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Čtvrtletník Přítomnost se hlásí k tradici předválečné 
Přítomnosti, u jejíhož zrodu stál v roce 1924 Tomáš 
Garrigue Masaryk, i k tradici rodinné. Vydavateli 
Jaroslavu Stránskému, dědovi současného vyda-
vatele Martina Jana Stránského, a šéfredaktorovi 
Ferdinandu Peroutkovi se tehdy podařilo na strán-
kách Přítomnosti představit generaci demokraticky 
smýšlejících autorů a nabídnout čtenářům patrně 
nejlepší politický časopis své doby. 
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v české tradici bohužel často platilo, 
že justice je „děvka ďáblova“. Oddaně 
složila státní moci – v letech 1948–1989 
zvláště vydatně. I v dnešních, „lepších“, 
časech se začíná zdát, že její nezávislost 
pokulhává. A když čas od času prosákne 
na veřejnost nějaká zákulisní informa-
ce – nestačí se čtenář divit. Proto jsou 
úvodní témata věnována Otázkám justi-
ce. Narovnat ji do zdravé polohy se snaží 
ve své úvaze Jaromír Jirsa. Jeho úřad ho 
nutí, aby vše pojal prakticky, racionálně, 
a to je dobře. A jelikož i justice má svého 
ministra, přinášíme s ním rozhovor –
rozhovor o minulosti, budoucnosti, ale 
hlavně o přítomnosti. Poněkud jinak 
než český je formovaný angloamerický 
právní systém. Na jeho zvláštnosti 
a staletou tradici upozorňuje právní 
historik Radim Seltenreich. V dnešní 
globalizované době se stále více hovoří 
o střetu naší, euroatlantické, a islámské 
kultury. Článek od islamisty a čerstvě 
také honorárního konzula Súdánu v ČR 
Petra Pelikána tak může leccos ozřej-
mit, možná vyvrátit řadu stereotypů 
nebo nás v nich naopak utužit. Otázka 
prolínání náboženství, práva a spravedl-
nosti v islámu je velice komplikovaná, 
a ne každý „našinec“ ji správně chápe. 
Naopak o jednom z dnešních pilířů naší 
civilizace hovoří Václav Havel. O pro-
blémech naší ekonomiky a výhledech 
na přijetí eura pojednává rozhovor s bý-
valým ministrem za ČSSD Jiřím Rus-

nokem. Financování kultury je v našich 
poměrech velice komplikované. Proto 
o něco dále přemýšlí Marta Ljubková 
o tom, jaký „je kultura složitý mecha-
nismus“. Tématu ryze kulturnímu, dílu 
snes již klasika ruské elektronické hud-
by Eduarda Artěmjeva (mimo jiné složil 
hudbu k fi lmům Andreje Tarkovské -
ho – Solaris, Zrcadlo, Stalker), se věnuje 
Vítězslav Mikeš. Nonkonformní posta-
vě brněnského fi lozofa a esejisty Josefa 
Šafaříka se věnuje Zuzana Gilarová. Ša -
faříkova osobnost, která inspirovala 
celou generaci postav kulturního života, 
i jeho životní styl podobný Díogénovi 
ze Sinópé, určitě stojí za povšimnutí. 
Rubrika Reportáž je zasvěcena Íránu, 
zemi a kultuře, která se v tomto čísle 
objevuje hned několikrát – nezaškodí 
tedy pohled pod pokličku tamějšího 
běžného života. Přinášíme Vám i rubri-
ku Nové knihy, kde chceme pravidelně 
informovat o zajímavých knihách, které 
objevíte na pultech knihkupců. Proten-
tokrát jsou připraveny Dějiny Angoly 
a Rodinné strategie šlechty.

Aktuální kauze, nezávislosti Kosova, 
se věnují dva příspěvky v „zadní“ části 
čísla. To snad proto, aby čtenář neusnul –
problémy tohoto třaskavého regionu 
mu to snad nedovolí… 

Hezké čtení!

Ivan Malý , Martin Riegl

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

pr	vodce p� ítomností
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 otázky just ice

Zhoršují se vztahy justice a exekutivy? 

Nesmysl 
Existuje reálná nad�je, že ČR v letošním roce p�edežene 

Ma�arsko a Botswanu v žeb�í�ku korupce
Martin Riegl

P
okud by se nezainteresovaný pozo-
rovatel spoléhal pouze na informa-
ce z českých médií, mohl by získat 

klamný dojem, že se vztah exekutivy 
a justice po posledních volbách výrazně 
zhoršil. K takovému obrazu může při-
spívat reakce koaličních politiků na pro-
jednávání vládních reforem u Ústavního 
soudu a podezření vicepremiéra Čunka 
z korupce. Může se zdát, že si obě složky 
moci začaly velmi tvrdě vymezovat po-
zice a tzv. „checks and balances“ ztrácí 
jasné hranice. Pravděpodobně se však 
jedná jen o virtuální realitu. O dobrých 
vztazích exekutivy a justice svědčí nejen 
schůzky představitelů justice s exminis-
trem spravedlnosti P. Němcem, ale pře-
devším průběh médii vykonstruované 
korupční kauzy předsedy KDU-ČSL. 

Na prvním místě je třeba ocenit J. Čun-
ka (ale i S. Grosse, ze kterého je navzdory 
štvavé kampani českých médií úspěšný 
byznysmen a právník), který odmítl pod 
tlakem médií rezignovat a trval na své 
nevině. Jak se ukázalo, udělal dobře. Ve 
snaze plně očistit svou reputaci před ve-
řejností podal Čunkovi pomocnou ruku 
ministr zahraniční Schwarzenberg, který 
neváhal a ze svých fi nančních zdrojů za-
platí britskou detektivní agenturu Kroll, 
aby pomohl svému kolegovi z vlády plně 
rehabilitovat svou pověst. Jak se říká, 
v nouzi poznáš přítele.

Výjime&ná zodpov"dnost 
&eské politické elity
Čunkovu odpovědnost vůči voličům český 
občan ocení nejvíce až při srovnání s ne-
stabilní politickou situací po celém světě, 
kde ministři zbaběle rezignují už při pou-

hém podezření z korupce nebo drobném 
skandálu. Např. v lednu 2008 letošního 
roku nabídl italský ministr spravedlnosti 
Clemente Mastella rezignaci kvůli pode-

zření z korupce své manželky, v dubnu 
rezignoval thajský ministr zdravotnictví 
Chaiya Sasomsup, protože zatajil vlastnic-
tví akcií své manželky, a v Tanzanii ministr 
infrastruktury Andrew Chenge podezřelý 
z přijetí úplatku od britské společnosti 
BAE Systems v roce 2002. 

Do nebe volající míru politické ne-
zodpovědnosti vůči voličům projevil 
bul harský ministr vnitra Rumen Pet-
rov, který rezignoval kvůli propojení 
vyšetřovatelů organizovaného zločinu 
a podezřelých. O dobrých vztazích vlády 
a justice svědčí i nepodložené spekulace 
médií, podle kterých se tzv. justiční 
mafi e pokoušela ovlivnit (snad dokonce 
i zastavit) vicepremiérovu kauzu. Předse-
dovi lidovců naštěstí hrála do karet nejen 
prozíravost nejvyšší státní zástupkyně R. 
Vesecké, která případ na poslední chvíli 
před sdělením obžaloby odebrala morav-
ským žalobcům (nově přidělený státní 
zástupce A. Salichov v Jihlavě nakonec 
stíhání Čunka zastavil), ale i štěstěna. 
Ta shodou okolností zařídila náhodné 

J. Čunek trval 

na své nevině, 

a jak se ukázalo, 

udělal dobře.

setkání u oběda (nikoliv schůzku, jak 
se snažil veřejnosti podsunout soudce 
Cepl) mezi P. Němcem, R. Veseckou, P. 
Kučerou a dalšími. O tom, že má celá 
kauza mimořádně pozitivní dopad na 
českou společnost, svědčí i zpráva seve-
romoravské policie, podle které došlo 
k útlumu podání občanů na korupční 
jednání. Díky tomu existuje reálná 
naděje, že Česká republika v letošním 
roce předežene Maďarsko a Botswanu 
v žebříčku korupce sestavovaném Trans-
parency International.  

Index vnímání korupce 
(zdroj Transparency International)

Pořadí 
státu

Stát
Dosažené 

skóre 

1 Dánsko 9,4 
1 Finsko 9,4 
1 Nový Zéland 9,4 
4 Singapur 9,3 
7 Nizozemí 9,0 
7 Švýcarsko 9,0 
9 Kanada 8,7 
9 Norsko 8,7 

34 Spojené arabské 
emiráty 5,7 

39 Maďarsko 5,3 
41 Česká republika 5,2 
41 Itálie 5,2 
43 Malajsie 5,1 

175 Uzbekistán 1,7 
177 Haiti 1,6 
178 Irák 1,5 
179 Myanmar 1,4 
179 Somálsko 1,4 
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S
oučasná situace ve světě je poměrně 
nepříjemná. Čína a Indii neustále 
bohatnou a zdá se, že jejich střed-

ní střídy chtějí mít všechno zboží, které 
chceme my – auta, myčky nádobí a do-
konce i maso. U nás na Západě se mu-
síme vyvarovat nevhodných komentářů, 
že vy nemůžete chtít stejný způsob života 
jako máme my, protože si to naše planeta 
nemůže dovolit, ani naše peněženky. Mi-
mochodem všimli jste si v poslední době, 
kolik stojí benzín?

Globální spravedlnost je nebezpečná 
věc, která je nepřímou příčinou tzv. po-
travinové krize. V dlouhodobém výhledu 
bude rovněž klíčová diskuze o energetic-
kých zdrojích a globálním oteplování, 
které se promítají v současném nárůstu 
cen potravin po celém světě.

Nicméně nyní je toto komplikova-
né téma ve stínu nutnosti najít rychlou 
odpověď na růst cen potravin. Ve všech 
zemích, které jsem procestoval za po-
sledních šest měsíců, dominovaly ceny 

potravin politické diskuzi. V Pákistánu 
mi řekli, že obyčejné lidi nezajímá otázka 
terorismu nebo prezident Mušaraf, ale 
cena pšenice. Na Blízkém Východě jsou 
ceny potravin mnohem důležitějším té-
matem než politická situace v Iránu a Pa-
lestině. Existuje tak reálné riziko, že ceny 
potravin povedou ke globálnímu napětí. 

Reakce Indie na víceméně neškodný ko-
mentář amerického prezidenta G. Bu-
she, který uvedl, že rostoucí prosperita 
v rozvojovém světě vede k poptávce po 
kvalitnějším jídle a zvýšená poptávka se 
v konečném důsledku promítne do růs-
tu cen potravin, byla velmi emotivní. 
Komentátoři se rozhořčovali nad tím, že 
Američané jedí mnohem více než Indo-

vé, a popisovali tlusté Američany chodící 
na liposukce.

Fakticky se jednalo víceméně o směš-
nou a iracionální reakci, protože nezávislí 
analytici včetně Světové banky uznávají, 
že rostoucí prosperita v rozvojovém svě-
tě je příčinou růstu cen.

Emotivní reakce Indů je však pocho-
pitelná, protože jakékoliv náznaky, že 
blahobyt je pouze pro Západ, je neakcep-
tovatelná. Je nezpochybnitelným faktem, 
že Evropané a Američané konzumují 
mnohem více potravin než Indové a Čí-
ňané. Problém je, že růst cen potravin 
příliš nezatíží výdaje domácností na Zá-
padě, ale v Asii a Africe může způsobit 
hladomor.

Gideon Rachman

Autor spolupracuje s Financial Times od 
roku 2006, zabývá se mezinárodními vztahy.

 3. 6. 2008

D
ne 28. května tohoto roku oznámi-
la vláda Zambie a ministryně pro 
správní celky S. Maesebo, že zákaz 

kouření na veřejných prostranstvích ne-
mohl přijít ve vhodnější chvíli, kdy svět 
zápasí s problematikou kouření.

Podle ministryně je obecně známým 
faktem, že závislost na kouření je ne-
bezpečná nejen pro kuřáky, ale i pro 
lidi v jejich okolí. Kouření je škodlivé 
i tím, že může snižovat účinek medi-
kamentů a působit tak komplikace při 
léčení konkrétních nemocí.

Protikuřácký zákon, který je sou částí 
koncepce „Make Zambia Clean“, zapo-
vídá kouření v autobusech, nemocni-
cích, kostelech a veřejných budovách. 
V případě porušení hrozí nejen poku-
ta 400 000 kwacha (cca 1915 Kč, při-
čemž krabička cigaret stojí cca 10 000
kwacha), ale poměrně drakonický trest –
odnětí svobody až na dva roky, eventuál-
ně kombinace trestů. Obyvatelka Lusa-
ky a po většinu svého života náruživá 

kuřačka Alexis Brown se domnívá, že 
by místní úřady měly rovněž zajistit 
bezpečné kuřárny, kde by si mohla za-
pálit. Zároveň se domnívá, že by si vláda 
při plánech na zavedení antikuřáckého 

zákona měla vzít příklad z ostatních 
čás tí světa a brát ohled na kuřáky. „Za-
čala jsem kouřit, abych zapadla mezi 
své vrstevníky, a je pro mne těžké s tím 
najednou přestat.“ Ve snaze reagovat na 
negativní reakce kuřáků na zákonné 
opatření pověřila ministryně úřady, aby 
nalezly vhodná místa, kde by byly zave-
deny kuřárny. Těch je však podle zkuše-
ností obyvytel Lusaky ve veřejných pro-
storách naprostý nedostatek. Odpůrci 
kouření se navíc pozastavují nad tím, že 

v autobusech je prakticky nemožné zří-
dit kuřárny.

