na osobě a místu jejich 

pozorovatele.
Devátý listopad 1989, kdy úřady teh

dejší Německé demokratické republiky 
ztratily spíš vůli než schopnost kont
rolovat betonový symbol evropského 
rozdělení – Berlínskou zeď se bezesporu 
stal nejdůležitějším geopolitickým da
tem druhé poloviny 20. století. Stojí na 
počátku fundamentální změny kontextu 
globálních mezinárodních vztahů – pádu 
Sovětského svazu. Pro Rusko se zmíněné 
události staly „noční můrou“ – největší 
geopolitickou katastrofou dvacátého sto
letí, neboť ztratilo, podle svého názoru, 
svaté právo spolurozhodovat o osudu 
Evropy a řídit celou její polovinu.

Hibernované hranice
Předtím se od konce druhé světové války, 
bezprecedentně dlouho, hranice v Evro
pě neměnily. Často a nesprávně to bylo 
interpretováno jako dosažení „přiroze
ného“ stavu, celoevropsky uskutečněné 
myšlenky etnicky a jazykově homogen
ních národních států. Ve skutečnosti 
ale nešlo o nic jiného než o padesát let 
trvající poměr sil. Brzy se stalo zřejmé, 
že se v Evropě nic nehne bez souhlasu 
Moskvy, a kromě marginálních korekcí 
hraničních linií došlo od roku 1945 do 
roku 1989 k jediné významné změně – ke 
stažení okupačních vojsk z Rakouska, 
podmíněnému jeho neutralizací (1955). 
To ale, přísně vzato, proběhlo uvnitř 
existujícího státního celku, navíc to ze 
strategických i ekonomických důvodů 
Sovětům vyhovovalo.

Teritoriální uspořádání Evropy odví
jející se od vítězství nad hitlerovským 
Německem si Sovětský svaz nakonec 

nechal potvrdit na „věčné časy“ na prv
ní (a jediné) celoevropské konferenci 
v průběhu blokové velmocenské kon
frontace – v Helsinkách roku 1975, kdy 
Západ de iure i de facto uznal existenci 
států s opačným, v historickém kontextu 
tzv. socialistickým státním a politickým 
zřízením. Jako dva na první pohled 
monolitické bloky pak Evropa existovala 
právě do 9. listopadu 1989.

Zastavit imperiální propad
Přesvědčení o právu rozhodovat o Evro
pě, které tímto dnem začali ztrácet, je 
pro Rusy, respektive jejich rozhodující 
většinu, součástí „genetické“ výbavy. 
Ilustrativní příklad nám poskytne jeden 
z právem nejoslavovanějších veleduchů 
ruské kultury, básník Alexandr Ser

gejevič Puškin. Autor, řazený k ruským 
liberálům a perzekvovaný za sympatie 
vůči neúspěšnému „povstání děkabris
tů“, zveřejnil roku 1831 báseň s výmluv
ným názvem Klevetnikam Rossiji (což 
můžeme nejlépe, byť kostrbatě, přeložit 
jako Pomlouvačům Ruska), v níž ostře 
napadá kritiky ruského zásahu proti 
polskému povstání v roce 1830. Cizina se 
tehdy dotkla ruského práva na pacifikaci 
Polska – legitimní kořisti z napoleon
ských válek, což vlastenec Puškin nemohl 
akceptovat. Pro naše úvahy je podstatné, 
že po válce proti Napoleonovi bylo Rus
ko v podobné pozici jako Sovětský svaz 
po válce proti Hitlerovi.

Carové svou říši ztratili a Rusové za 
její obnovu vděčí zejména součinnosti 
dvou mužů – Hitlera a Stalina. Velkým 
problém dnešního Ruska, které chce 
reagovat na druhý imperiální propad, 
je, že i když zvládne vytvořit si nového 
„obnovitele“ – přičemž si většina Rusů 

Jak myslí významný soused
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v hloubi duše jistě nepřeje, aby měl větši
nu stalinských atributů, proces evropské 
ekonomické a politické integrace zatím 
nevytváří ideální podmínky pro možný 
vzestup nějakého Napoleona a vylučuje 
nástup nového Hitlera. Jako jediné 
v tuto chvíli schůdné řešení se proto jeví 
zpochybnit legitimitu pádu sovětské říše 
a prosadit tezi, že dnešní Ruská federace 
je nejen právním, ale i legitimním terito
riálním nástupcem Sovětského svazu.

Hlas establishmentu
Jakýkoli takto silný výrok by se měl opírat 
o pevný základ. Nevím, zda v dnešním 
Rusku tvoří nějaký potenciální Puškin, 
ostatně báseň by dnes nemohla být 
považována za dostatečně silný argu
ment, ale vím o Natalii Naročnické, jejíž 
„politický traktát“ se loni dostal do rukou 
českému čtenáři. Ottovo nakladatelství 
vydalo ve znamenitém překladu Jana 
Petránka Naročnické práci Rusko a jeho 
místo ve světě s mistrovsky dvojznačným 
podtitulem Za co a s kým jsme bojovali. 

Je to poprvé od dob první republiky, kdy 
má široká veřejnost příležitost seznámit 
se s aktuálním stavem ruského zahranič
něpolitického uvažování.

Autorka tohoto díla je v Rusku zná 
mou osobností, neúnavnou a zapálenou 
propagátorkou velikosti a dějinného 
předurčení ruského národa a státu, 
o čemž se každý může přesvědčit z jejích 
oficiálních internetových stránek www.
narochnitskaia.ru. Na přebalu knihy se 
o ní dočteme, že „má hluboké znalosti 
mezinárodních vztahů, mezinárodního 
práva, filosofie, jazyků a široký rozhled 
v oboru náboženskofilosofických zákla
dů historie“, což z ní činí osobnost vskut
ku renesančního záběru. Z následného 
výčtu jejich funkcí je zřejmé, že autorka 
„není leckdo“, je etablovanou členkou 
současného ruského establishmentu a že 
její hlas má proto nevyhnutelně jinou 
váhu než hlas třeba i renomovaného 
publicisty či akademika.

Lenin byl člověk západní
Základní leitmotiv, který celá práce 
sleduje, je velmi prostý – neustálé zdů
razňování prvků tvořící kontinuitu mezi 
carským Ruskem, Sovětským svazem 
a dnešní Ruskou federací.

Naročnickaja se s bolševickou vládou 
nad Ruskem/SSSR i s jejími vrcholnými 
představiteli vypořádává vskutku origi
nálně. Pro ilustraci několik ukázek: „V. I. 
Lenin byl člověk západní; přitom bolše
vismus dovoloval nejen rozčlenění všeho 
národního a ruského, ale také všeho stát
ního. Lenin chtěl, aby se Evropa zhlédla 
v revolučním Rusku jako v modelu.

Bolševická ideologie spočívala zpo
čátku na naprostém popírání návaznosti 
dějin a trvala na tom, že je třeba vybudo
vat zcela nový svět. Základem vytváření 
SSSR formálně byl i Leninův projekt, za 
nějž se postavil Trockij. Proti němu stál 
koncept navrhovaný Stalinem, jehož 
přístup uznával historickou návaznost, 
tedy skutečnost, že i neruské národy jsou 
součástí historického ruského státu.

Pro obnovení vlády nad územím 
vlastní země byl SSSR nucen přistoupit 
na pragmatický kompromis a volit mezi 
revolučními válkami a praxí mírového 
soužití. Nové pokolení straníků instink
tivně hledalo možnost, jak skloubit 
s marxismem přirozenou snahu tvořit; 
odmítalo jít dále cestou boření ve jmé
nu světových revolučních abstrakcí. 
Budování komunismu se tak paradoxně 
stalo pokračováním ruských dějin, což 
by – pokud by se toho dožili – muselo 
vyvolat zuřivý hněv Lenina a Trockého.“

„Démonizací obrazu Stalina“ se podle 
názoru Natálie Naročnické ve skutečnosti 
„démonizuje období jediného úspěchu 
ruských národních dějin 20. století – velké 
vítězství v největší z historických bitev, 
které kromě toho, jak nesmírně ovlivnilo 
svět, obnovilo území historického ruské
ho státu. Rusku vrátilo území, o něž přišlo 
po říjnové revoluci a za občanské války, 
území uchvácená západními zeměmi, 

které se zachovaly k teritoriu svého váleč
ného spojence jako ke kořisti, již je možné 
získat.