Podle mluvčího městské rady Lu-
saky Henryho Kapaty musí vlastníci 
budov, barů, klubů a restaurací umístit 
informační tabule se zákazem kouření 
a stejně tak označit kuřárny. To samé 
platí v případě otevřených prostranství, 
jako jsou trhy, pro případ, že by zde lidé 
chtěli kouřit s poukazem na to, že se jed-
ná o volné prostranství. Světové tažení 
proti kouření se tak přesouvá z Evropy 
a USA i do subsaharské Afriky. Rovněž 
další africké státy jako Tanzanie, Ugan-
da a Keňa přijaly antikuřácké zákony, 
přičemž v Keni hrozí za porušení záko-
na pokuta 700 šilinků (182 Kč).

Margaret Mangani 

 9. 6. 2008

Zákaz kou�ení: Jak dál?

P�i takové spot�eb" to dále nezvládneme

událost i  ve  sv�t�
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O
d vzniku Revoluční ozbrojených sil 
Kolumbie (FARC – Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia) 

uplynulo 44 let. Důvodů k oslavám se 
však nedostává. Smrt vůdce FARC Ped-
ra Antonia Marína (známého více jako 
Manuel Marulanda), které předcházela 
úmrtí tří členů sedmičlenného direkto-
rátu FARC, jako by nestačila, dva zkuše-
ní polní velitelé (jednou z nich byla žena, 
známá jako Karina) se vzdali a samotný 
Hugo Chávez se dostal do lehce trapné 
pozice, když se spolehlivě prokázaly jeho 
přímé vazby na FARC. 

Za více než čtyři desetiletí svého pů-
sobení se FARC nenacházel v tak prekér-
ní situaci, v jaké se nachází nyní po smrti 
svého vůdce. 

Marín byl dokonalým představite-
lem kariérního guerillového bojovníka. 
Narodil se v chudé rodině pěstitelů ká-
vovníku a do vojenských akcí v kolum-
bijských horách se zapojoval již v mlá-
dí. Když kolumbijská vláda v roce 1964 

zahájila rozsáhlou ofenzívu proti FARC, 
byl Marín již legendárním vůdcem, kte-
rý spolu se svým přítelem a důvěrníkem 
Jacobem Arenasem dovedl FARC na vr-
chol moci. V 90. letech měla tato droga-
mi fi nancovaná organizace (podle svých 
vlastních odhadů) 17 000 mužů ve zbrani 
a ovládla území o rozloze Švýcarska. 

Mírová jednání vedená kolumbijskou 
vládou v letech 1999–2002 skončila ne-

úspěchem. Nový kolumbijský prezident 
Álvaro Uribe (úřad převzal v roce 2002) 
zintenzívnil vojenskou kampaň proti 
guerille poté, co FARC odmítl jeho na-
bídku na složení zbraní výměnou za mír-
nější tresty pro rebely. 

FARC nastupuje do svého, možná po-
sledního, boje v nedobré kondici. Guil-
lermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, 

designovaný vůdce FARC po zesnulém 
Marínovi, postrádá charisma svého 
předchůdce. Nadto je plně závislý na 
podpoře brutálního polního velitele Jor-
ge Briceñeho (Mono Jojoy). Hodnostně 
nižší velitelé a vojáci s vidinou odměny 
zabíjí svoje nadřízené (Iván Ríos, zavraž-
děný vlastními ochránci), kteří se pak 
často sami, ze strachu o život, vzdají ko-
lumbijským úřadům.

Ať byl Marín v posledních letech své-
ho života chápán jako obstarožní relikt 
zlaté éry marxistické rebelie nebo jako 
výkonný a nepostradatelný organizátor, 
jeho smrt znamená konec jedné epochy. 
Odchodem nesmiřitelného vůdce se ote-
vřela možnost uzavření trvalého míru 
s kolumbijskou vládou. Je na novém ve-
dení FARC, jakou cestou se vydá. 

Paul Scheltus

Autor je nezávislý argentinský novinář.

 27. 5. 2008

Guerilla na rozcestí

S
pojené státy prolomily své mlče -
ní ohledně vztahů s Tchaj-wanem, 
když ministryně zahraničí USA 

C. Riceo vá zdůraznila na tiskové konfe-
renci význam vzájemných vztahů mezi 
Washingtonem a Tchaj-pejí. Cílem vy-
stoupení bylo pravděpodobně odradit 
vládu Tchaj-wanu od sbližování s Čínou.

Dvacet tři miliónů Tchaj-wanců sdí-
li stejné ideály jako USA a vztahy mezi 
oběma národy jsou stabilní a nedávno 
uběhlo padesát osm let od začátku války 
v Koreji, kde USA a Tchaj-wan společně 
bojovaly proti rozšiřování komunismu 
v jihovýchodní Asii. 

USA by měly Tchaj-wanu napomáhat 
v několika směrech. Zaprvé, nedávno 
zveřejněný přepis rozhovoru mezi pre-
zidenty USA a Číny obou států vyvolal 
určité nedorozumění. Podle anglické 
verze akceptoval prezident Hu Jintao 
možnost odlišné interpretace (ze strany 
Číny a Tchaj-wanu) teze o jedné Číně. 
Čínská verze však hovoří pouze o jedné 

Číně. USA by měly zatlačit na Čínu, aby 
danou dezinterpretaci vysvětlila.

Druhá verze je pro vládu Tchaj-wanu 
naprosto neakceptovatelná a je přímým 
ohrožením jeho suverenity a stability 
v Tchaj-wanské úžíně.

 Zadruhé by USA měly co nejdříve 
obnovit prodej vojenské techniky Tchaj-
wanu a zvýšit tak jeho národní bezpeč-
nost, proti kterému se staví čínské minis-
terstvo zahraničních věcí.

Zatřetí, tchaj-wanský prezident Ma 
před svým zvolením slíbil, že o budoucím 
postavení Tchaj-wanu rozhodnou voliči 
v referendu. Od svého zvolení se však to-
muto tématu zcela vyhýbá. Bez ohledu na 
stranickou příslušnost příštího americ-
kého prezidenta by vítězný kandidát měl 
tuto záležitost vnést do jednání s Čínou.

 Prezident Hu se v poslední době snaží 
vylepšit vztahy s Japonskem a postoupil 
mu i práva na ropná naleziště ve Vý-
chodočínském moři. Tento krátkodobý 
manévr má jasnou logiku. Dlouhodo-
bým cílem čínské zahraniční politiky je 
vytvořit jednotnou mezinárodní alianci 
proti USA, protože jsou pro ni jedno-
značně největším rivalem. Cílem Číny 
je přerušit japonsko-tchaj-wanské vazby 
a narušit bezpečnostní smlouvu mezi 
USA a Japonskem. Tento záměr je jasný 
ze jmenování bývalého velvyslance v Ja-
ponsku ministrem pro záležitosti Tchaj-
wanu.

Paul Lin 

Paul Lin je taiwanským 
politickým komentátorem.

30. 6. 2008

USA by m"ly nadále podporovat Tchaj-wan

událost i  ve  sv�t�
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Události druhého �t
 16. dubna – Irán

 Iránský prezident Mahmúd Ahmadínežád 
zpochybnil ve státní televizi útoky z 11. 9. 
2001. Útok byl údajně zinscenovaný, aby 
získala administrativa prezidenta Bushe 
záminku k útoku na Afghánistán a Irák. 

 30. dubna – Česká republika
 Vláda přežila třetí pokus ČSSD o vyslovení 

nedůvěry. Ze 199 přítomných poslanců hla-
sovalo pro návrh vyslovit vládě nedůvěru 
osmadevadesát, 101 zákonodárců hlaso-
valo proti návrhu.

 6. května – Tchaj-wan
 Ministr zahraničí rezignoval kvůli neúspěš-

nému pokusu „získat“ mezinárodní uznání 
od Papuy-Nové Guineje. Ministr James 
Huang rezignoval poté, co vyšlo na veřej-
nost, že „zmizelo 30 milionů dolarů urče-

ných pro vládu Papuy-Nové Guineje. Peníze 
odcizili zprostředkovatelé, kteří měli zpro-
středkovat dohodu mezi oběma vládami.

 11. května – Jihoafrická republika
 V JAR vypukly násilné nepokoje vůči při-

stěhovalcům ze sousedního Zimbabwe, 
Zambie, Konga a Mozambiku, kterých je na 
území JAR několik milionů. Násilné bouře si 
v následných dnech vyžádaly desítky obě-
tí a další tisíce imigrantů uprchly ze svých 
domovů. Mansele Tau, mluvčí ministerstva 
vnitra JAR, popřel, že by úřady prováděly 
deportace imigrantů. Obavy z nepokojů vy-
jádřili i představitelé Jihoafrického rozvojo-
vého společenství.

 12. května – Česká republika
 Prezident Klaus vetoval zákon o střetu zájmů, 

protože jej považuje za nesystémový.

 15. a 16. května – Německo
 Gymnázium F. Schillera a České centrum 

Drážďany uspořádala akce, kterými se re-
kapitulovalo uplynulých deset let společné 
činnosti.

 16. května – Česká republika
 Prezident V. Klaus vetoval antidiskriminační 

zákon, který označil za nebezpečný. V pří-
padě neschválení zákona hrozí České re-
publice sankce ze strany EU v řádu stovek 
milionů korun. Česká republika je posledním 
státem EU, který doposud příslušný zákon 
neschválil.

 21. května – Česká republika
 Česká vláda rozhodla o uznání Republiky 

Kosovo, které je podle mezinárodního prá-
va integrální součástí Srbska. ČR se stala 
41. státem, který uznal nezávislé Kosovo. 

Nejrychlejší vyhledávač letenek na trhu!

letenky
snadno
rychle
bez zprostředkovatele

Rezervujte nyní! www.letenky.cz
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�tvrtletí roku ����
 23. května – Brazílie

 Představitelé dvanácti jihoamerických států 
podepsali v hlavním městě Brazílie zaklá-
dací listinu organizace Unie jihoamerických 
národů (Unión de Naciones Suramericanas 
– UNASUR). Cílem uskupení je prohloubit 
spolupráci mezi členskými státy (Argenti-
na, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Guyana, Chille, 
Kolumbie, Paraguay, Peru, Surinam, Urugay 
a Venezuela) v oblasti politiky a ekonomiky. 

 25. května – Rusko/Gruzie
 Ruské diplomatické zdroje uvedly, že v pří-

padě vypuknutí konfliktu v Abcházii nebo 
Jižní Osetii Rusko vojensky zasáhne na 
ochranu svých občanů v regionu. Ministr 
zahraničí Gruzie Nikoloz Vašakidze se proti 
těmto výrokům ostře ohradil. Jižní Osetie 
a Abcházie jsou integrální součástí Gruzie, 
ale fakticky se osamostatnily po konfliktu 
s centrální vládou v Tbilisi v první polovině 
90. let minulého století.

 26. května – Kanada
 Vláda konzervativců přišla o ministra za-

hraničí Maxima Berniera, který rezignoval. 
Důvodem k rezignaci byl fakt, že Bernier 
zanechal tajné dokumenty o summitu NATO 
v bytě své přítelkyně.

 28. května – Nepál
 Ústavodárné shromáždění schválilo jako 

první bod svého jednání zrušení monarchie. 
Zavedení republiky prosadili maoisté, kteří 
vyhráli dubnové parlamentní volby.

 2. června – USA
 Rada bezpečnosti OSN přijala jednomyslně 

(se souhlasem somálské vlády) rezoluci 
1816 umožňující všem státům spolupra-
cujících s prozatímní vládou Somálska činit 
jakékoliv kroky v somálských teritoriálních 
vodách k potlačení pirátství. Toto opatření, 
které reaguje na rostoucí anarchii v somál-
ských pobřežních vodách, bude platné po 
dobu šesti měsíců.

 2. června – Slovensko
 Začal platit tiskový zákon, který umožňuje tzv. 

právo na odpověď v případě, že periodikum 
uvede nepřesné tvrzení. Jako první jej využili 
politici vládních stran V. Mečiar a premiér R. 
Fico. Tiskový zákon vyvolal mezi vydavateli 
na Slovensku i v zahraničí vlnu negativních 
reakcí a obav z omezení svobody slova.

 4. června – Česká republika
 Podle informací serveru Tyden.cz se premiér 

Topolánek sešel na Sardinii se šéfem ČEZ 

Martinem Romanem a jedním z klíčových 
manažerů finanční skupiny J&T Dušanem 
Palcrem. Po návratu premiéra rozhodla 
vláda o prodeji pražského letiště strate-
gickému partnerovi. O privatizaci letiště se 
zajímá i finanční skupina J&T, jejíž letadlo 
na Sardinii Topolánka dopravilo. 

 5. června – Česká republika
 Soudce Vojtěch Cepl rozhodl, že se stíno-

vá ministryně spravedlnosti ČSSD Marie 
Benešová nemusí omlouvat nejvyšší stát-
ní zástupkyni Renatě Vesecké, exministru 
spravedlnosti Pavlu Němcovi, Karlu Čer-
novskému, šéfu jihomoravských státních 
zástupců Petru Coufalovi, žalobci Arifu 
Salichovovi a místopředsedovi Nejvyššího 
soudu Jiřímu Kučerovi, které označila za 
„justiční mafii“. Benešová se musí veřejně 
omluvit pouze Liboru Grygárkovi.

Soudce V. Cepl v odůvodnění svého 
rozsudku poukázal na nevhodné schůzky, 
telefonáty, získávání informací, odvolávání 
státních zástupců a chybné přeložení vy-
šetřování případu Čunkovy kauzy z Přerova 
do Jihlavy

 6. června – Česká republika
 Premiér Topolánek a ministr Pospíšil ve-

řejně vyjádřili svoji podporu nejvyšší státní 
zástupkyni Renatě Vesecké, jejíž odvolání 
požaduje koaliční Strana zelených.

 10. června – Jižní Korea
 Premiér vlády Han Sung-su nabídl demisi 

celé vlády prezidentovi I Mjong-bakovi. Dů-
vodem k tomuto kroku je obnovení dovozu 
hovězího masa z USA, které vyvolalo vlnu 
demonstrací z obav o zavlečení nemoci ší-
lených krav. 

 10. června – Česká republika
 Poslankyně Strany zelených V. Jakubková 

a O. Zubová se postavily proti kandidatu-
ře K. Jacques na funkci místopředsedkyně 
Poslanecké sněmovny ČR. Obě poslankyně 
již dříve oznámily, že zvažují odchod z klu-
bu SZ. O. Zubová vystupuje otevřeně proti 
M. Bursíkovi a K. Jacques od prezidentské 
volby, kdy svou neplánovanou neúčastí na-
pomohla ODS ke zvolení V. Klause.

 11. června – Kanada
 Kanadský premiér Stephen Harper se omlu-

vil domorodému obyvatelstvu za násilné 
odebírání dětí domorodému obyvatelstvu, 
které probíhalo od 2. poloviny 19. stol. do 
70. let dvacátého století. Cílem postupu ka-
nadských úřadů byla převýchova dětí z do-

morodých rodin v křesťanských školách. 
Celkově bylo rodičům odebráno okolo 150 
tisíc dětí.

 12. června –  Česká republika/Velká 
Británie

 Prezident Klaus se v článku ve Financial Ti-
mes vyjádřil, že projekt společné evropské 
měny není příliš úspěšný. Podle Klause po-
lovina zemí měnové unie neplnila v letech 
2000–2006 maastrichtská kritéria kvůli 
vysoké inflaci.

 13. června – Jihoafrická republika
 Centrální banka JAR oznámila zvýšení úro-

kových sazeb. Reaguje tak na zvýšení infla-
ce přesahující 10 %, což jí narušuje politiku 
kontroly inflace.

 13. června – Irsko/Česká republika
 Irsko jako jediný stát rozhodoval v refe-

rendu o osudu Lisabonské smlouvy, která 
je náhradním řešením projektu evropské 
ústavy. Poměr zastánců a odpůrců byl pod-
le konečných výsledků 46,6 % ku 53,4 %. 
O dalším postupu se bude rozhodovat na 
summitu EU. Klaus rovněž výsledek refe-
renda označil za „vítězství svobody a rozu-
mu nad umělými elitářskými projekty a ev-
ropskou byrokracií“. 

 14. června – Zimbabwe
 Prezident R. Mugabe odmítl možnost, že by 

v případě své prohry předal moc opoziční-
mu Hnutí za demokratickou změnu. Podle 
Mugabeho se M. Tsvangirai, který vyhrál 
první kolo prezidentských voleb, nikdy ne-
ujme moci v Zimbabwe. 

Mugabe spoléhá na podporu vete-
ránů z boje za nezávislost proti rasis-
tickému režimu I. Smithe, kteří již při-
spěchali s ujištěním, že jsou v případě 
Mugabeho prohry připraveni rozpou -
tat občanskou válku. Mugabe přivedl fun-
gující ekonomiku dřívější Rhodesie do krize 
(současné HDP je na úrovni 25 % HDP opro -
ti roku 1980, kdy čelila Rhodesie ekono-
mickému embargu a inflace se blíží hranici 
200 000 %).

 18. června – Česká republika
 Koaliční poslanci schválili v prvním čtení 

zrušení zdravotnických poplatků u novoro-
zenců. Opozice oznámila, že hodlá prosadit 
osvobození od poplatků i další skupiny oby-
vatelstva.

-red-
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Aktuální problémy 
�eské justice

B�ím" komunistické éry
Řada problémů tíží českou justici, i když 
o ní můžeme s klidným svědomím prohlá-
sit, že není nijak výrazně problémová, po-
kud ji srovnáme s justicemi ostatních států 
bývalého východního bloku, a dokonce 
i s některými z toho bloku západního. Na 
rozdíl od justičních systémů, které nejsou 
destabilizovány tím, že mají za sebou 40 
let totality, ten náš destabilizován je a při-
znejme si na rovinu, že ještě dost dlouho 
bude. Ale to není problém jen české justi-
ce. Na její obhajobu je však třeba hned na 
začátku uvést, že prostřednictvím soud-
ních sporů se od počátku 90. let navracel 
miliardový majetek těm, kterým byl za 
komunismu neoprávněně odebrán, řešily 
se po tisícovkách rehabilitace, restituce, 
přechod na tržní hospodářství, takže jsme 
museli v měřítku nebývalém zakládat ob-
chodní společnosti, zvykat si na úpadkové 
právo, ale i na to, jak žít s tak „banálními“ 
pojmy (alespoň za první republiky tomu 
tak bylo), jako je nájem, koupě, směnka… 
S tím je svázáno tisíce soudních sporů, 
které s sebou česká justice vleče jako kouli 
na noze.

Pozd" nalezená spravedlnost 
je k ni&emu
To není nic výjimečného, i ostatní oblasti 
fungování státu se s tím potýkají. Žádná 
z nich však není nadána tou jedinečnou 
ústavní pravomocí rozhodovat nezávisle 
spory, kauzy, příběhy. A že souzení není 
práce u soustruhu, je snad zřejmé. Za 
každou žalobou a obžalobou je lidský 
osud, příběh a soudce se nesmí dostat do 
pozice Bati, který seká cvičky. Pokud by 
se do ní dostal, nebyl by dobrý soudce. 

Nicméně dnešní doba vyžaduje rychlost, 
někdy jen rychlost, a je pravda, že pozdě 
nalezená spravedlnost jako by nalezena 
nebyla, i když platí i to staré latinské: „Při 
souzení je pospíchat zločin.“ Je tedy zcela 
na místě zabývat se tím, jak soudní řízení 
zrychlit, ale na druhou stranu nedopus-
tit, aby se z něj stalo to pověstné sekání 
cviček. Je několik cest, jak se k tomuto 
cíli dobrat.

Především je třeba začít zamýšlet se 
nad tím, co všechno mají soudy vlastně 
řešit. Dnes řeší řízení auta po jednom 
pivu, placení pokut za černé jízdy, pár 
korun za plyn, elektřinu. Jinak řečeno, 
na soudy se nabaluje rozhodování ve 
věcech bagatelních, úředních, soudy se 
zahlcují něčím, co by ještě před 20 lety 
bylo absurdní. Co je soudní soudu, co je 
správní úřadu. To musí začít platit na-
prosto striktně, chceme-li, aby se soudy 
začaly zabývat souzením a aby to soudní 
(skutečně soudní) řízení bylo účinné 
a rychlé.

Soudy musí �ešit nesmysly
Ještě 19 let po revoluci si občané naší 
republiky nechtějí zvyknout na to, že se 
mají starat odpovědně o své záležitos -
ti. Vymáhání nároků prostřednictvím 
soud ního řízení nevyjímaje. Ne nadar-
mo v poslední době Ústavní soud razí 
zásadu, že „spravedlnost patří pouze 
bdělým“. Nejen bdělým, ale i připrave-
ným. A výsledek soudního řízení je až 
na výjimky, kdy se soud například stará 
o nezletilé děti, projednává dědictví, roz-
hoduje o způsobilosti k právním úkonů, 
především v rukou jeho účastníků. To je 
možná konstatování banální, ale v soud-

ní praxi se ukazuje, že většina účastníků 
soudního řízení nezdravě spoléhá na 
paternalismus státu (soudu), čeká, že se 
o něj soud postará. Soud se však nemá 
starat, ale projednávat. To platí v civilizo-
vané Evropě mnohem více než u nás.

Efektivní justice není zadarmo
Jak již bylo uvedeno v úvodu tohoto 
článku, problémů je v české justici celá 
řada. Patří k nim stále složitější právní 
předpisy a doslova zaplevelený právní 
řád, průtahy některých soudců, organi-
zace práce u soudů, která často odpovídá 
spíše prvorepublikovým poměrům než 
těm současným. Doslova a do písmene 
také platí, že výkonná justice je drahá, 
a můžeme se zamýšlet nad tím, zda ta 
2 % ze státního rozpočtu, která jí stát 
každoročně věnuje, je suma dostatečná, 
pokud ve vyspělých evropských státech 
bývají výdaje na soudnictví kolem 4 %. 

To jsou problémy vskutku klíčové, 
nikoliv však nejpodstatnější. Ten nej-
podstatnější je jeden: Naše demokracie 
je příliš mladá na to, abychom si zvykli 
na to, že vždy a všude musí na prvním 
místě vládnout právo. Že právo je to, co 
se nesmí překrucovat podle toho, jak se 
to komu hodí, i když paragrafy překrou-
cené jsou. Právní stát se tomu říká. Nebo 
úcta k právu. Nejen k tomu vlastnímu, 
ale především k právu toho druhého. 
V podnikání, ve vlastnictví, v rodině. 

Není to nic nového, stačí nahlédnout 
do starozákonního desatera. Krást a lhát 
se nemá a podání ruky musí něco zna-
menat. Jak prosté a složité zároveň …  

Autor je prezidentem Soudcovské unie ČR.

Český justi�ní systém je destabilizován a ješt� dlouho bude. Jaromír Jirsa
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S ministrem 
spravedlnosti

Pane ministře, jste v úřadu již téměř dva 

roky, jak byste zhodnotil toto období a čin-

nost Vašeho úřadu? Co se Vám dle Vás po-

vedlo a co ne? 

Při svém nástupu do funkce ministra 
spravedlnosti jsem si jasně uvědomo-
val potřebu včasných a účinných změn. 
Ministerstvo spravedlnosti nikdy neby-
lo a pravděpodobně nikdy nebude tolik 
exponovaným a „strategickým“ rezortem 
jako třeba vnitro nebo fi nance. Po listo-
padu však bylo opomíjeno až příliš, bylo 
opomíjeno fi nančně i koncepčně, časté 
střídání ministrů navíc v podstatě zne-
možnilo uskutečnit jakékoli hlubší změ-
ny. To se v konečném důsledku projevi-
lo nedostatečným fungováním soudů, 
jejich neefektivitou a průtahy, absencí 
elektronických postupů v justici, špatnou 
situací ve vězeňství, absencí detenčních 
ústavů a také archaičností a legislativní 
nedokonalostí některých kodexů. Můj 
plán byl tedy zcela zřejmý, vlastně ani 
nemohl vypadat jinak – dosáhnout stan-
dardu justice moderního právního stá-
tu, přiblížit justici veřejnosti, dosáhnout 

toho, aby zákony a justiční aparát slouži-
ly lidem, a nikoli obráceně, aby veřejnost 
pociťovala justiční oblast jako přátelské 
prostředí. Okamžitě jsme tedy nastar-
tovali řadu změn a začali tak rozsáhlou 
reformu justice. Už nyní můžeme pozo-
rovat první výsledky – mnohé z projektů 
elektronizace justice jsou úspěšně v bě-
hu, mezi množstvím právních předpisů, 
které předkládáme do sněmovny, jsou 
i zcela zásadní a klíčové kodexy jako 
např. trestní, občanský či obchodní zá-
koník, měníme personální strukturu na 
soudech tak, abychom docílili co největší 
efektivitu, zabýváme se vězeňstvím, zvy-
šujeme zaměstnanost vězňů, zavádíme 
zcela nový druh ochranného opatření 
pro nebezpečné pachatele s těžkými psy-
chickými poruchami – detenční ústavy 
atd., zkrátka je toho opravdu hodně, jde 
o komplexní reformu, jakou novodobá 
historie české justice nezažila. Hovořit 
konkrétně na téma Co se povedlo/Co 
se nepovedlo je prozatím předčasné, ne-
boť zmiňované změny jsou komplexní, 
dlouhodobé a hloubkové, proto si žádají 
dlouhou „inkubační dobu“. Za svůj nej-
větší dosavadní úspěch považuji právě 
to, že se ten obrovský vlak změn dal do 
pohybu, neboť reformu justice chápu od 
počátku jako své poslání a hlavní úkol ve 
funkci ministra spravedlnosti.

Co je podle Vás hlavním problémem sou-

časné české justice? A co byste změnil, 

kdybyste mohl? 