Západ přitom ke Stalinovi necítí ne 
návist pro jeho represivní politiku. 
V tomto ohledu nebyl v historii výjim
kou. Západ nenávidí Stalina proto, že 
obnovil území historického Ruska, za 
Jaltu a Postupim,“ píše doslova Natalia 
Naročnickaja.

Vyjadřuje se i k České republice (byť 
daleko více prostoru věnuje Polsku 
a Pobaltí): „Maďarsko a Česká republika 
neutíkaly do NATO před komunismem, 
nýbrž před cizím Ruskem. Nedostaly se 
přitom do posthabsburského prostoru, 
neboť ten již novým architektům světa 
není k ničemu. Ocitly se v anglosaském 
světě, jehož úlohou je stavět se nejen 
proti vlivu Ruska, ale i Německa.“

Strategii „odtržení Kaliningradské ob 
lasti, vytlačení Ruska od Baltu, Černé
ho moře a Tichého oceánu“ lze podle 
Naročnické „předpokládat při sledování 
‚aktivistů‘ Rady Evropy prosazujících re

zoluci, která odsuzuje ‚zločiny totalitních 
komunistických režimů“. Postavit se pro
ti takové strategii není podle jejích slov 
projevem uražené hrdosti, ale nezbytnou 
podmínkou zachování Ruska jako 
samostatného a významného subjektu 
mezinárodních vztahů.

Uvedené ukázky jsou pouhými subjek
tivně vybranými příklady ze strhujícího 
(autorce skutečně nelze upřít mimořádné 
zaujetí pro „věc“) díla Naročnické, které 
by mělo být studováno. Ne snad pro své 
literární kvality, ale kvůli argumentaci, 
z níž jde mráz po zádech a s níž, zdá se, 
bude muset Evropa, včetně České repub
liky, počítat.  

Michael Romancov je vysokoškolský učitel. 
Působí na Fakultě sociálních věd  

Univerzity Karlovy  
a na Vysoké škole veřejné správy  

a mezinárodních vztahů v Praze.

michael RomancovJak myslí významný soused
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Umění otců 

Druhé	 čtvrtletí	 v	 čes-

kém	filmu.	A	v	koncert-

ní	síni.

marta Švagrová

J
e příjemné chválit, i když se to v kraji 
právě příliš nenosí. Několik umělec
kých činů posledních měsíců si však 

chválu zaslouží. Dobře placená procház
ka v Národním divadle, Vratné lahve na 
plátně, Čajkovskij a Sanfranciský sym
fonický orchestr v Obecním domě… 
A leccos dalšího.

procházka se povedla
Po zdejším vlažném přijetí filmu Goyovy 
přízraky, novém snímku nejslavnějšího 
českého režiséra (mimochodem ne tak 
docela spravedlivém, neboť i průměrný 
snímek z filmografie Miloše Formana 
je rozhodně nadprůměrný v porovnání 
s výboji domácí kinematografie a v lec
čem dokonce nesouměřitelný) se s vel
kým očekáváním hledělo na odvážný 
pokus dramaturgie Národního divadla. 
Otec Forman spolu se syny Petrem 
a Matějem, silně podpořeni dirigentem 
Liborem Peškem, se odvážili rozproudit 
poklidné vody první české scény. Zvolili 
k tomu kus starý čtyři desítky let, navíc 
těžko žánrově zařaditelný, do hájemství 
činohry ani čisté opery vlastně nepatřící. 
Vytipovali a pozvali spoustu zajímavých 
interpretů, zpívajících herců či hrajících 
zpěváků, kteří mluví, zpívají, pohybují 
se bez problémů i na tak velkém jevišti, 
jakému až doposud většinou neměli 

příležitost přivyknout. Poetická, iro
nická, scifi buffo (někdy prezentovaná 
jako jazzová) opera Jiřího Šlitra a Jiřího 
Suchého Dobře placená procházka koluje 
už od doby těsně po svém vzniku v roce 
1965 ve filmové verzi, kterou Miloš 
Forman natočil s Jánem Roháčem podle 
hitu tehdy vysoce populárního divadla 
Semafor. Fakt, že ji dodnes prach času 
neznehodnotil, zřejmě v rozhodování, 
zda Procházku adaptovat znovu a právě 

pro Národní divadlo, hrál významnou 
roli.

Podařilo se potěšit (nadchnout) ves
měs sympatizující pamětníky a překvapit 
(uklidnit) početné škarohlídské skeptiky. 
Tvůrčí entuziasmus, řemeslné mistrov
ství a detailní, až starosvětská preciznost 
Miloše Formana se skloubily s gejzírem 
scénických nápadů jeho synů, režijních 
Petrových a výtvarných Matějových. 
I když oba mladí Formanové pracují 

procházka se povedla.  
Jitka molavcová (teta z Liverpoolu),  
Lukáš Kumpricht (advokát).

násobí talent synů
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vždycky ruku v ruce a jejich fantazie 
se přirozeně prolíná, tentokrát si ještě 
všichni tři určitě velmi naléhavě chtěli 
vyjít vstříc, aby si coby rodina na domácí 
hodně kritické půdě „neutrhli ostudu“. 
Výsledkem je inscenace působivá, str
hující, příjemně využívající nostalgie 
i nadsázky, nepochybně současná, avšak 
jemně a s pochopením se ohlížející 
k šedesátým letům minulého století. 
Kromě jiných kladů přinesla i skvělé 
výkony ve všech rolích, za všechny 
například Zuzany Stivínové v roli Tety 
Brockefellerové z Liverpoolu. Dala také 
příležitost důstojně se mladé konkurenci 
vyrovnat i autorovi a neopakovatelnému 
Listonoši Jiřímu Suchému. V ústrojné 
kombinaci s jeho písněmi z jiné dávné 
semaforské hry – Sekty – se vyklubala 
skvělá kompaktní produkce, která by 
repertoár Národního divadla mohla 
zdobit hodně dlouho. Pokud by Národ
ní divadlo chtělo využít spontánního 
diváckého i odborného ohlasu, mělo 
by pro Dobře placenou procházku najít 

další termíny a počítat s ní nikoli jako 
s exkluzivním bonbónkem, který proká
zal, že dramaturgie má odvahu, ale jako 
s kvalitním titulem, který pro nejširší 
divácké vrstvy nastudovali renomovaní, 
mimořádní tvůrci. Na většinu zájemců se 
totiž zatím nedostalo.

Léčba svěrákem
Filmoví recenzenti si zkraje roku zchla
dili žáhu na Menzelově filmu Obsluhoval 
jsem anglického krále a na Formanově 
Goyových přízracích a uklidněni se šli 
podívat na Vratné lahve otce a syna Svě
rákových. Ti mladší vstřícněji hledí na 
syna, režiséra Jana, ti starší zase vlídně 
přijímají scenáristu a herce, otce Zdeňka. 
Po delším dohadování a dolaďování 
nakonec Zdeňkův scénář vyhověl režij
ním představám Jana a film Vratné lahve 
byl zdárně dokončen. Že jej okamžitě 
akceptovalo domácí publikum, není 
překvapení: má své české prostředí, svá 
česká témata a své české herce zkrátka 
nejradši. I když milion diváků za tři 
měsíce je v našich poměrech opravdu 
hodně. Vlídné nahlédnutí do mysli 
aktivního muže na prahu stáří však 
tentokrát ku podivu téměř bezvýhradně 
získalo sympatie napříč generacemi 
a bez ohledu na stupeň vzdělání. Zdeň
kovi a Janovi Svěrákům by se jistě také 
dalo leccos vyčíst – připomenout třeba, 
že některé motivy filmu silně připomí
nají jiná díla a že leckteré rekvizity už 
byly využity dříve. Avšak inteligentně 
jednoduchý humor, lidská uvěřitelnost, 
úžasné sentence ženy hlavního hrdiny 
a rodinné situace trefně opsané ze života 
a nakonec i hladivý happy end (který, 
když se nad tím zamyslíme, možná ani 
happy endem není) zahrály své.