Jak jsem již řekl v odpovědi na předchozí 
dotaz, je třeba provést změny především 
v legislativní, ekonomické a personální 
oblasti, je také třeba reformovat české 
vězeňství a zavést elektronické postupy 
do soudnictví. Všechny tyto změny jsou 
již v plném proudu, je však třeba mít na 
paměti, že jde o celkovou reformu, tzn. 

i přes dílčí výsledky a úspěchy, které mů-
žeme pozorovat už nyní, je dokončení 
této justiční obrody a její běžné fungo-
vání v praxi otázkou dlouhodobější. Těší 
mě, že můj nástupce nebude muset začí-
nat bezmála od nuly, že nebude zatížen 
ozvěnami komunistické éry, ale bude 
moci hladce pokračovat v modernizaci 
a evropeizaci české justice.

Jak hodnotíte současný stav českého zá-

konodárství? Vnímáte nějaký problém mezi 

českou a evropskou legislativou?

Musím bohužel konstatovat, že jsme 
stále poněkud limitováni čtyřiceti roky 
totalitární ideologie. Opravdu bych ne-
rad, aby to vyznělo jako nějaká výmluva, 
jsem si plně vědom, že již bezmála dva-
cet let žijeme ve svobodné společnosti, 
nicméně nesmíme zapomínat, že zatím-
co tehdejší státy EU tříbily a precizova-
ly myšlenky a principy demokracie, my 
jsme řešili otázku přežití v systému, který 
už svou podstatou odporoval základním 
lidským právům a svobodě každého je-
dince. Současná legislativa je ve znamení 
modernizace a postupného začleňování 
mezi státy EU. Zcela zásadní je příprava 
a schválení nových stěžejních kodexů. 
ODS stála u toho, když se v první polo-
vině 90. let tyto zastaralé komunistické 
kodexy výrazně novelizovaly. V rámci 
tehdejší transformace však nebyl prostor, 
aby se tyto kodexy vytvořily úplně znovu 
a aby se odstranily veškeré problémy, kte-
ré obsahují. Po dvaceti letech nastal čas 
přijmout nové a očištěné zákoníky. Jsme 
poučeni zkušenostmi ze zahraničí i z vý-
voje u nás. Pokud budeme úspěšní, pak 
bude mít současná vláda v učebnicích 
právní teorie významné postavení. Žád-
ná jiná vláda totiž nepředložila do par-
lamentu všechny klíčové kodexy a žádné 
vládě se nepodařilo, aby byly schváleny. 

Ivan Malý
Martin Riegl

o problémech justice, 

soudcokracii a významu 

nezávislosti soudní moci.
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Jak hodnotíte kvalitu dnešní vysokoškol-

ské přípravy budoucích českých právníků 

a úroveň českých právnických fakult? Mys-

líte, že je potřeba nějaké změny?

To je otázka spíše pro ministra školství. 
Z vlastní pedagogické zkušenosti mohu 
hodnotit pouze fakulty v Plzni a v Karlo-
vých Varech. V obou případech je úroveň 
víc než slušná. Mám tu možnost setkávat 
se a spolupracovat s mladými začínají-
cími právníky a musím konstatovat, že 
jsou pro svou budoucí práci velmi dobře 
připraveni.

Jak hodnotíte mediální obraz, kterým po-

suzuje česká veřejnost naši justici? 

Někdy mám pocit, že se nám skutečně 
daří přiblížit občanům naši práci a naše 
úsilí. Myslím, že náš tiskový odbor od-
vádí v tomto směru skvělou práci. Je zde 
také spousta redaktorů, kteří se snaží ve-
řejnost objektivně informovat, oni dobře 
vědí, kteří to jsou, a já jim za to velmi dě-
kuji. Jsou zde ale také redaktoři, kteří baží 
jenom po falešných senzacích a rádoby 
šokujících zprávách, také oni dobře vědí, 
kteří to jsou, a já jim za to velmi neděkuji. 
Stejně populistické a nesmyslné je v někte-
rých okamžicích chování opozice. Mrzí 
mě například, že třeba. tzv. kauza Čunek 
zatlačuje do pozadí to podstatné, tu sku-
tečnou práci ministerstva spravedlnosti 
a potažmo celé vlády. V poslední době to 
je třeba veledůležitý občanský zákoník, ale 
i jiná témata. Já samozřejmě absolutně ne-
zlehčuji žádnou ze současných kauz, navíc 
jsem vyznavačem co největší otevřenosti 
směrem k občanům, nicméně dovolil bych 
si apelovat na některá média, aby pečlivěji 
ověřovala své informace, aby lépe připra-
vovala své zprávy či reportáže, aby byla 
profesionálnější ve svém postupu.

Podle statistiky k 1. 1. 2004 měla Čes-

ká republika 2696 soudců. V témže roce 

jste uvedl, že požadovaný počet soudců by 

měl být 3054. K 1. červnu 2007 bylo v ČR 

3004 soudců, ale dle Vašeho ministerstva 

je tento počet možné snížit o 200 soud-

ců. Jak si to máme vysvětlit? Považujete 

počty českých soudců za přemrštěné, nebo 

na opak podhodnocené?

Na to je poměrně jednoduchá odpověď. 
V roce 2004 byly zcela jiné reálie, než jsou 
dnes. V důsledku hromadného odchodu 
soudců po roce 1989 především ze sever-
ních Čech a z některých částí Moravy se 
na těchto soudech hromadily nedoděl-
ky a nedařilo se je řešit. Tehdy tedy byla 
skutečně jediná možnost navýšit počet 
soudců – ta situace už byla neudržitelná. 
Nyní se nám již daří nedodělky vyřizo-
vat, ve srovnání s ostatními zeměmi jsme 
v počtech soudců na vedoucích pozicích. 
Abychom však zefektivnili soudní řízení 
a maximálně zkrátili jeho ještě stále neú-
měrně dlouhou dobu, chceme více sázet 
na využití odborného soudního aparátu 
a především měnit styl práce na soudech 
a postupně zavádět tzv. soudní minitýmy. 
To ovšem samozřejmě neznamená hro-
madné propouštění soudců, ale přiroze-
ný úbytek v rámci odchodů do důchodu 
či do jiných profesních sfér a zároveň 
opatrnější přístup při navrhování na 
jmenování soudců.

Po jednání o „regulačních poplatcích“ u lé-

kaře napadl Váš kolega P. Nečas P. Rychet-

ského, J. Nikodýma a E. Wagnerovou, že 

používali stejnou dikci a slovosled jako ko-

munističtí a sociálnědemokratičtí poslanci. 

Funguje podle Vás Ústavní soud jako ne-

závislá instituce, nebo jde o „třetí komoru 

Parlamentu ČR“?

Jsem přesvědčen, že Ústavní soud fungu-
je jako nezávislá instituce. Víc nemám co 
dodat.

Prezident Václav Klaus často hovoří o soud-

cokracii. Existuje podle Vás tento fenomén, 

a pokud ano, v čem se dle Vás projevuje?

Myslím, že tento pojem je poněkud nad-
hodnocený. Jistě že soudci jsou jistá pro-
fesní skupina, která má určitou schopnost 
ovlivňovat běh událostí, ale stejně tak by-
chom potom mohli hovořit např. o peda-
gogokracii, dopravokracii atd. Vztah mezi 
ministerstvem spravedlnosti a soudci by 
měl fungovat na principu partnerství a já 
mám za to, že tomu tak je. 

Na jaké úrovni je dle Vás v Čechách vyma-

hatelnost práva? 

Jako ministr spravedlnosti demokratic-
kého státu považuji hladkou vymaha-
telnost práva za samozřejmost. Právo 

na spravedlnost patří k zásadám každé 
demokratické společnosti, a pro mne 
je proto svatou povinností razit tomuto 
právu cestu a dbát o něj.

Jednou z priorit ODS, alespoň před posled-

ními parlamentními volbami, byl boj proti 

korupci. Podle serveru Novinky.cz došlo 

v Severomoravském kraji po ukončení kau-

zy vicepremiéra Čunka k výraznému pokle-

su trestnících oznámení na korupční jedná-

ní. To by vypovídalo o možné ztrátě důvěry 

společnosti v nezávislost justice a ochotě 

vyšetřovat korupční aféry. Cítíte za to jako 

ministr spravedlnosti odpovědnost?

No vidíte, když jsem Vám zodpovídal 
dotaz ohledně mediálního obrazu, říkal 
jsem si, že se mě na tuto kauzu také ze-
ptáte. Svým dotazem jste se v podstatě 
dotkl přesně toho, čeho se obávám – pře-
ci nelze na základě jednotlivých selhání 
odsoudit dosavadní kvalitní práci (např. 
na protikorupčních opatřeních) nebo 
spekulativně odvodit, že pokles trestních 
oznámení na korupční jednání o čem-
koli vypovídá. Jak bych mohl, byť jako 
ministr spravedlnosti, cítit odpovědnost 
za špatné svědomí některých jedinců? 
Tu odpovědnost musí mít za své chová-
ní oni sami, pokud ji nemají, musí ji mít 
stát, který zajistí nápravu právní cestou. 
Bylo by ovšem přinejmenším nefér sva-
lovat paušálně vinu na justici jako tako-
vou – takový obraz právě některé média 
bohužel vytvářejí.

Zaznamenáváte nějaké nedostatky samot-

ného práv ního vědomí v ČR i v samotné 

obci právníků?

Řekl bych, že právní povědomí obecně 
vzrůstá. Je to dáno řadou okolností – 
např. se snažíme občany co nejlépe in-
formovat o jejich právech, možnostech 
atd.; návrh nového občanského zákoní-
ku jsme publikovali na našich webových 
stránkách a připravujeme také informač-
ní kampaň v tisku, aby se k jeho znění 
mohla veřejnost vyjádřit nebo dokonce 
svými připomínkami ovlivnit jeho po-
dobu – stejně jsme postupovali v případě 
trestního zákoníku, stejně hodláme po-
stupovat i v jiných případech. Dalším dů-
vodem je větší zájem lidí o vlastní práva 
– tomu je třeba postupně se učit, ale mám 
velkou radost, že se postoj lidí ke svému 
právnímu povědomí od devětaosmde-
sátého roku výrazným způsobem mění. 
Každý občan by pochopitelně měl znát 

Jiří Pospíšil
Vystudoval Právnickou fakultu Zá-
padočeské univerzity v Plzni. Od 
ro  ku 2002 je poslancem a od roku 
2006 ministrem spravedlnosti v prv-
ní i druhé vládě Mirka Topolánka. 
V letech 2006–2007 byl předsedou 
Legislativní rady vlády.
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svá základní práva, v opačném případě 
je sám proti sobě, nicméně u lidí, kteří 
nejsou z praxe, by bylo logicky nesmysl-
né očekávat detailní znalosti z různých 
oblastí práva. Od toho tu je slušné množ-
ství kvalitních právníků či advokátů, je-
jichž znalosti se specializují a prohlubují. 
V současné době chystáme nový zákon 
o mediacích (předložení vládě očekává-
me v prosinci tohoto roku), který upra-
vuje roli mediátora v občanskoprávních 
sporech. Tento mediátor bude registro-
vaný ministerstvem spravedlnosti a bude 
školený na řešení výše jmenovaných spo-
rů co nejméně násilným způsobem, ku 
prospěchu oběma stranám a v co možná 
nejkratší době.

Kauza „Čunek“ už zahýbala profesní kari-

érou několika osob. Podle serveru iDnes.cz 

brněnská žalobkyně Hojovcová zastavila 

trestní oznámení proti R. Vesecké a S. Po-

toczekovi a později povýšila na šéfku Vrch-

ního státního zastupitelství v Olomouci. 

Post získala po I. Ištvanovi, který naopak 

kritizoval postup svých kolegů v „Čunko-

vě“ kauze. To opravňuje minimálně k řadě 

spekulací. Jak si tyto okolnosti vysvětlu-

jete Vy?

Sami jste řekli, že to opravňuje k řadě 
spekulací. Já si ze svého postu prostě ne-
můžu jakékoli spekulace dovolit, naopak 
musím vycházet jedině z faktů. Stejně 
tak byl JUDr. Ištvan odvolán na základě 
podkladů Renaty Vesecké, stejně tak byla 
za svou dlouhodobě kvalitní práci pový-
šena státní zástupkyně Hojovcová.

Je podle Vás stabilita vlády vyšší hodnotou 

než nezávislost justice?

Nezávislost soudní moci a moci výkonné 
představuje jeden ze základních principů 
demokracie v naší zemi. Tak je to zakot-
veno i v ústavě. Stabilita vlády je záleži-
tostí politických dohod a ujednání, nelze 
ji však stavět nad platný ústavní pořádek. 

Každý představitel výkonné moci včetně 
ministra spravedlnosti musí plně respek-
tovat nezávislost justice bez ohledu na 
cíle, které v politice sleduje. 

Jaké zákony či novelizace budete v nejbliž-

ší době předkládat do Poslanecké sněmov-

ny ČR? 

Ze zákonů, které jsou v současné době 
předloženy vládě, bych jmenoval např. 
Věcný záměr trestního řádu, Novelu 
trestního řádu (dohoda o výši trestu), 
Novelu občanského soudního řádu (do-
mácí násilí) a jiné. Z těch norem, kte-
ré budeme nyní předkládat, zmíním 
mezi jinými např. Novelu exekučního 
řádu, Novelu trestního řádu (uznávání 
konfi skačních příkazů), Novelu zákona 
o znalcích a tlumočnících nebo Novelu 
zákona o výkonu trestu (vytvoření ob-
čanských komisí, rozšíření povinnosti 
odsouzeného pracovat i pro soukromé 
subjekty). 

19. 8. | 19.15–23.00 
2 denní program u pøíležitost 40. výroèí vstupu 
vojsk Varšavské smlouvy do Prahy a Bratislavy

Následného živého pøenosu z Goethe-Institutu se zúèastní mimo 
jiné Egon Bahr, František Èerný, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, 
Jan Faktor, Annette Simon, Milan Horáèek, Rada Biller, Sibylle 
Plogstedt a Joachim Gauck.

Pouze nìmecky.

J A Z Y K O V É  K U R Z Y   I   W O R K S H O P Y   I   V Ý S T A V Y   I   P Ø E D N Á Š K Y   I   K O N C E R T Y   I   F I L M O V Ý  K L U B

P R A Ž S K É  J A R O  –  P R A Ž S K Ý  P O D Z I M

20. 8. | 9.00–20.00 
Jednodenní sympozium 

Témata sympozia:

• Okupace v srpnu, vzdor obyvatelstva 

a reakce v západní a východní Evropì

• Praha 68 jako souèást evropských dìjin boje za svobodu

• 1968 dnes? Mladý pohled na Pražské jaro

• Zpracování minulosti – národní nebo evropský úkol?

Vstup volný, rezer vace nutná: loderova@prag.goethe.org      |     www.goethe.de/praha  Masar ykovo nábøeží 32, Praha 1
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Angloamerické právo –
více než jen

„common law“

J
ak známo, izolovanost britských os-
trovů souvislou vodní plochou za-
příčinila vícero zvláštností místního 

vývoje. Do jejich výčtu pak nepochybně 
na předním místě spadá i právní systém 
tradičně označovaný termínem „com-
mon law“. Jen v okolních mořích to 
ovšem spočívat nemohlo, jak dokládá 
případ Skotska, kde se právo daleko více 
vyvíjelo v souladu s děním na evropském 
kontinentě, a tudíž i pod vlivem římské-
ho práva.

Snad to tak byl skutečně především 
anglický právnický stav, který díky své 
připravenosti obhájil domácí právo před 
pronikáním práva římského a položil zá-
klady druhého velkého právního systému 
euroatlantické civilizace. Jinými slovy 
– byli to soudci královských soudů ve 
Westminsteru, v jejichž hrudi (odtud do-
slova i pojem „breast law“) povstalo prá-
vo, jež se pak s anglickými kolonizačními 
výboji rozšířilo až do velmi vzdálených 
končin světa. Zde je pak pochopitelně 
common law zbaveno pro tyto primitivní 
podmínky příliš sofi stikovaných doktrín 
– zjednodušeno a předáváno dál. Tak se 

stalo kupříkladu v 17. století i v americké 
divočině, kde hovoříme o propojení ve 
smyslu „tradition and design“.

Kromě rozšíření v prostoru je pak 
neméně fascinující i kontinuita v čase, 
neboť pojetí soudního precedentu vlast-
ně v nemalé míře zabraňuje tomu, aby se 
rozsáhlé oblasti jednotlivých právních 
odvětví přesunovaly do kolonky „právní 
historie“. Ten, kdo se věnuje historii 
vývoje jednotlivých doktrín common 
law, se tak věnuje zároveň i platné právní 
úpravě a naopak. Žádné striktní dělící 
čáry mezi platným právem a právní his-
torií, jak je narýsoval třeba na počátku 
19. století ve Francii svými pěti zákoníky 
Napoleon, zde prostě nenajdeme (myš-
lenku kodifi kace práva prosazoval na 
anglické půdě bezvýsledně především 
Jeremy Bentham). 

Právě uvedené samozřejmě nezname-
ná, že by Anglie už poměrně záhy zákony 
v systému svých právních pramenů ne-
znala – hrály zde však spíše roli dobově 
proměnlivého vzoru na gobelínu, jehož 
neměnné pozadí vytváří právě soudcov-
ské common law. Kromě zákonů slouží-

cích ovšem spíše pouze jako podklad pro 
soudcovské určení, co z nich se v právní 
praxi reálně uplatní a co zůstane pouhou 
„mrtvou literou“, hraje pak jako právní 
pramen důležitou úlohu i „legal writing“ 
– spisy významných právníků, neboť tepr-
ve jejich refl exe množství nepřehledných 
soudních precedentů umožnila postavit 
common law na pevnou doktrinální bázi. 
Defi luje tak před námi už od středověku 
řada významných jmen, stojících ovšem 
přeci jen poněkud ve stínu velikána 18. 
století, Sira Williama Blackstonea, jehož 
dílo „Th e Commentaries on the Laws of 
England“ je považováno za shrnutí vý-
voje common law a první učebnici nové 
právní éry.

Mimochodem – jsme-li u výuky, není 
bez zajímavosti, že common law nebylo 
v Anglii vyučováno na univerzitách, ale 
v tzv. „Inns of Court“ v Londýně. Šlo 
o svého druhu „stavovské kluby“, kde se 
vyučovalo i jazykům, šermu a dalším do-
vednostem a kde nezřídka nějakou dobu 
pobyl také nejeden mladý šlechtic, jenž 
se právu sice následně soustavně nevěno-
val, avšak osvojil si zde základní znalosti, 

Angloamerické ústavní prá-

vo vykazuje obdivuhodnou 

kontinuitu mající své ko�e-

ny v listin� Magna Charta 

Libertatum z roku ?@?Q. Radim Seltenreich
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jež se mu mohly hodit v úloze smírčího 
soudce či při správě vlastního panství. 
O vysoké prestiži svědčí jistě i okolnost, 
že místní slavnosti si podle svědectví Sira 
Johna Fortescuea z 15. století nezadaly 
dokonce ani s těmi, jež byly pořádány 
královským dvorem. 

Jistým korektivem common law při-
tom bylo už záhy právo equity, reagující 
na určitou strnulost a přílišný formalis-
mus common law. O tom, že i nejpřed-
nější soud tohoto práva – „High Court of 
Chancery“ – upadl nakonec do nepříliš 
potěšitelného stavu, podává smutné 
svědectví Dickensův „Ponurý dům“. 
Do kontextu oboru „právo a literatura“ 
(předmět mající na angloamerických 
právnických fakultách stále větší oblibu) 
spadá ostatně kupříkladu i Shakespearův 
„Kupec benátský“, v němž jeho autor dle 
mnoha názorů mistrně vylíčil právě prů-
běh procesu na jednom z královských 
soudů common law.

Equity jako „soud spravedlnosti“ při -
tom vnáší do právního systému i dimen-

zi „přirozeného práva“, které se vůbec má 
klenout nad celou stavbou angloameric-
kého práva jako ideál, z něhož má čerpat 
své existenční oprávnění. To je pak zvláš-
tě dobře patrné v oblasti ústavního práva, 
kde se interpretace při rozenoprávních 
principů nezřídka přímo dovolávala.

I angloamerické ústavní právo přitom 
vykazuje obdivuhodnou kontinuitu 
mající své kořeny až v legendární listině 
Magna Charta Libertatum z roku 1215 
(její článek 39 kupříkladu dodnes rezo-
nuje v části textu 5. a 14. dodatku ame-
rické ústavy). Stejně tak ve 13. století jsou 
položeny základy anglického parlamentu, 
jehož moc po vzniku konstituční monar-
chie na sklonku 17. století vystoupala 
až do zenitu rčení o tom, že „může vše 
s výjimkou proměny ženy v muže a muže 
v ženu“. Samotný pozdější význam v 18. 
století vzniklé americké ústavy, jež se 
v průběhu doby stala doslova národním 
totemem, pod nímž žily své životní pří-
běhy celé generace Američanů, snad ani 
netřeba připomínat. Ve znamení „rule of 

law“, čili jak to coby ideál postuloval Tom 
Paine ve své fi lipice proti britskému krá -
li – „in America law is the king“.

Jak patrno, je termín „angloamerické 
právo“ nepochybně širší než pojem 
common law, což ovšem nic nemění na 
tom, že jako celek je to stále nejvíce ze 
všeho „právo soudců“, na rozdíl od kon-
tinentu, kde stále ještě pošilháváme po 
v 19. století v Německu užívaném slově 
„Professorenrecht“. A také je to právo po-
žehnané v nemalé části právních odvětví 
dlouhověkostí, zákonitě plodící úctu lidí; 
takové, o němž John Galsworthy ve své 
době napsal, že se vyznačuje „by its smell 
of fi ne old cheese“ – „vůní dobrého staré-
ho sýra“.  

 

Radim Seltenreich je právní historik, 
působí na PF UK. 
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K „politické“ roli 
ústavních soud" 

Politická justice 
a politizace justice
Údělem ústavního soudnictví je být 
soudnictvím politickým, byť jen v jed-
nom z několika významů tohoto pojmu. 
Pokud jde o „politickou justici“, můžeme 
se při jejím vymezování přidržet O. 
Kirchheimera, jinak známého konceptem 
tzv. strany pro všechny (catch-all party), 
který jí rozumí využívání právních zaří-
zení a opatření k upevnění mocenských 
pozic. V krajním případě to může být 
„soud“ provozovaný přímo politiky nebo 
jimi ovlivňovaný, a to bez ohledu na to, 
o jaký skutek se jedná, případně kdo se 
jej dopustil. Jiným kritériem lze defi no-
vat „politickou justici“ skrze posuzované 
skutky, tj. tzv. politické trestné činy, 
případně i tzv. úřední delikty a zvláštní 
žaloby vznášené proti hlavám státu, mi-
nistrům, soudcům nebo jiným vysokým 
úředníkům. Konečně se nabízí spojit 
„politickou justici“ i s osobou delikventa, 
resp. se zvláštním zacházením s touto 
osobou: není tak podstatné, z čeho je 
obviněna, podstatné je, že jde o nepřítele 
režimu. 

Od „politické justice“ je třeba odlišit 
ať již skutečnou, nebo domnělou „politi-
zaci justice“, k níž může dojít způsobem 

jmenování a odvolávání soudců za účasti 
politických funkcionářů (odvolání z po-
litických důvodů), zřizováním zvláštních 
orgánů pro politické delikty nebo stano-
vením působnosti soudů tak, že zahrnuje 
„politické otázky“, resp. zasahuje do 
politických procesů. 

Kompetence ústavních soud� 
v politickém systému
Právě rozhodování o „politických otáz-
kách“ nás přivádí k soudnictví ústavnímu, 
ač se nemusí týkat pouze jeho (viz zvláště 
soudní přezkum voleb, ale za určitých 

okolností i soudní přezkum rozhodování 
výkonné moci, tedy správní soudnictví 
– srov. aspirace prezidenta V. Klause být 
se svými akty mimo dosah soudní moci). 
Esencí ústavního soudnictví je přezkum 
souladu zákonů s ústavou, přičemž tento 

přezkum může být konkrétní (v určité 
věci užito zákona, jenž je „podezřelý“ 
z protiústavnosti) nebo abstraktní (pře-
zkum nesouvisí s konkrétní kauzou). 

Další kompetence ústavních soudů, 
byť mnohdy velmi rozsáhlé, mají již spíše 
povahu bonusu, resp. nahodilosti, neboť 
mohou být svěřeny i jiným orgánům, 
z nichž se kvůli tomu ještě nestane ústav-
ní soud. I tyto působnosti však mohou 
politické procesy ovlivňovat: již zmíněné 
volební soudnictví může přinést rozhod-
nutí o (ne)platnosti zvolení konkrétního 
kandidáta, případně i o (ne)férovosti 
volební kampaně s dopadem na platnost 
voleb jako celku. Taková rozhodnutí 
soudů však nejsou pokusem měnit vůli 
voličů, ale naopak bdít nad tím, aby se 
ctila řádně vyjádřená vůle voličů, a niko-
liv její zmanipulovaná podoba. Podobně 
rozhodnutí kompetenčních sporů může 
ten či onen vrcholný orgán vnímat 
jako ukrácení svých domnělých práv 
(vzpomeňme u nás svého času sporu 
o to, zda je ke jmenování guvernéra a vi-
ceguvernérů ČNB třeba kontrasignace); 
v SRN je toto řízení rozšířeno do podoby 
sporu orgánů (Organstreit), jež jsou 
defi novány velmi široce, takže zahrnují 
třeba i parlamentní frakce. Tím se dále 

Ústavní soudy jsou politikou ovlivWovány a politiku ovliv-

Wují, neboX kontinuáln� vymezují prostor, v n�mž mYže 

probíhat každodenní politická sout�ž. Jan Kysela

Ústavní soudnictví 

je z povahy věci 

„politizované“.
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rozšiřuje výčet toho, čemu se v USA říká 
„politické otázky“ (political questions), 
při jejichž projednávání by měli být 
soudci zdrženliví, aby příliš neomezovali 
prostor politických mocí, bezprostředně-
ji spjatých s aktuálním lidem (v německé 
literatuře se tomu někdy říká „legitimi-
zační náskok“). Neznamená to, že takové 
otázky nemají vůbec projednávat, neboť 
to by mohlo znamenat odepření spra-
vedlnosti někomu, kdo má tu smůlu, že 
jeho případ má politický rozměr. Spíše 
nemá být referenční ústavní text příliš 
kreativně rozvíjen.