Zdeněk Svěrák je mistr dialogů. Kdy
by pro nic jiného, tedy pro rozmluvy jeho 
hrdiny se zdánlivě zakyslou manželkou, 
která má svého Tkalouna dávno přečte
ného, stojí za to na film jít. Ale také kvůli 
vynikajícímu Svěrákoviherci a skvělé 
Daně Kolářové v roli Tkalounovy ženy. 
Není to film, po jehož zhlédnutí by snad 
člověk nemohl usnout, jak by v mysli 
přemílal jeho poselství. Je ale silný právě 
tím, jak nenásilně umí vyhmátnout 
to nejobyčejnější a nejpodstatnější 
v lidském soužití. Zdeňkova zkušenost 
a Janův citlivý korektiv nedopustily, aby 
v pocitech převládl sentiment – třebaže 
pár kapek na diváka přece jen vystříkne.

o ženě, která začíná znovu
Na českém filmovém nebi se urodily i dva 
nové „ženské“ filmy, oba natočily ambi
ciózní mladé režisérky, obě pojednávají 
„o ženě, která začíná znovu“, s výsledkem 
ovšem diametrálně rozdílným. Irena 
Pavlásková doplatila na známou pravdu, 
že „napít se krve“ je nebezpečné. Využila 
námět laciného čtiva Báry Nesvadbové 
Bestiář a pokusila se z něj vydolovat cosi, 
co nenabízel. Její „kultivace“ způsobila, 
že už tak prázdný obsah Bestiáře se 
v nablýskaném filmovém hávu nezaskvěl, 
naopak všechny nedostatky vyšly tím víc 
na povrch. Nepomohlo ani velmi dobré 
mužské herecké obsazení. Zjednodušeně 
řečeno: kde není co hrát, ani Roden nepo
může. Zato ve filmu Tajnosti se originální 
herectví Karla Rodena uplatnilo velmi 
dobře vedle výborné a zajímavě krásné 
Ivy Bittové. Scenáristka a režisérka Alice 
Nellis má cosi společného se Zdeňkem 
Svěrákem – i ona dokáže každodenní, 
možná banální zážitky, pocity a emoce 
v podstatě nesdělitelné ztvárnit velmi 
uvěřitelně.

sprcha kvalitou
Někdy může být skvělý zážitek zároveň 
sprchou. Shodli se na tom vzácně ti, kdo 
glosovali vrchol letošního Pražského 
jara, vystoupení Sanfranciského sym
fonického orchestru. Hostoval tu po 
čtyřech letech podruhé a opět zanechal 
ohromující dojem: „…dotek dokonalosti 
a pocit neuvěřitelného úžasu smíšený 
s lítostí, že takové výkony nelze na praž
ských pódiích slýchat častěji,“ v souladu 
se zážitky posluchačů přítomných ve 
Smetanově síni Obecního domu napsala 
v Lidových novinách Dita Hradecká. Jako 
by zámořští symfonikové museli přiletět 
až do Prahy ukázat, že orchestr má víc 
barev, než jaké jsme zvyklí slýchat, 
že dokonalá souhra je samozřejmým 
předpokladem a že nejobtížnější pasáže 
partitury dokáží dobří muzikanti zahrát 
lehce a s radostí. A v tom vlastně je to 
hlavní poznání z Pražského jara: z výko
nů českých orchestrů jako by se vytratila 
chuť, nadšení a nasazení. Potom není 
divu, že titulky hlásí, že českým orches
trům ujíždí vlak.  

Marta Švagrová je novinářka,  
redaktorka Lidových novin.
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Lenka Lindaurová

V
 Benátkách se koná už 52. Meziná
rodní bienále výtvarného umění, 
v německém Kasselu Documenta, 

kurátorská přehlídka založená v roce 
1955, jež je puncem v katalogu každé
ho umělce, a také ve švýcarské Basileji 
vybuchl veletržní ohňostroj výtvarného 
umění.

U nás došlo k rekordnímu prodeji 
obrazu Františka Kupky – téměř za 16 
milionů korun: byl by senzací, kdyby 
za ním nestály určité pochybnosti, které 
si dovolím hypoteticky naznačit. Proč 
se prodává plátno z Waldesovy sbírky, 
respektive z jakési údajně českoněmecké 
kolekce, kam bylo prodáno později, na 
českém trhu? Znalci Kupky také krčí 
rameny při pohledu na abstrakci pro 
malíře poněkud netypickou. Známe 
i jméno kupce, které ovšem nesmíme 
prozradit.

Součet všech pochybností může 
naznačovat, že jde o spekulaci, která má 
pomoci zvýšení cen zbylých Kupků na 
trhu. Znamená to, že trh se rozhýbal, a to 
také díky podivnějším příhodám. K té 
patřil příběh údajně znovuobjeveného 
židovského malíře Bohumila Samuela 
Kečíře, mystifikace, která proběhla médii 
a rychle zapadla. Kečíř evidentně ne
existoval, ale tajemný reprint Tomanova 
slovníku jeho jméno ponese. Přetrvá 
i jeho monografie a stovky obrazů, které 
zaplnily trh a galerie.

praguebiennale podruhé
V Praze se z iniciativy italského časopisu 
Flash Art zrodila tradice Praguebiennale 
v provizorní karlínské hale. Letos se koná 
druhý ročník. Poprvé se uskutečnilo 
ve spolupráci s Národní galerií, ale po 
srážce hlavních představitelů, Milana 

Outsideři 
i ohňostroje

Výtvarné	 umění	 je	 na	 jed-

né	 straně	 oborem	 zdánlivě	

nedoceněným	 a	 veřejností	

opomíjeným,	na	straně	druhé	se	

mu	pořádají	–	řečeno	nejsoučas-

něji	–	mega	show	typu	veletrhů,	

přehlídek	 a	 expozic	 „vyfutrova-

ných“	 diamanty.	 Co	 se	 dě-

je	 právě	 teď	 ve	 světě	 a	 co	

doma?
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Knížáka a Giancarla Politiho, se pořada
telé rozešli a Národní galerie si vytvořila 
bienále vlastní, které se letos prohlásilo 
za trienále a tím se posunulo na příští 
rok.

Druhým ředitelem Praguebiennale 
vedle Politiho je kurátorka Helena Kon
tová – oba už kolem sebe shromáždili 
jakousi stálou rodinu kurátorů, s nimiž 
spolupracují. Akce tudíž nepostrádá 
očekávané prvky. Některé z nich jsou 
pro publikum důležitými znameními: 
třeba nízký rozpočet a s ním spojená 
přítomnost alternativních scén, sekce 
vyhledávající nové talenty, jména urči
tých kurátorů přinášející známé záruky 
atp. Na druhé straně ale tato struktura 
přináší nástrahy opakování se, neostrosti 
a kompromisních řešení.

K pozitivním momentům patří české 
prezentace kurátorů Jiřího Davida a Víta 

Havránka či politicky laděné sekce Marka 
Scotiniho, zato londýnské gipsy umění 
kurátora Jamese Colmana opakující se 
podruhé ve stejném složení je celkem 
nepochopitelné podobně jako výběr 
z kinetické sbírky Getulia Alvianiho. 
Patrně se jedná o jakési závazky lidem, 
kteří akci podporují, což se ale může 
stát kontroverzní jako v případě oddílu 
Existenciální mysticismus české galerist
ky AltenburgKohlové, která si přihřála 
na mezinárodní události svoji vyčpělou 
galerijní polívku neodpovídající kontex
tu akce.