Ústavní soudnictví 
je tradi&n" politické
Vrátíme-li se k rozhodování o ústav-
nosti zákonů, musíme konstatovat, že 
je-li zákon transformací politické vůle 
do práva, pak posuzování (ústavnosti) 
zákona je zásahem do politiky. Z toho 
plyne, že ústavní soudnictví je z povahy 
věci „politizované“. Jeho účelem nicméně 
není provádět politiku, nýbrž dohlížet na 
respektování právních pravidel a postu-
pů. Rozsah své působnosti si zpravidla 
nestanovují soudci sami, nýbrž činí tak 
ústavodárce nebo zákonodárce; ne vždy 
ovšem úplně explicitně. 

Platí to vlastně již o zakladatelském 
rozhodnutí celého konceptu soudní kon-
troly ústavnosti zákonů, tedy rozhodnutí 
Nejvyššího soudu USA ve věci Marbury 
v. Madison z roku 1803. Nejvyšší soud 
tehdy dospěl k závěru, že má-li mít 
nějaký smysl procedurální odlišení vyš-
šího práva, tj. ústavy a jejích dodatků od 
běžných zákonů (rigidita ústavy), musí 
být vrstva ústavních pravidel chráněna 
před ataky běžného zákonodárce, který 
by mohl prostými většinami tunelovat 
(významově proměňovat) to, co stanovil 
ústavodárce. Ústavodárce představuje 
moc ustavující, která stanovuje pravidla 
a mantinely, zákonodárce moc ustave-
nou, jež je jimi vázána. Podle názoru 
Nejvyššího soudu USA, který se mohl 
opřít také o autoritativní Listy Federalis-
tů, role ochránce přísluší soudům, neboť 
právě je ústavodárce zřídil k řešení sporů 
o právo. 

Zhruba v téže době se ve Francii rozví-
jela jiná linie kontroly ústavnosti zákonů. 
Zde neměly hrát roli strážců ústavnosti 
soudy, protože by to odporovalo suve-
renitě lidu, soudci měli být jen ústy zá-
kona, byli nedůvěryhodní kvůli spojení 

se starým režimem atd., nýbrž orgány 
spíše politické. Starší projekt J. Sieyese, 
význačného politika první fáze Revoluce, 
ale později také třeba druhého konzula, 
počítal s tzv. ústavní porotou, později 
bylo posuzování souladu zákonů s ústa-
vou svěřeno Senátu. Ten byl označován 
jako Sénat Conservateur, což neznamená 
ani tak konzervativní, jako spíše uchová-
vající – dohlížející na zachování ústavy. 
Myšlenka kontroly ústavnosti v zásadě 
v rámci zákonodárného procesu zapusti-
la ve Francii hluboké kořeny a zčásti byla 
opuštěna až v V. republice projektem 
Ústavní rady, která však ani tak není pro 
svou blízkost politice klasickým soudním 
orgánem (členové nemusejí mít právnic-

ké vzdělání, virilními členy jsou bývalí 
prezidenti republiky apod.). Pro důraz 
kladený na suverenitu lidu (J. J. Rouseau) 
se francouzský model zalíbil i v lidových 
demokraciích, potažmo v lidem se zaklí-
najících socialistických státech střední 
a východní Evropy, jejichž ústavy obsa-
hovaly různé klauzule, že sám parlament 
či jeho předsednictvo dbají o soulad 
zákonů s ústavou, protiústavní zákony 
nepřijímají apod. S tímto odůvodněním 
ostatně nebyl v Československu nikdy 
zřízen ani ústavní soud, který se do 
ústavy dostal v roce 1968: je to buržoazní 
přežitek, u nás si vše pohlídá (pracující) 
lid. 

Postavení ústavních soud� 
ve státech Evropské unie
Rozhlédneme-li se po státech Evropské 
unie, zjistíme, že v 15 z nich existuje or-
gán přímo nazvaný ústavní soud (Belgie, 
Bulharsko, ČR, Itálie, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Německo, Polsko, Portugal-
sko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko), ve Francii se 
setkáme s ústavní radou a v šesti dalších 
zemích jsou různě defi nované otázky 
kontroly ústavnosti zákonů svěřeny 
nejvyšším soudům (Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Irsko Kypr, Nizozemsko a Velká 
Británie), přičemž zvláště v britském pří-

Rozhlédneme-li 

se po státech 

Evropské unie, 

zjistíme, 

že v 15 z nich 

existuje orgán 

přímo nazvaný 

ústavní soud.
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Projednávání poplatků ve zdravotnictví 

před Ústavním soudem
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padě je prostor pro přezkum ústavnosti 
zákonů velmi úzký vzhledem k doktríně 
suverenity parlamentu a s ní související 
absenci rigidní kodifi kované ústavy. 

Rozdíly mezi soudy jsou ve složení 
(kdo, koho, na jak dlouho vybírá), ale 
samozřejmě především v kompetencích. 
V tom prvním ohledu můžeme najít 
modely obsazování ústavních soudů jen 
rozhodováním parlamentu, rozhodo-
váním parlamentu spolu s hlavou státu, 
modely zapojení soudní moci apod. 
Různá jsou formální i neformální kritéria 
pro ustavení do funkce, vesměs směřující 
k tomu, aby soudci ústavních soudů byli 
osobně i profesně zkušení právníci vy-
tvářející relativně pestré prostředí umož-
ňující refl ektovat hodnoty prostupující 
právní řád. Ústavní soudy totiž více než 
soudy jiné hledají právo za texty, orien-
tují se na konstitutivní hodnoty a obecné 
principy. Proto je důležité, aby soudci 
méně svázaní jasnými texty byli zralými 
osobnostmi, uvážlivě vykonávajícími 
své rozsáhlé kompetence, proto je důle-
žité, aby pocházeli z různých profesních 
prostředí a byli různých názorových ori-
entací. Jednostranně profi lovaný ústavní 
soud bude mít problémy s akceptací tou 
částí společnosti, která bude mít pocit, že 
její zájmy a názory nejsou brány v potaz. 
A nemluvím přitom o nějakých stranic-
kých příslušnostech, které by tu měly být 
bezpředmětné, mám na mysli obecnou 
světonázorovou orientaci, identifi kaci 
s právně-fi lozofi ckými směry atd.

V tom druhém, kompetenčním ohle -
du se odlišují zejména soudy s tzv. plnou 
jurisdikcí (typicky SRN, Španělsko nebo 
ČR) od těch ostatních, jimž chybí mož-
nost přezkoumávat a rušit rozhodnutí 
obecných soudů. Soudy jsou soudy od 
toho, že rozhodují spory o právo, přesto 
můžeme nalézt i případy činností spíše 
„posudkových“, kdy buď podávají obecný 
výklad ústavy bez vztahu ke konkrétnímu 
spornému případu, nebo rozhodují před-
běžně, ještě než se právo právem mohlo 
stát. Předběžný přezkum najdeme zvláště 
u mezinárodních smluv (srov. u nás 
aktuální přezkum Lisabonské smlouvy), 
které by měly být co možná v souladu 
s ústavou, protože případného rozporu 
s ní se státy později nemohou dovolávat 
jako důvodu, proč smlouvu neplnit. Ve 
Francii je ale jako předběžná koncipo-
vána i kontrola ústavnosti zákonů, které 
se jako nevyhlášené dosud netěší nimbu 

suverenity. V Maďarsku mohl být ústavní 
soud vtahován i do nitra legislativního 
procesu posuzováním přípustnosti růz-
ných procesních postupů; zdůvodňováno 
to někdy bylo potřebou nahradit chybějí-
cí druhou komoru. Tato působnost však 
byla hojně kritizována jako zatahování 
soudu do politických půtek, které ještě 
nestačily získat dokonanou právní podo-
bu, tedy jako jeho „politizace“. 

Mám-li uzavřít tyto stručné poznám-
ky na okraj tématu ústavního soudnictví, 
vrátím se na začátek. Ústavní soudy 
jsou politikou ovlivňovány a politiku 
ovlivňují, neboť kontinuálně vymezují 

Ústavní soudy ve sv"t":

1) Státy s explicitní existencí ústavního soudu
Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, 
Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďar-
sko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Turecko, Ukrajina

Angola, Arménie, Ázerbájdžán, Benin, Burundi, Chille, Egypt, Ekvádor, Gabon, 
Gruzie, Guatemala, Jižní Korea, Kolumbie, Kyrgyzstán, Madagaskar, Mongolsko 
Mali, Peru, Rovníková Guinea, Rwanda, Srí Lanka, Středoafrická republika, Suri-
nam, Sýrie, Tádžikistán, Th ajsko, Togo, Uzbekistán

2) Státy, kde funkci ústavního soudu plní nejvyšší soud 
Belgie, Dánsko, Dominikánská republika, Dominika, Estonsko, Grenada, Guya-
na, Haiti, Honduras, Irsko, Island, Jamajka, Kostarika, Lichtenštejnsko, Mexiko, 
Monako, Nikaragua, Norsko, Panama, Paraguay, Řecko, Salvador, Svatý Kryštof 
a Nevis, Švédsko, Švýcarsko, Trinidad a Tobago, Uruguay, Venezuela

Afghánistán, Argentina, Bahamy, Bangladéš, Belize, Bolívie, Botswana, Brazílie, 
Burkina Faso, Čad, Demokratická republika Kongo, Eritrea, Fidži, Filipíny, 
Gambie, Ghana, Guinea, Indie, Irán, Izrael, Japonsko, Jemen, Kamerun, Kanada, 
Kapverdy, Keňa, Kiribati, Malajsie, Malawi, Mikronésie, Namibie, Nauru, Nepál, 
Niger, Nigérie, Nový Zéland, Palau, Papua-Nová Guinea, Seychely, Sierra Leone, 
Singapur, Súdán, Svazijsko, Tanzanie, Tonga, Tuvalu, Uganda, USA, Vanutu, 
Zambie, Západní Samoa

3) Státy, kde funkci ústavního soudu plní tzv. ústavní rada
Alžírsko, Džibutsko, Francie, Komory, Libanon, Pobřeží Slonoviny, Mauretánie, 
Maroko, Mozambik, Senegal

4) Státy, kde existuje jiný model ústavního přezkumu zákonnosti
Austrálie, Bahrajn, Barma, Brunej, Čína, Kongo, Etiopie, Guinea Bissau, Kuba, 
Kuvajt, Laos, Mauritius, Omán, Pákistán, Severní Korea, Svatý Tomáš a Princův 
ostrov, Tunisko, Turkmenistán, Vietnam, Zimbabwe

5) Státy, kde neexistuje ústavní přezkum zákonnosti
Lesotho, Libérie, Libye, Nizozemí, Velká Británie 

 zdroj: www.concourts.net

prostor, v němž může probíhat každo-
denní politická soutěž, aniž by zasaho-
vala do chráněných, případně dokonce 
zakázaných témat ústavnosti. Nebylo-li 
by takových orgánů, ponecháváme vše 
na dobré vůli politických mocí, jejichž 
nevyhnutelné vzájemné spory by krom 
toho byly řešitelné jen dohodou, potaž-
mo až občanskou válkou.  

Autor působí na Právnické fakultě UK 
a v Kanceláři Senátu
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Hrozí 
v České republice 
soudní diktatura?

V
ítězství Ivy Brožové ve sporu s pre-
zidentem republiky o předsednictví 
Nejvyššího soudu a spor o justiční-

ho čekatele Langera je pro mladou českou 
demokracii zásadnější, než se na první 
pohled zdá. Bohužel nejde o nudné práv-
nické spory, nýbrž o kauzy, které vypoví-
dají o kvalitě demokracie v ČR. Posilová-
ní soudcovské samosprávy nás posouvá 
k soudcovskému korporativismu a zavádí 
v naší zemi soudcokracii. 

Nedávné zrušení části zákona o ne-
mocenském pojištění ústavním soudem 
o neproplácení prvních tří dnů nemoci 
naznačuje, že český ústavní soud začíná 
plnit roli třetí komory parlamentu. Jestliže 
ústavní soud rozhoduje o čistě věcných 
sporech plynoucích z reformy veřejných 
fi nancí, není to v pořádku. Jde pouze 
o náhodu, nebo o signál, že vstupujeme 
do éry soudní diktatury?

Posilování soudcovské sa-

mosprávy nás posouvá 

k soudcovskému korpo ra-

tivismu a zavádí v naší zemi 

soudcokracii. 

Marek Loužek

Soudcovský korporativismus
Korporativismus, který se šíří západní 
společností jako zhoubný nádor, je ne-
bezpečný – tím spíše, že nám některé jeho 
projevy – např. tripartita či soudcovská 
samospráva – připadají tak samozřejmé. 
Proti korporativismu by měli bojovat 
nejen všichni upřímní liberálové, ale 
i ostatní, kdo věří v hodnotu zastupitelské 
demokracie a nechtějí dopustit rozparce-

lování státu ve prospěch privilegovaných 
zájmových skupin.

Mnohé profesní skupiny (lékaři, práv-
níci, pracovníci veřejnoprávní televize, 
soudci apod.) neustále ujišťují o své nepo-
stradatelnosti, snaží se posílit své postave-
ní, vyjednávací sílu, samozřejmě na úkor 

ostatních, méně vlivných společenských 
skupin. Hlavním argumentem těchto 
skupin jsou specifi ka jejich stavu, zejména 
potřeba zajistit zvláštní nezávislost. 

Korporativismus posilují různá sdru-
žení s povinným členstvím (jako Česká 
lékařská komora, advokátní komora, ko-
mora architektů, soudcovská unie apod.). 
Tato profesní sdružení, která v zásadě vy-
jadřují soukromé zájmy svých členů, jsou 
posvěcena zákonem. Prakticky zavádějí 
omezení vstupu do odvětví, když působe-
ní v dané profesi je podmíněno členstvím 
v komoře, které se získává složitým systé-
mem kvalifi kací, atestací a praxe.

Soudnictví si vydobylo autonomii ve 
zcela unikátním a zatím nepřekonaném 
rozsahu. Soudci řídí sami sebe prostřed-
nictvím samosprávy cechovního typu. 
Uživatelé veřejných služeb – soudů –
nemají žádnou volbu, kdo konkrétně jim 
má službu poskytnout, u kterého soudu 
ji mohou hledat. Soudci jsou de facto 
neodvolatelní, protože jsou jmenováni 
doživotně, bez časového omezení.

K posílení jejich postavení dochází 
právě dnes. Vyjednávací síla soudcov-
ské lobby je tak velká, že se ji neodváží 
zpochybnit téměř žádný politik. Debata 
o zrušení soudcovské defi nitivy či soud-
covské samosprávy se zdá být kacířstvím. 
Že se po odmítnutí odebrání třináctých 

Jestliže ústavní 

soud rozhoduje 

o čistě věcných 

sporech plynoucích 

z reformy 

veřejných financí, 

není to v pořádku.

p itomnost leto.indb   18p itomnost leto.indb   18 15.7.2008   17:28:1915.7.2008   17:28:19



otázky just ice

 léto ���� / PŘÍTOMNOST [ 19 ]

a čtrnáctých platů kasta soudců odváží 
dokonce posilovat svou pozici uvnitř 
ústavního systému, je však na pováženou.

Problémy soudnictví
Ačkoli stále existují stížnosti na pomalost 

soudních řízení, v počtu soudců na 
100 000 obyvatel drží Čes-

ká republika rekord 
v ze mích OECD. 

Zatímco na -
příklad Francii 

stačí na 100 000 
obyvatel 11 soudců, 

Španělsku 9 soudců a Ja-
ponsku pouze dva soudci, 

Česká republika se svými 27 soud ci ve 
statistikách nápadně vyčnívá a předsti-
huje i Maďarsko, Slovensko či Polsko. 

Hlavním problémem české justice 
není nedostatek soudců (je jich spíše pře-
bytek), nýbrž špatná organizace práce na 
soudech. Soudci stále vykonávají činnos-
ti, které by mohl dělat jiný personál. Za 
plat jednoho soudce, který dnes v prů-
měru převyšuje 80 000 korun, by se dali 
zaplatit dva až tři zdatní administrativní 
pracovníci. Soudce by měl získat více 
času na vlastní rozhodovací činnost.

K tomu je však třeba změnit soudní 
řád a organizaci soudů, na ni dohlíží 
ministerstvo spravedlnosti. V současné 
době zabírá administrativa více než 
polovinu pracovní činnosti soudců. Díky 
legislativní smršti jsme v situaci, kdy je 
české právo hypertrofované a nestabilní. 
Soudci se v zákonech přestávají oriento-
vat. Právo upravuje stále více segmentů 
života lidí. Extenzivní navyšování počtu 
soudců v této situaci je chybné. 

Nezávislost, kterou se soudci ohánějí 
a která má oporu v ústavním pořádku 
demokratických zemí, má nejen pozi-
tivní, ale i negativní důsledky. Monopol 
na výkon jakéhokoli rozhodnutí s sebou 
vždy nese i rizika. Uživatelé jejich služeb 
nemají prakticky žádnou volbu. Dnešní 
systém řízení soudů vychází ze socialis-
tického modelu, který vznikl v 60. letech 
a příliš se nezměnil.

Na počátku 90. let odešla až polovina 
soudců z českých soudů. Svou roli sehrál 
lustrační zákon, neobnovení soudcov-
ských mandátů či odchod do advokacie. 
Soudnictví pak bylo v krátké době do-
plněno právníky různých profesí, někdy 
bez splnění osobnostních předpokladů. 
V současné době, kdy je české soudnictví 

institucionálně, personálně i materiálně 
zabezpečeno, žádný masový nábor soud-
ců není třeba.

Je správné, že se prezident republiky 
při jmenování soudců upřednostňuje 
kvalitu před kvantitou. Věk jako pod-
mínka vyspělosti kandidáta je oprávněné 
kritérium. Případ justičního čekatele Pe-
tra Langra, který si chce na prezidentovi 
„vysoudit“ jmenování do funkce soudce 

a je v tom do značné míry úspěšný, však 
ukazuje, že soudní moc sahá daleko dále, 
než jsme se dosud domnívali.

Je legitimní se vážně zabývat změnou 
ústavního zákona i institutem soudců na 
zkoušku či soudců juniorů, kde je teprve 
po několika letech soudci udělen doži-
votní mandát (např. v SRN získá defi niti-
vu až po pěti letech). Stížnosti kritiků na 
ohrožování nezávislosti soudců nejsou 
oprávněné.

Česká justice – stát ve stát"
Skutečné problémy soudnictví, které vězí 
v pomalosti rozhodování, špatné organi-
zaci práce, svévolném rozhodování (ně-
kdy bohužel i korupci), nálezy ústavního 
soudu nevyřešily, nýbrž naopak posílily. 
Aktivismus ústavního soudu nabývá na 
síle. 

Vývoj kauzy předsedkyně Nejvyššího 
soudu Ivy Brožové ve věci předsednictví 
Nejvyššího soudu má nepříjemné důsled-
ky. Jestliže před rozhodnutím ústavního 
soudu z 11. července 2006 mohl podle 
zákona orgán, který soudní funkcionáře 
jmenoval (prezident, případně ministr 
spravedlnosti), soudní funkcionáře 
odvolat alespoň při opakovaném poru-
šení jejich povinností při výkonu státní 
správy soudů, dnes tedy nemůže udělat 
ani to. Bylo dosaženo situace, kdy soudní 

funkcionáři jsou napříště neodvolatelní 
a mohou vycházet z toho, že vykonávaná 
funkce jim byla svěřena bez jakéhokoli 
omezení. 

Je pozoruhodné, že dokonce i před-
seda ústavního soudu Pavel Rychetský 
tehdy zveřejnil stanovisko odlišné od 
nálezu ústavního soudu. Argumentace 
ústavního soudu podle Rychetského 
přesahuje do „absolutní polohy vedoucí 
k totální separaci soudní moci“. V rámci 
ústavně-právní argumentace teorií dělby 
moci jako ústavního principu a konstitu-
tivní hodnoty demokratické společnosti 
je podle něj třeba přihlížet i k „jejímu 
obsahu, včetně uznávaného rozměru 
vzájemné vyváženosti a kontroly jednot-
livých moci ve státě“.

Rozhodnutí ústavního soudu neobstojí 
před principy demokratického právního 
státu, na něž se odvolává čl. 1 Ústavy. 
Vícekrát v nálezech ústavního soudu 
dovolávaný princip dělby moci nemůže 
znamenat separaci a úplné oddělení 
soudní moci od výkonné a zákonodárné, 
protože existují požadavky na vzájemnou 
provázanost jednotlivých mocí. Bohužel 
podle rozhodnutí ústavních soudců se 
česká justice mění ve stát ve státě.

České soudnictví potřebuje reformu. 
Nemáme-li odvahu privatizovat justici, 
aby klienti mohli vybírat ze služeb 
různých soudů jako zprostředkovatelů 
sporů, stojí za úvahu, zda bychom se ne-
měli inspirovat zahraničím alespoň v té 
věci, kdy v řadě zemí jsou nejen soudní 
funkcionáři, ale i běžní soudci jmenová-
ni na dobu určitou. Znovupotvrzování 
legitimity je klíčovým principem demo-
kratického právního státu.  

Autor je analytikem 
Centra pro ekonomiku a politiku. 

Přednáší na FF UK a VŠE.

Je správné, 

že prezident 

republiky při 

jmenování soudců 

upřednostňuje 

kvalitu před 

kvantitou.
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Výjime&ný „proces &trnácti“
Soudní systém v Bělorusku velmi často 
slouží k zastrašení společnosti a ke kon-
trole jednotlivých nevládních organiza-
cí a politických stran. Tento jev nejlépe 
ilustruje nedávno zakončený soudní 
proces v Minsku, který byl na stránkách 
nezávislého běloruského tisku označen 
za „Proces čtrnácti“. V procesu fi gu-
rovalo 14 mladých aktivistů běloruské 
opozice, kteří byli zadrženi za účast 
v protestních akcích běloruských drob-
ných soukromých podnikatelů, které 
probíhaly v Minsku v lednu letošního 
roku. 

Místní soudce Valerij Jesman od-
soudil dne 27. května na dva roky pod-
míněně do nápravného zařízení otev -
řeného typu (veřejně-prospěšné práce) 
Pavla Vinogradova a Michaila Subača. 
Maxim Dašuk byl odsouzen na 1,5 roku 

Procesy trvají pouze n�kolik minut 

a probíhají ve stylu „sériové výroby“

B�lorusko: 
poslední justice 
ve službách vlády?

Aleksander Pilecki

otázky just ice
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nepodmíněně. O měsíc dříve soudkyně 
Aljona Iljina za tutéž činnost poslala 
Andreje Kima na dva roky do vězení, 
sedm dalších osob bylo podmíněně od-
souzeno rovněž ke dvěma rokům a dvě-
ma dalším aktivistům byla vyměřena 
pokuta ve výši 3,5 milionu běloruských 
rublů (25 000 Kč). 

Tento soudní proces připoutal vel -
kou pozornost zahraničních médií a bě -
loruské společnosti. Ještě nikdy v novo-
dobé historii Běloruska nedošlo k ma -
sovému trestání politické činnosti pro-
střednictvím justice. V průběhu soud-
ního jednání se státní zástupce opa-
kovaně dostal do slepé uličky, když vi-
deonahrávky dokazovaly nejen nevinu 
obžalovaných, ale navíc dokazovaly po-
rušování zákonů ze strany zasahujících 
ozbrojených složek. Přesto nebyl nikdo 
z mladých aktivistů osvobozen.

Efektivní justice
Výše uvedený příklad není v Bělorusku 
zdaleka ojedinělý. Každá větší akce bě-
loruské opozice je doprovázena vlnou 
policejního zatýkání na dobu 10–15 dní. 
Časté je i preventivní zatýkání před plá-
novanými demonstracemi. Formálně je 
jim vytýkáno provolávání protistátních 
hesel na veřejných místech a protivení 
se zákrokům ze strany policie. Mezi bě-
loruskou opozicí byla dokonce vypraco-
vána taktika „pasivity“ před důležitými 
demostracemi. Mnozí z nich se pokoušejí 
ukrýt na počátku takových akcí na ven-
kově nebo za hranicemi Běloruska, aby 
se mohli v pravou chvíli vrátit a účastnit 
se politických akcí proti režimu.

V pozici svědků v podobných vykon-
struovaných soudních procesech vy -
stupují nejčastěji zástupci milice nebo 
speciálních policejních složek. „Narušite-
lé veřejného pořádku“ jsou pak konfron-

továni se „svědky“ až v soudní síni, což 
svědkům nezabraňuje obviňovat opoziční 
aktivisty z nezákonné činnosti. Procesy 
trvají pouze několik minut a probíhají 
ve stylu „sériové výroby“, podle jedné 
šablony.

 Na jaře roku 2006, v době protestů 
spojených s volbou Alexandra Lukašenka 
do jeho třetího prezidentského funkční-
ho období, byli lidé sváženi k soudům 
dokonce autobusy, potom rychle uvedeni 
do soudní síně, kde jim byl přečten roz-
sudek, a v zápětí byli převáženi do tzv. 
„specprijomnik-razpredelitela“ – tedy 
mís ta vykonání trestu. 

Obětí takovéto „justice“ se stávají 
v pr vé řadě zástupci nestátních mládež-
nických organizací, což je provázeno 
těžkostmi potenciálních následků zvláště 
pro mladé lidi (vyloučení ze studií). Rov-
něž svoji úlohu sehrává faktor zastrašení. 

Státní moc se obává, že mládežnické 
ak tivity přerostou do masových akcí, 
a chtějí tímto způsobem ohraničit počet 
těm, kteří by se rádi připojili k protestům. 
„Proces čtrnácti“, o kterém se zmiňuji 
výše, je tohо jasným důkazem. Účast mlá-
deže v akcích drobných podnikatelů byla 
krajně nevhod vládní moci Běloruska, 
protože hrozil nárůst solidarity různých 
sfér běloruské společnosti v protestech 
proti vnitřní politice státu.