Přes všechny výhrady ale můžeme 
považovat Praguebiennale za jednu 
z mála událostí, na níž můžeme kon
frontovat české umění se zahraničním 
a která také přitáhne pozornost publika 
zvenku. Letos dostaly příležitost i talen
ty nejmladší generace, přínosem pro nás 
je i účast hostů – významných umělkyň 
Mariny Abramović, Vanessy Beecroft 
a Shirin Neshat. Jejich osudy (nežily 
v zemích, odkud pocházejí, každá jinak 
pociťuje svoji vykořeněnost) korespon
dují s letošním tématem outsiderů 
v globalizovaném světě.

přitažlivý HDp
Benátské bienále i přes všechny pesimis
tické prognózy, které začaly předpovídat 
ztrátu funkcí umění a jeho možností 
oslovovat diváka už koncem šedesátých 
let minulého století, slaví svoje dvaapa
desátiny. Naše účast ve stále ještě čes
koslovenském pavilonu v Giardini je od 
třicátých let až dodnes velmi kolísavá. Dá 
se říci, že jsme ani po revoluci nepředved
li nijak významný tvůrčí potenciál a také 
kvůli nízkým rozpočtům se valně nepre
zentovali. Letos nás zastupuje poněkud 
epigonský „butikový“ projekt s vitrínami 
s „lidskou kůží“, tedy jakýchsi autorských 
otisků výtvarnice Ireny Jůzové. Přímo 
v Benátkách má ale samostatnou výsta
vu Jiří Černický. Vystavuje videa ABS, 
která jsme měli možnost vidět v Praze 
ve Futuře, a tzv. Vazby, jejichž část je i na 
povedené výstavě Hrubý domácí produkt 
v pražské Městské knihovně.

Hrubý domácí produkt je vizuálně vel
mi přitažlivá antikonzumní hříčka mla
dého kurátora a umělce Krištofa Kintery, 
který pozval víc než padesát umělců 
většinou nejmladší generace. Prostor 
oficiální instituce Galerie hlavního města 
dal poprvé šanci takovému experimentu. 

Umělci, často ještě studenti uměleckých 
škol, předvedli svůj vztah k současné 
společnosti: jsou kritičtí a cyničtí, nejsou 
však naštvaní a negativní.

Záviděníhodnou malířskou virtuo
zitou vládne populární malíř tzv. lipské 
školy Neo Rauch, jehož částečnou retro
spektivu vystavuje Galerie Rudolfinum. 
Umělec středního věku s vizáží hrdiny 
východoněmeckého filmu je bravurním 
mistrem svého oboru a nebojí se kom
binovat prvky surrealismu se socialistic
kým realismem i abstrakcí. Jeho osobitý 
talent je v západní Evropě ceněn, patří 
k nejdražším autorům a objednávky na 
jeho dílo čekají několik let.

Kdo by chtěl potěšit oči českou 
klasikou, má v létě také široký výběr. 
Národní galerie nabízí retrospektivy Jana 
Zrzavého a Emila Filly, ale skutečnou 
objevitelskou bombou je výstava šesti set 
děl Jindřicha Štyrského, hvězdy českého 
artificielismu a surrealismu, v Domě 
U kamenného zvonu nabízející práce ze 
stovky soukromých sbírek a pěti zemí.

perly a diamanty
A nyní ještě ke slibovaným perlám, vlast
ně diamantům. Britský umělec – kdysi 
young rebel, nyní hot star – Damien 
Hirst představil v Londýně platinovou 
lebku posázenou více než osmi a půl ti
síci diamanty pod názvem Pro lásku boží 
a vzbudil tím patřičné vášně. Je zřejmé, 
že jde o aluzi na současný umělecký 
trh, nesmyslné rekordy a snobismus, ale 
nechybí v tomto gestu i náznak cynické 
sebereflexe.

Perličkou na konec může být po letech 
znovu naše účast na prestižní přehlídce 
Documenta. Účastní se jí u nás málo 
známý, v zahraničí však velmi oblíbený 
umělec Jiří Kovanda s dokumentací svých 
akcí ze sedmdesátých let, kdy neoficiálně 
provozoval přímo v ulicích nejaktuálnější 
trendy „nového“ světového umění, aniž 
by měl jakýkoli kontakt se světem.

A jako poznámku k častým úvahám, 
co ještě je umění a co už ne, které jistě 
leckoho při setkání s jeho současnými 
produkty napadají, uveďme na závěr 
myšlenku teoretika Jindřicha Chalupec
kého pocházející z roku 1970: „Dílo se už 
neukazuje divákovi, ale divák se ukazuje 
dílu“.  

Lenka Lindaurová je výtvarná kritička. 

Nahota s kostrou. Na letošní Pra-
guebiennale v Karlíně ji dodala 
srbská výtvarná umělkyně Marina 
Abramović.
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Disneyworld
Drazí přátelé,

„Disneyworld není Disneyland,“ prohla
šuje rezolutně Janet, americká manželka 
bratrance mého muže. Bratranec se 
jmenuje Mark a jeho rodina pochází ze 
Šumavy. Sedíme v hotelovém komplexu 
Boardwalk, který stojí v samém srdci 
floridského Disneyworldu. Boardwalk 
je na první pohled rodinný hotel. 
V pokojích nebo spíše apartmánech je 
všechno: lednička s mrazákem, pračka, 
sušička, žehlička, televize hned dvě. 
Z balkónu vidíme na bazén s obrovskou 
skluzavkou. Je pod mrakem a ráno se 
z televize dozvíme, že pouhých padesát 
kilometrů od nás řádilo tornádo, které 
smetlo celé malé městečko i s kostelem. 
Přesto je bazén obležen dětmi, na které 
dohlíží plavčík.

Boardwalk znamená dřevěný chod
níček, podobný podvalkovému, který 
známe ze Šumavy. Právě takovéto dře
věné chodníčky jsou nedílnou součástí 
amerických pláží. Název hotelu a všech
no v něm i kolem má navodit atmosféru 
pláží Nové Anglie ve 20. a 30. letech 
minulého století. Mužský personál má na 
sobě elegantní plátěné pumpky, bílé koši
le, u krku motýlka. Ženský pak oblečení 
podobné tomu, které nosily komorné 
v dobových filmech. Je jasné, že příští tři 
dny strávíme ve světě iluzí.

Vyrážíme na první expedici. Navzdory 
příznivému dojmu z hotelu Boardwalk 
mě i mého muže provázejí obavy, že 
nám nezbyde než předstírat před našimi 
skvělými hostiteli, že nás Disneyworld 
naplňuje stejným nadšením jako je.

Disneyworld se skládá ze čtyř čás
tí – nejstarší je Magic Kingdom Park 
z roku 1971, jen o šestnáct let mladší než 
kalifornský Disneyland, Epcot přivítal 

první návštěvníky v roce 1982, Disney 
MGM Studios mají v rodném listě rok 
1989 a nejmladší Animal Kingdom 
Park oslaví příští rok desáté narozeniny. 
Vyrážíme směr MGM Studios. Cestou 
míjíme desítky obchůdků a restaurací 
a také klaunů a komiků, kteří předvádějí 
své kousky živě reagujícím divákům. Ni
kde žádné klobouky na drobné. Všichni 
jsou placení zaměstnanci Disneyworldu, 
o čemž svědčí i jmenovky s křestním 
jménem a malým Mickeym.

U vstupní brány do Disney MGM 
Studios aneb Disneyho filmových atelié
rů MetroGoldwynMayer projede naše 
elektronická vstupenka systémem a jsou 
nám sňaty otisky ukazováčku. Následuje 
kontrola batůžků a kabelek.

Podobně jako všechny parky tvořící 
Disneyworld i tento má ve svém pomy
slném středu jakéhosi maskota, kterému 
se v disneyovském světě říká „wienie“. 
Od těchto středobodů se pak odvíjí 
vlastní půdorys parku. V MGM Studios 
je to obrovský klobouk, který nosil na 
hlavě Mickey Mouse, čarodějův učeň 
ve filmu Fantasie z roku 1940. Čaroděj 
se jmenoval Yensid, což je Disney čtené 
pozpátku.

Názvy ulic nenechávají nikoho na 
pochybách, kde právě je – Sunset Bou
levard, Hollywood Boulevard. Kousek 
stranou je široká ulice, která se jmenuje 
Streets of America. Kulisy postavené 
v uličkách vedoucích nalevo i napravo 
vytvářejí dojem, že několik desítek 
metrů od nás jsou slavné pahorky San 
Franciska, po kterých bravurně prchal 
před pronásledovateli Steve McQueen ve 
filmu Bullit. Kousek dál se tyčí Empire 
State Building. Jsme v New Yorku, i podél 

chodníku jsou rozložené balíky New 
York Times. Až bližší ohledání prozradí, 
že noviny jsou z tuhého plastiku.

Všude davy lidí, většinou rodiny 
s dětmi. Všímáme si, jak málo je mezi 
nimi rodin afroamerických. Všichni se 
neustále fotografují.

Další atrakce na opačné straně Streets 
of America se jmenuje Lights, Motors, 
Action. Přicházíme jako jedni z posled
ních a „pořádková služba“ nás posílá 
do horní části tribuny, která je už plně 
obsazena. Všechno je perfektně organi
zované, na naplnění tribuny je vyhrazeno 
30 minut, pak začíná show, která trvá 33 
minut. 27 minut na vyklizení tribuny, 30 
na naplnění, 33 minut další show. Pod 
námi je filmový exteriér – ocitáme se 
v městečku na jihu Francie, na náměstí je 
trh – stánky se zeleninou, sýry, rybami. 
Budeme svědky natáčení honičky něko
lika aut úzkými uličkami včetně atrak
tivního přeskoku přistaveného kamiónu, 
který právě přivezl čerstvé ryby. Všechno 
má v rukou režisér, pomáhá mu klapka. 
Motory řvou, všechno snímají kamery, 
na závěr máme možnost se na obrov
ském plátně seznámit s výsledkem. Je 
dokonalý.

Baví nás to, začínáme se těšit na další 
porci iluzí. Jdeme se podívat na Indiana 
Jonese, slavný příběh v podání živých 
hercůkaskadérů. V hledišti s námi sedí 
početné školní výpravy, hlasitým pokři
kem podporují dobrovolníky ze svých 
řad, kteří se zúčastní dění na jevišti.

Cestou zpět ke „klobouku“ se zastavu
jeme v nenápadné budově, kde je umís
těna výstava o životě Walta Disneyho. Je 
tady míň lidí než jinde. Jde o klasickou 
výstavu se spoustou exponátů. Fascinují 
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nás prenatální kresbičky Mickyho Mou
se, kterému dal původně Disney jméno 
Mortimer. Jeho praktická žena mu to 
rozmluvila s odůvodněním, že dětem by 
se takové jméno nezamlouvalo. Zajímavá 
je i technika používaná pro animaci prv
ních kreslených filmů.

S Markem a Janet jdeme na oběd do 
restaurace Hollywood Brown Derby. 
Dáváme si Cobb Salad, obrovskou mísu 
jemně nakrájeného listového salátu s ku
řecím masem, který nám už u vchodu 
doporučovala plejáda známých hollywo
odských herců, kteří se při své návštěvě 
restaurace neubránili potřebě vyznat se 
ze své lásky k tomuto salátu zápisem do 

k tomu určené knihy. Interiér je velmi 
elegantní – opět dvacátá léta.

Pak vyrážíme do druhého parku, do 
Epcotu. Epcot jsou vlastně parky dva. 
Walt Disney se rozhodl vybudovat tento 
komplex po úspěchu svých čtyř pavilonů 
na světové výstavě, která se konala v New 
Yorku v letech 1964–65. Opět absolvu
jeme rituál vstupu do areálu a ocitáme 
se ve Světě budoucnosti (Future World). 
Walt Disney se zde snažil vytvořit jakýsi 
ideální svět, svět propojený dokonalým 
dopravním systémem, svět, ve kterém 
věda a výzkum bude sloužit lidstvu. Uvnitř 
epcotské „wienie“, šedesát metrů vysoké 
koule z kompozitního materiálu, nás čeká 

výprava do vesmíru, přehlídka automo
bilů budoucnosti, pobyt v pavilonu, který 
má svůj vlastní zdroj energie ve formě 
solárních panelů. Nemůžeme si nechat 
ujít let nad Amerikou. Atrakce se jmenuje 
„Soaring“, což v překladu znamená vzná
šet se vysoko nad zemí. A tak se vznášíme 
nad San Franciskem, přelétáme nad slav
ným mostem a míříme na východ, letíme 
nad Grand Canyonem, slyšíme řeku pod 
sebou i mávající křídla ptáků. Do tváří se 
nám opírá vítr. Dokonalá iluze. Člověk by 
si to s chutí zopakoval.

Večer trávíme v druhé části Epcotu, ve 
„Vitríně světa“, anglicky World Showca
se. Při procházce kolem umělého jezera 
máme možnost navštívit Francii, nad 
kterou ční Eiffelovka, Německo, kde 
se Oktoberfest koná celý rok, svézt se 
po norském fjordu, podívat se do Číny, 
Japonska a Mexika, do Itálie, do Maroka. 
Součástí každé země jsou obchůdky 
s typickými suvenýry a restaurace 
s typickými pokrmy. Obsluhují studenti 
a studentky z příslušných zemí, kteří jsou 
tady na půlroční stáži. Večeříme v Maro
ku, jídlo je skvělé, mezi stoly tančí břišní 
tanečnice, maročtí číšníci se jmenovka
mi se usmívají. Po večeři se rozprskne 
velkolepý, každovečerní ohňostroj.

Ráno vyrážíme do Magic Kingdom 
Parku. Ten se podobá nejvíc naší před
stavě poutě a taky přitahuje nejvíc děti. 
Jedeme sem po visuté jednokolejné dráze, 
protože Magic Kingdom Park je poměrně 
daleko od Boardwalku. V tomto čarov
ném království, kterému vévodí tajuplný 
hrad, se projedeme po řece na parníku, 
který se kdysi plavil po Mississipi, podél 
břehů jsou scény z Toma Sawyera a Huck
leberryho Finna. Necháme se zlákat na 
projížďku džunglí a dokonalostí převleku 
kapitána Jacka Sparrowa z Pirátů Kari
biku. Vypadal skutečně jako identické 
dvojče Johnyho Deppa.

Večer nás čeká návštěva u Marka 
a Janet. S naprosto čistým svědomím a bez 
sebemenšího předstírání jim děkujeme 
za zprostředkování tohoto „jedinečného 
amerického zážitku“. Pochopili jsme, 
proč miliony Američanů šetří na to, aby 
mohli vzít své děti na pár dní tam, kde 
jim mohou názorně ukázat, jak vypadá 
splněný americký sen.

Dva dny stačily, ale užili jsme si je.

Se srdečnými pozdravy
Jana RejškováfO
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V kouli čeká plno překvapení, včetně cesty do vesmíru.
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Žena ohrožena
Genderová	tisková	a	informační	agentura	gitA	tvrdí,	že	čes-

ká	média	diskriminují	ženy.	Má	pravdu?
Kateřina Kadlecová 

G
ender, tedy sociálně zkonstruo
vaný rod, se v médiích projevuje 
různě – na úrovni obsahové, tedy 

tematické, a formální, jazykové. I laik 
pozná, že novináři reprodukují zažité 
stereotypy o ženách a mužích a obsahy 
stavějí na prastaré dualitě soukromá (sla
bá, nevyrovnaná aj.) žena versus veřejný 
(aktivní, dominantní atd.) muž. Žena 
bývá vytěsněna do postavení objektu a je 
jí dáván menší prostor v citacích.

Hegemonii mužů  
podporují i ženy
Jazyk, jímž se o ženách referuje, se k nim 
chová macešsky: femininní koncovky 
u podstatných jmen, které nám naše ma
teřština poskytuje, mizí. V deníku 24 ho 
din Mauresme poráží Capriati a nikdo 
vlastně neví, kdo to vyhrál, veřejnopráv
ní televize prohlásí JUDr. Kasíkovou za 
„poradce ministra spravedlnosti“… Ano, 

slova psychiatryně a chi

ruržka nejsou zrovna libozvučná, ale 
v rámci dnes tolik proklamované a tak 
málo naplňované genderové korektnosti 
bychom si na ně měli zvyknout, stejně jako 
na to, že někteří chlapi omdlévají a brečí 
jako želvy, zatímco některé ženské jsou 
schopné šéfky a umějí používat mapy.

Nejčastější, jen zdánlivě banální 
problém médií je přechylování jmen 
cizinek (urazí se Hillary Clintonová, 
když jí v zájmu srozumitelnosti přidáme 
českou příponu ová?) a boj s generický
mi maskuliny (dotkne se vědkyň, když 
je zařadíme do paušalizující kolonky 
vědci?). Ženy s cizojazyčným příjme
ním se podle genderové lingvistky Jany 
Valdrové mohou cítit nemile zaskočeny, 
když vidí v tisku své jméno v přechýlené 
podobě; navíc mají podle české legisla
tivy na nepřechýlené jméno právo. Bez 
přechylování zase v médiích dochází 
k významovým nejasnostem jako ve výše 
zmíněném případě dvou tenistek, u nichž ne 
dokážeme bez kontextu určit, která je 

subjektem a která objek
tem výpovědi, tedy 
která je vítězkou 
a která prohrála. Tu 
to problematiku ne 
 lze řešit pomocí ko 
difikačních příruček: 
je třeba snažit se 
o systémový a citlivý 
přístup a respektovat 
názor nositelky dané
ho příjmení.

O něco snazší je vy 
tvořit si postoj k pře
chylování názvů pro

fesí – i když třeba v jiném slovanském 
jazyce, ruštině, se přechylování nenosí 
a ruská lékařka bude navěky spíš ženšči
navrač, v češtině mužské názvy profesí 
připsané ženám jen podporují hegemo
nii mužů v určitých pracovních místech. 
To leckdy není chyba novinářů, ale 
přímo citovaných zdrojů. V rozhovorech 
pro rozličná média o sobě ženy tvrdí, 
že jsou „dobrý odborník“ a „zkušený 
politik“. Jako by tyto kvality bylo možno 
spojit jen s mužskými nositeli – za první 
republiky se běžně říkalo paní doktor. 
Když v tiráži katalogu firmy Marks & 
Spencer zjistíme, že šéfredaktor se jme
nuje Renata a editor Petra, je zřejmé, že 
genderová nekorektnost spočívá hlavně 
v absenci mediální výchovy, jazykového 
cítění a nejasného sebepojetí žen, které, 
zdá se, netuší, zda jsou vůbec ženami. 
A editor nebo editorka daných novin je 
při tom nechá – z praxe vědí, že do textů 
je v dnešní době hysterických autorizací 
a tiskových oprav lepší nezasahovat.

poslanec  
a jeho drahá polovička
Pokud jde o generická (neboli bezpřízna
ková, tj. označující nositele/ku bez ohle
du na jeho/její přirozený rod) maskulina, 
média je užívají často a ráda, jako ostatně 
všechny neoprávněné generalizace. Když 
stávkují učitelé, automaticky se tím myslí 
i učitelky, jakkoli jich je v tomto oboru 
výrazná většina. Šetří to místo a čas. 
A každý/á fundovaný/á novinář/ka si 
rád/a rozmyslí používání rodově spe
cifických tvarů, když to vypadá takhle 
neesteticky a nejasně.

Rysy připisované jazyku žen samotných 
se v médiích neobjevují často: ženy podle 
poznatků soudobé lingvistiky vkládají 
do jazyka víc emocí, tj. častěji než muži 
používají expresiva, eufemismy a zdrobfO
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Fiktivní pornografický 
časopis pro ženy – 
doktorandská práce  
Lenky Koldové z VŠUp.
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něliny; také více výpovědí pronášejí ve 
formě vět tázacích, případně připojují 
oslabující a váhavé formulky „myslím si“, 
„podle mého názoru“, „pokud vím“ atd. 
Tyto jevy jsou totiž pro novináře a edito
ry balastní, nenesou důležité informace, 
a proto jsou z konečných mediálních sdě
lení nemilosrdně vyňaty. Jeden z typic
kých projevů ženské řeči však ve speci
fických periodicích „frčí“: pod úvodníky 
ženských a dívčích magazínů se autorky, 
zpravidla šéfredaktorky, podepisují jen 
křestními jmény, navíc často ve formě 
domáckých podob. Takovéhle snižování 
vlastního společenského statutu by si 
každý mužšéfredaktor určitě odpustil.

Popisky pod fotografiemi typu „po
slanec a jeho drahá polovička“, vařečka 
a dokonalý makeup jako typické arte 
 fakty ženy a notebook a výborně pad 
noucí oblek mužů na ilustračních fo

tografiích z novin asi nikdy nezmizí, 
stejně jako nahá dívka z poslední strany 
Blesku. Zájem o zachování pro ženy 
nepříznivého statu quo mají totiž nejen 
čtenáři, ale hlavně sami novináři, pro 
něž podle potřeby ženský fenomén buď 
neexistuje, nebo naopak ve své přebujelé 
formě pomáhá prodávat informace, pro 
média obchodní komoditu číslo jedna.

Od loňského září funguje genderová 
informační a tisková agentura gitA, která 
může díky grantu po dva roky poskyto
vat bezplatný informační servis českým 
médiím a organizacím. Informace o pro
jektu už zčeřily vlny tzv. velkých médií 
a některá, třeba Hospodářské noviny, již 
dokonce přejala agenturní, podle „desa
tera genderově citlivého psaní“ vzniklý 
materiál. Leckdo namítne, že odbornice 
z gitY jsou zaujaté feministky. Ano, to 
jsou. Ale nebýt feministických hnutí, 
informace o reálném postavení ženy by 
se na mediální povrch světa dostaly jen 
stěží.  

Kateřina Kadlecová je novinářka,  
studentka bohemistiky a doktorandka In

stitutu komunikačních studií a žurnalistiky 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Genderová 
nekorektnost 
sdělovacích 

prostředků spočívá 
hlavně v absenci 
jazykového cítění 
a také nejasného 
sebepojetí žen

Mediální	gramotnost	je	klíčovou	

schopností	dneška

S
talo se to v poslední době veřejně už 
několikrát: skupina lidí – zběhlých 
třeba v jiných oblastech – rozebí

rá problematiku, v níž alespoň částeč
ně figuruje tisk, rozhlas, internet nebo 
televize (ta především), a vždy nejdřív 
stráví většinu času snahami definovat 
pojmy a připomenout si alespoň základ
ní poznatky. V řadě takových debat 
„o médiích“ se diskutující přes úvodní 
vyjasňovací fázi vůbec nedostanou.

Není realistické a ani obhajitelné 
vyžadovat od každého úplnou a podrob
nou znalost každého oboru vědění. 
V případě médií je ale na místě znát 
obecné penzum. Médiím není možné se 
vyhnout, denně nás baví, informují, při
spívají k tvorbě našich hodnot a celkově 
zprostředkovávají většinu zkušeností 

s okolním světem – jen máloco známe 
bezprostředně, z vlastní zkušenosti. Což 
skýtá i rizika. Ale nestačí přijímat, co 
média přinášejí, odevzdaně a nekriticky, 
naopak je třeba vše posuzovat se zdra
vým rozumem a s odstupem. Aby to bez 
problémů zvládala už další generace, se 
snaží i nově do škol zaváděná mediální 
výchova.

pokud možno bez předsudků
Už Goetheho Utrpení mladého Werthera 
jako jedno z konkrétních zhmotnění 
ranějšího média – knihy – čelilo rozporu
plnému přijetí, už na sklonku 18. století 
se mluvilo o negativním vlivu psaného 
slova, v tomto případě o sebevraždách 
skutečných mladíků inspirovaných 
milostným románem. Někoho může 

k rozhodnutí zemřít vlastní rukou přimět 
v určitou chvíli jakýkoli podnět, jiného 
zas nikdy, i kdyby o tom vyšlo deset knih 
s podrobným líčením jak na to, řeklo by 
se. Nebo je to jinak? Spustil Goethe vlnu 
mladických sebevražd, nebo jen vyjádřil 
napětí, které by se tak jako tak, dřív nebo 
později ve společnosti projevilo? 

Zkoumání důsledků, vlivu a účinků 
působení médií věnují mediální studia 
dodnes velký prostor a úsilí, jednoznač
ná odpověď však neexistuje, a kdoví jestli 
jenom zatím. Přesto byli ale třeba někteří 
odborníci na protidrogovou problema
tiku na konferenci v jihočeské Třeboni 
letos v květnu schopni tvrdit, že mediální 
kampaně za život bez drog mají nulový 
dopad a přitom obhajovat dokumenty 
o vyléčených narkomanech jako pořady, 

ondřej Aust

Umět číst.
A psát
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které určitě preventivně zapůsobí. Že by 
média v jednom případě vůbec nepůso
bila a v druhém naopak tak silně? Je to 
možné?

Výše pranýřovaným i řadě jim podob
ných je třeba přiznat, že si některých 
zákonitostí televize jako média všimnout 
umějí. Stavějí z nich však pokřivené, 
nepřesné a lehce vyvratitelné závěry, 
v nichž se navíc zračí výrazně negativní 
postoj k televizi celkově. Ano, televize ve 
zprávách určitě zplošťuje realitu, ale třeba 
zábavní obsah může imobilním seniorům 
vhodně nahradit sociální kontakty. „Uží
vejme mediální nabídky i s požitkem,“ 
nabádají vědci zabývající se komunikací. 
A nebuďme vůči médiím a priori nega
tivní jen kvůli předsudku, že záhodno je 
zajímat se jen o věci „ušlechtilé“. Není to 
tak v životě, nechtějme to po médiích.

ptát se a pochybovat
Výchova, jejímž cílem je produkovat 
mediálně gramotné jedince, není soubo
rem prapodivných, složitých postupů, ale 
mnohem spíš soustava otázek, kladených 
nově. Zamyslet se, proč média fungují, 
jak fungují – či slovy vědců „schopnost 
pochopit metody a techniky médií, roz
poznat je a zacházet s nimi“ – znamená 
často poznat či přinejmenším zpochyb
nit, nakolik je pro vydavatele či vysílatele 
důležitý obsah a nakolik je jeho cílem jen 
co nejvíc vydělat. 

Denisa Kollmannová z katedry 
mediálních studií Fakulty sociálních věd 
UK nicméně na příkladu romantických 
knižních příběhů pro ženy Harlequin 
ilustruje, že dovolit nahlédnout pod 
pokličku je ze strany některých vydava
telství ve skutečnosti bráno jen jako další 
příležitost, jak své produkty dostat více 
pod kůži konzumentek. K poznání, které 
vede ke skutečné mediální gramotnosti, 
je podle Kollmannové často hodně málo 
indicií – znamenalo by to totiž odhalit 
samotné marketingové strategie velkých 
mediálních koncernů. Ty jsou tržně fun
gujícími firmami, a proto to nedovolí.

Ani sami novináři nebyli tomu, aby se 
metody kritického zkoumání jejich práce 
vyučovaly ve školách, zpočátku vůbec 
nakloněni. Jak uvádí Jan Jirák z katedry 
mediálních studií Fakulty sociálních 
věd UK, za první republiky se odborný 
časopis o novinovědě Duch novin odka
zoval na Jana Ámose Komenského jako 
na téměř světového „původce mediální 

mediální výchova 
má naučit lidi, 
aby maximálně 

využívali média ke 
svému prospěchu, 

a naopak 
minimalizovat 

takové obranné 
postoje, které by 

vedly k vyhýbání se 
médiím.

výchovy“, zatímco v předposlední dekádě 
se tuzemští žurnalisté spíš báli nástupu 
dalšího z autoritářských přístupů ke sdě
lovacím prostředkům. Mediální výchovu 
proto měli za „snahu ovládat mozky“, její 
propagátory pak za „průkopníky cest, po 
nichž nikdo nechce jít“.

média – dobrý sluha
Nyní se mediální výchova stává součástí 
osnov a mění se z nadšenecké a nesys
tematické v soustavnou a průřezovou 
disciplínu, přednášenou v České repub
lice na základních i středních školách. 
Cíl? Naučit mladé lidi, aby maximálně 
využívali mediální produkci ke svému 
prospěchu, a naopak minimalizovat 
takové obranné postoje, které by vedly 
k vyhýbání se médiím. Tak se podle 
Jiráka daří zvyšovat samostatnost mla
dých v užívání médií a přispět k jejich 
lepší orientaci v sociální realitě. Taky 
to ale podporuje média v jejich sou
časné, nezodpovědné praxi: novináři 
to chápou jako příležitost k vyvázání 
se z odpovědnosti vůči společnosti ve 
smyslu „nemůžeme za to, jak svou práci 
děláme, můžete za to, jak naše texty 
čtete“. A vyloženě specifickou slabinou 
je nedostatek kvalifikovaných učitelů.

Přesto se zdá být současný směr 
správný. Radim Wolák, který kromě 
pedagogické a výzkumné činnosti na 
FSV UK také o médiích učí na jedné 
ze středních škol, vypozoroval, že díky 
novému předmětu se mladí začínají 
více (a s kritickým odstupem) zajímat 
o mediální obsahy a často jsou překva
peni, kolik neznámého se dozvědí o tom, 
co jim dosud připadalo důvěrně známé 
(internet, filmy, reklama) či nezajímavé 
(televizní zprávy). A fungování médií jim 
poskytuje i témata k hovorům s rodiči, 
v nichž často vystupují jako zkušenější.

Navíc média v současné podobě nabí
zejí tolik možností, jak se vyjádřit, jako 
nikdy předtím. Protlačit prostřednictvím 
osobních internetových stránek své téma 
do televizních zpráv či na stránky deníků, 
se stává běžné.

„Mediální poučení neznamená dikto-
vání vkusu,“ ujišťují odborníci. Oprav- 
du – stačí si uvědomit, že média jsou 
už z podstaty svého názvu jen komuni-
kačním prostředkem. To, jak vypadají, 
určuje kvalita společnosti. Pokud se ta 
naučí je plně užívat a pravidelně kriticky 
hodnotit, může se lepšit s nimi.  
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Homonymní harašení
Ž

ádný přirozený jazyk nemá tolik 
hlásek, aby každý slovní (lexikální) 
význam mohl být vyjádřen samo

statnou – nadto vyslovitelnou a rozliši
telnou – formou. Tak vzniká polysémie 
a homonymie, kdy jedna lexikální forma 
nese více lexikálních významů. V poly
sémii (mnohoznačnosti) jsou druhotné 
významy motivovány souvislostí s vý
znamem prvotním: oko na polévce či na 
punčoše připomíná orgán zraku, ostré 
pokrmy, kartáče, střely nebo třeba cho
vání připomínají rušivým působením 
ostrost břitu nebo hrotu. Naproti tomu 
homonyma motivickou souvislost ne
mají: např. čekankový puk je motivován 
významem slovesa pučet, puk kuřáka 
z dýmky je motivován zvukem vypouště
ného obláčku kouře; a puk na kalhotách 
(z němčiny) anebo puk hokejový (z ang
ličtiny) jsou pro nás zcela nemotivované.

Někdy se ale mohou u jediného slova 
setkat a spojit motivace odlišné. Když 
začali naši předkové někdy v 19. století 
nazývat domácí Němce skopčáky, mínili 
tím především Němce ze severočeských 
hornatých oblastí (pocházeli „s kopců“); 
zároveň však využili motivické souvis
losti se slovem skopec (tj. vykastrovaný 
beran, přeneseně též omezenec, tupec), 
souvislosti zesílené expresivní, citově 
zabarvenou příponou ák. Tohoto hanli
vého označení se časem začalo užívat pro 
Němce vůbec.

Jindy se do motivické souvislosti 
může dostat i slovo přejaté. Poměrně 
nedávno u nás zdomácněl anglický výraz 
sexual harassment v počeštěné podobě 
sexuální harašení ve významu „jednání 
a chování (slovní komentáře, fyzický 
kontakt apod.) vyjadřující sexuální návr
hy (obvykle na pracovišti ze strany muže 
v nadřízeném postavení vůči ženě)“, jak 
to vykládá první díl Nových slov v češti
ně (NSČ 1, 1998). Tento slovník rovněž 
poznamenává, že se daného výrazu 
užívá často s žertovným zabarvením, 
tj. expresivně. Nový anglicismus u nás 
rychle zdomácněl, takže se ho začalo ve 
stejném významu užívat i bez přívlastku; 
od slova harašení se pak utvořilo sloveso 

harašit (tj. sexuálně obtěžovat), užívané 
dokonce i s přímým předmětem – např. 
„instruktoři měli údajně harašit adeptky 
kurzu“ (NSČ 2, 2004). K tomuto slovesu 
pak čeština dotvořila i činitelská jména 
harašitel, harašič (NSČ 2).

Uvedli jsme, že se těchto slov užívá 
expresivně; dodejme, že často nejen 
„s žertovným zabarvením“, nýbrž i vý
směšně. Za to nepochybně mohou i již 
dříve existující česká slova harašit (tj. vy
dávat praskavý zvuk, chrastit – např. listí 
haraší – anebo takový zvuk působit, např. 
harašit krabičkou od sirek) či harašení (tj. 
praskavý zvuk nebo jeho vydávání). Zvu
komalebnost těchto slov sama zakládá 
jistou expresivitu: vyjadřují (a napodo
bují) zvuky, jež mohou působit rušivě. 
Důležitější však je, že sloveso harašit 
nacházíme v ustálených spojeních, je
jichž expresivita je jednoznačně záporná: 
harašit zbraněmi (tj. vyhrožovat) nebo 
haraší mu v hlavě/ve věži/na cimbuří (tj. 
je to pomatenec).

Není pochyb, že starší česká homony
ma svým významem i jeho expresivitou 
ovlivňují nově přejaté a počeštěné slovo. 
Třebaže ho mnozí mluvčí užívají věcně 
a neutrálně, nezabrání tomu, aby adresáti 
a další uživatelé tuto stylovou neutrálnost 
sdíleli.Výraz (sexuální) harašení zůstane 

díky českému homonymnímu protějšku 
zatíženo expresivitou. Hadí dech expre
sivity může působit oboustranně: pro 
někoho bude poněkud divná (pomate
ná) osoba, jež si na „harašení“ stěžuje, 
pro druhého bude divný (obtěžující 

či zastrašující) ten, kdo se „harašivě“ 
chová. Dobrá vůle mluvčích, již tohoto 
pojmenování chtějí užívat neutrálně, na 
tom nic nezmění – o užívání a vnímání 
slov rozhoduje většina. Jazyk je – bohu
dík, bohužel – nejdemokratičtější výtvor 
lidstva.

Závěrem dovolte poznámku poně
kud osobní. Nemýlímli se, anglický 
harassment počeštil do dnešní podoby 
Josef Škvorecký. Mistr slova – a v tomto 
případě i mistr odmítavého hodnocení 
(nikdy se netajil svou skepsí vůči tzv. 
politické korektnosti nebo militantnímu 
lingvofeminismu). 

Ať už si o tom či o něm myslíme 
cokoli, uznejme, že se mu to počeštěné 
harašení povedlo. Ano: kdo se zmocní 
jazyka, zmocní se i myšlení. Včetně toho 
hodnotivého.  

Jan Horálek
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Z
ačíná léto a s ním možnost útěku, 
anebo přinejmenším úlevy. Tlak 
globalizace, nechutných politiků 

a všeho, co nám tak moc vadí, je pokryt 
zelenou dekou, která tlumí hluk vnější 
i vnitřní. Slibujeme si, že se máme na co 
těšit, a tak pokračujeme dál. Jakým kro
kem?

Ze všech zemí v Evropě máme jeden 
z největších počtů mobilů, ze kterých posí
láme největší počet textových zpráv. Nejen 
že si nevyřizujeme věci z očí do očí, ale 
ani ústně. Pokud se jedná o nepříjemnou 
záležitost, oznámí se mobilem. Čím závaž
nější a víc zavazující je negativní zpráva, 
tím jistěji se o ní dozvíme prostřednictvím 
esemesky. Nepřijdu na schůzku, mám 
zpoždění. Kdy tedy přijdete? To nezjistí
me – při volání zpět se dozvíme, že mobil 
dotyčného je „mimo provoz“.

Spolu s Belgií vedeme v počtu rozvo
dů v celé Evropě, skoro šedesát procent 
manželství se rozvede.

Když zemřeme v Praze, můžeme počí
tat s tím, že více než polovina z nás se 
nedočká důstojného obřadu či poslední

ho rozloučení. Stejný osud čeká každého 
třetího mimo Prahu. Naše smrt je pro 
ostatní obtíží.

Jsme největšími konzumenty piva 
v Evropě.

Patříme k evropské špičce, pokud jde 
o počet onemocnění ra 
kovinou plic vlivem kou 
ření.

Jsme sedmým nej
horším státem v Evropě 
v počtu fatálních au 
tonehod na dálnicích. 
A stále se zhoršujeme – 
 od roku 1990 se tohle 
číslo zdvojnásobilo. Zá
kon omezující rychlost 
nás nezajímá. Mám pře
ce silnou oktávku a musím se chovat – jak 
říkají naši politici – jako „pořádný chlap“. 
Nebudu se courat jako ostatní.

Máme nejvíc ateistů ze všech demo
kratických zemí na světě.

Máme nový televizor, nový telefon 
a nový vůz. Jezdíme s rodinou na „výlety“ 
do Teska či Makra. Prožíváme technickou 

i finanční renesanci, která posiluje naše 
negativní sklony, k nimž zejména patří 
odsouvat nepříjemnosti a dělat si jen to, 
co chceme. Vždyť na to máme nárok!

Nekomunikujeme mezi sebou, ani 
s blízkými, se svým mužem, ženou, stá

tem či Bohem. Naše mi
nulost i současná kultura 
nám brání uvědomit si, 
že naše identita a blaho 
nejvíce souvisejí s koneč
ným hodnocením, při 
kterém zjistíme, jak moc 
či málo jsme zlepšili ži
vot jiných lidí.

Co tedy znamená přá
telství v naší společnos
ti? Je to skanzen, anebo 

nový základ, na kterém lze stavět naši 
budoucnost? Léto přichází.

 martin Jan stránský
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Přítomnost

Pod zelenou dekou 

post scr iptum

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

Časopis

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,–

Bannerová inzerce / 3 měsíce

Umístění Cena – titulní strana Cena – sekce Velikost v px

1 9 600,– 4 800,– 468 × 60

2 6 000,– 3 000,– do 160 × 160

3 5 600,– 1 800,– do 125 × 125

4 2 700,– 1 500,– 468 × 60

ceny předplatného
ČR: 370 Kč / 1 rok (18 USD, 14 EUR)
 700 Kč / 2 roky (33 USD, 26 EUR)
 1000 Kč / 3 roky (47 USD, 35 EUR)
Evropa: 900 Kč / 1 rok (38 USD, 30 EUR)
Zámoří: 1000 Kč / 1 rok (47 USD, 37 EUR)
Studentské předplatné: 179 Kč/ 1 rok

předplatné

novinka 
Elektronické předplatné: 160 Kč / 1 rok (8 USD, 6 EUR)

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ 

Opakování Sleva 

1× 5 %

2× 10 %

3× 15 %

4× 20 %