Justice utužuje 
disciplínu uvnit� režimu
Nicméně by bylo chybou se domnívat, 
že justiční systém v Bělorusku, kromě 
svých základních funkcí, je určen pouze 
k zastrašování a kontrole opozice. Spo-
lupracovníci státního aparátu se totiž 
rovněž často stávají obětí justičního pro-
následování. Zpravodajství na hlavním 
státním běloruském televizním kanálu je 
plné informací o korupčních skandálech 
ve špičkách běloruského establishmentu 
nebo mezi šéfy největších podniků, které 
jsou v majetku státu. Takovéto soudní 
procesy probíhají vždy za zavřenými 
dveřmi, bez účasti médií, a pokud s ní, 
tak výlučně státních. Díky tomu je těžké 
prokázat, zda tyto procesy nejsou rovněž 
vykonstruovány. Nicméně se prokazuje, 
že podobnými justičními metodami se 
běloruská státní moc snaží kontrolovat 
nejen slabou opozici, ale i státní no-
menklaturu. Ukazuje tak názorně svým 
úředníkům, že i oni se mohou kdykoliv 
ocitnout za mřížemi.

Rovnocenný systém kontroly „svých
i cizích“ pomocí justice je více než 
zřetelný. Za situace, kdy se soudci a pro-
kurátoři nacházejí pod plnou kontrolou 
prezidentské administrativy, je těžké 
mluvit o možnosti nezávislých soudních 
verdiktů. Prezident Lukašenko nedávno 
svým dekretem vyměnil generálního 
prokurátora Běloruska a předsedu Nej-
vyššího soudu, čím již po několikáté dal 
jasně na zrozuměnou, že plně kontroluje 
situaci v oblasti justice. Počet politických 
vězňů nyní začíná opět v Bělorusku 
narůstat po vlně amnestií z počátku 
letošního roku, kdy tak běloruský režim 
reagoval na hrozbu ekonomických sank-
cí ze strany Evropské unie a USA, což je 
důkaz plné kontroly nad justicí ze strany 
prezidentské administrativy.  

Autor je nezávislý běloruský publicista.

Každá větší akce 

běloruské opozice 

je doprovázena 

vlnou policejního 

zatýkání na dobu 

10–15 dní.

otázky just ice

FO
TO

: Č
TK

 

p itomnost leto.indb   21p itomnost leto.indb   21 15.7.2008   17:28:2315.7.2008   17:28:23



globální  spole"nost?

Zdrojem 
islámského práva je

boží v%le Petr Pelikán

[ 22 ] PŘÍTOMNOST / léto ����

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 A

U
TO

R
A

p itomnost leto.indb   22p itomnost leto.indb   22 15.7.2008   17:28:2415.7.2008   17:28:24



globální  spole"nost?

 léto ���� / PŘÍTOMNOST [ 23 ]

K
dyž muslimové vymezují své nábo-
ženství vůči křesťanství, vyzdvihují 
jeho striktní monoteismus naráže-

jíce na vlastní interpretaci křesťanského 
učení o Trojici. Ve vztahu k judaismu pak 
zdůrazňují islámský univerzalismus po-
pírající, že by si bůh pro svůj Zákon vy-
volil jen jediný národ. Tyto dva postuláty 
ve zkratce vyjadřují, jak se islám staví 
k uspořádání světa a lidské společnosti.

Islám je všezahrnující systém – v ne-
gativní hodnotící poloze lze říci systém 
totalitní – připouštějící pouze jediný 
transcendentní a neměnný zdroj všech 
hodnot. Úhelným kamenem jeho světo-
názoru je dogma, že Alláh, jediný jsoucí 
bůh, je tvůrcem veškerenstva, jeho hy-
batelem i soudcem, že mu podléhá celý 
hmatatelný i metafyzický svět a že smys-
lem existence tohoto světa je poslušnost 
božích nařízení.

Průmětem tohoto světového názoru 
do praktického života lidské společnosti 
je tzv. šaríja. Šaríja, islámské právo, jak se 
tento výraz obvykle překládá, není práv-
ním řádem ve smyslu, kterým je tento 
pojem chápán v současných západních 
společnostech. Soustava zákonů, jejichž 
plnění garantuje a vymáhá stát, je sice 
její součástí, ale v rámci celého islám-
ského práva představuje jen relativně 
malý podíl. Šaríja totiž svými pokyny –
nikoliv jen bezprostředními striktními 
příkazy a zákazy, ale také doporučeními 
a hodnoceními – pokrývá veškeré lidské 

bezvýhradně řídit. Podle muslimské kos-
mologie už bude jako jediný další milník 
vývoje světa následovat Soudný den, jenž 
navždy ukončí bytí lidstva i celého světa 
v jeho známé podobě.

Formálně nejdůležitějším pramenem 
k poznání boží vůle je Korán. Pro pocho-
pení šaríy je podstatné, že je to text při-
jímaný bez výjimky všemi muslimskými 
směry jakožto ucelené autentické boží 
poselství seslané lidem prostřednictvím 
proroka Muhammada, aby se stal až do 
konce času jejich vodítkem. Muslimové 
věří, že Korán sesílal proroku Muham-
madovi v průběhu více než dvaceti roků 
bůh prostřednictvím anděla Gabriela – 
v evropské jazykové a kulturní tradici to-
tožného s archandělem Gabrielem – jako 
vyřčené, nikoliv psané slovo – po různě 
dlouhých úsecích, často i na přeskáčku. 
Ne všechny boží vzkazy Muhammadovi 
jsou nicméně součástí Koránu a některé 
z nich jsou zachyceny jinde.

Podle přesvědčení muslimů vložil bůh 
do Koránu nejen úplný návod pro vedení 
lidstva správnou cestou, tedy šaríu, ale 
i veškeré vědění o hmotném i metafyzic-
kém světě. Toto dogma o nekonečnosti 
informace obsažené v textu naráží ovšem 
na konečnost jeho fyzického rozsahu, 
vyčísleného podle různých jazykových 
metodik asi na osmdesát až sto tisíc slov. 
Vznikla proto nutnost přijmout další 
pramen poznání boží vůle a tím se stala 
tzv. sunna. Slovo sunna v arabštině zna-
mená všeobecně zvyklost, obyčej, tradici, 
a islámské právo jím označuje konkrétně 
jednání proroka Muhammada. Vzhle-
dem k tomu, že byl Muhammad člověk 
vedený přímo bohem, stal se jeho život 
závazným paradigmatem pro chování 
muslimů a druhým primárním prame-
nem islámského práva.

Znalost sunny je založena na obrov-
ském množství útržkovitých svědectví 
Muhammadových současníků trado-
vaných přes několik generací převážně 
ústně, než byly systematicky sepsány, 
podrobeny kritice pravosti, utříděny 
a než z nich vznikly kanonizované sbír-
ky. Oproti mnohoznačnému Koránu 
je soubor textů sunny nejen obsáhlejší, 
ale vesměs také konkrétnější a detailně 
pojednává o mnoha praktických, někdy 
až velmi intimních záležitostech. Pro 
utváření společenských norem se proto 
sunna využívá častěji. Zatímco autenti-
citu Koránu přijímají všichni muslimové 

bytí a lidskou činnost – vztah člověka 
k bohu, k přírodě, k lidské společnosti, 
k ostatním jednotlivcům i vůči sobě sa-
mému, vůči své duši. Vzhledem k tomu, 
že šaríja je vlastně návodem, jak se pod-
řizovat vůli tvůrce Všehomíra,  v širším 
slova smyslu do svých regulativů zahr-
nuje nejen lidskou společnost, ale také 
přírodu a nadpřirozeno. Islámské právo 
tedy kromě legálního systému zahrnuje 
také kategorie, které v jiných kulturních 
pojetích spadají do oblasti morálky, bon-
tónu, svědomí, společenské etiky, ale také 
třeba medicíny, přírodních věd a mnoha 
dalších disciplin.

Jediným zdrojem islámského práva je 
boží vůle. Bůh ji podle islámu zjevoval 
lidstvu prostřednictvím proroků, mužů 
– nikdy žen – pověřených a zázračně 
vedených přímo bohem, aby společnost, 
ve které žili, napomínali k podřízení jeho 
příkazům. Prvním z proroků byl již první 
stvořený člověk, Adam, a po něm násle-

dovala dlouhá řada dalších. Teologové 
jejich počet vyčíslili až na 124 000. Boží 
poselství, jak ho chápe majoritní proud 
islámské fi lozofi e, se v průběhu věků při-
způsobovalo stupni zralosti lidstva a šarí-
ja v jednotlivých obdobích a místech 
nebyla zcela totožná se šaríou v dnešní 
podobě. Její hlavní principy, především 
striktní monoteismus a absolutní pod-
řízenost bohu, zůstávaly vždy stabilní. 
Šaríja se nevyvíjela, spíše se doplňovala. 
Posledním prorokem – pečetí proroků 
– byl podle islámu v první polovině sed-
mého století Muhammad ibn Abdulláh. 
Jeho vystoupením byl proces postupné-
ho zjevování boží vůle člověku dovršen 
a navždy ukončen. Tímto okamžikem 
ztratilo lidstvo možnost přímého kon-
taktu se svým stvořitelem a je napříště 
odkázáno jen na pokyny zprostředkované 
prorokem Muhammadem, jimiž se musí 

Alláh, jediný jsoucí 

bůh, je tvůrcem 

veškerenstva. 
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jednotně, v postoji k jednotlivým svědec-
tvím sunny se ovšem liší. Zejména mezi 
sunnitskou a šíitskou větví islámu je spor 
o značnou část textů, jejichž pravost při-
jímá vždy jen jedna z denominací.

Kromě těchto dvou primárních pra-
menů šaríji existuje několik více či méně 
uznávaných spekulativních metod pro 
její rozvíjení, aby se mohla vyrovnávat 
s požadavky místa a doby. Jsou to však 
jen její sekundární doplňkové zdroje 
postrádající váhu Koránu a sunny. Ani 
nejradikálnější reformátoři nemohou 
jít proti principům jasně daným v zá-
kladních zdrojích islámského práva. 
Kdykoliv k takovým pokusům dojde, 
objevují se jako reakce očistná – jiný-
mi slovy fundamentalistická – hnutí. 
Tím, že se opírají o všeobecně známé 
a nepopiratelné základní náboženské 
texty, bývají mezi věřícími přijímána 
mnohdy kladně. Islám kromě toho 
nemá klérus se strukturou a postave-
ním odpovídající například katolické 
církvi, jenž by mohl přijímat všeobecně 
závazné výklady islámského práva. 
Muslimští duchovní jsou sice osobnosti 
s autoritou nezřídka až absolutní, ta 
je však založena výhradně na tom, že 
každý jednotlivec dobrovolně uzná 
jejich vzdělanost v islámských naukách. 

Dokonce i v současném šíitském islámu, 
kdy je povinností každého muslima 
zvolit si mezi žijícími učenci autoritu, 
jejímuž výkladu islámského práva pro 
aktuální podmínky se bude podřizovat, 
může věřící kdykoliv přejít k jinému du-
chovnímu, je-li jeho výklad islámského 
práva v rozporu s jeho svědomím. Je 
proto logické, že muslimské společnosti 
stavící na premisách nezměněných bez-
mála půldruhého tisíce let se z pohledu 

současného Západu často jeví nezdravě 
konzervativní. Na druhé straně ovšem 
právě tato hodnotová stálost zajišťuje 
v mnoha směrech jejich větší sociální 
stabilitu.

V době, kdy se dostal muslimský svět 
pod masivní mocenský i kulturní vliv zá-
padní civilizace, začala tamní státní moc 
přijímat normy importované z prostředí 

s naprosto odlišnou civilizační tradicí, 
aniž by k tomu ovšem dozrála sama 
společnost. Do prostředí fungujícího 
stovky let na základě všeobecného uzná-
ní transcendentních imperativů vpadly 
zcela neústrojně především dva principy: 
sekularismus a společenská smlouva.

Jak již bylo řečeno, islámské právo 
má mnohem širší záběr než zákonnost. 
Pravidlo, že cokoliv není zakázáno zá-
konem, může kdokoliv konat svobodně, 
je v příkrém rozporu s muslimským 
chápáním spravedlnosti. V primárních 
pramenech šaríji se neustále opakuje 
zásada „přikazovat vhodné a zakazovat 
zavrženíhodné“, což se vztahuje na kaž-
dou oblast lidské činnosti. Z toho pak 
plynou vzájemné rozhořčené výpady 
mezi muslimskou a západní společností. 
Muslimové obviňují Západ, že cíleně 
morálně rozvrací jejich společnost tím, že 
přesunul vymahatelnost řady tradičních 
hodnot ze státní moci pouze na svědomí 
jednotlivce. Západ naproti tomu kritizu-
je muslimské společenství z porušování 
lidských práv a individuálních svobod, 
kdykoliv si tamní společnost vynucuje 
dodržování uznávaných, avšak neuzáko-
něných pravidel.

Realita zákonnosti a společenské 
praxe muslimských zemí je pak v tomto 

Šaríja je vlastně 

návodem, jak se 

podřizovat vůli 

tvůrce Všehomíra.
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ohledu vesměs schizofrenní. V pream-
buli ústav, pokud je mají, se zpravidla 
hlásí jako ke zdroji práva k islámu. Ve 
skutečnosti však obvykle mechanicky 
přejaly legální systém některého ev-
ropského státu, vzhledem ke koloniální 
minulosti britský nebo francouzský, a do 
něj neústrojně zařadily některé součásti 
islámského práva. Jen málokteré státy se 
odvážily zasáhnout podstatněji do citlivé 
problematiky, především rodinného prá-
va. Kritice Západu v této oblasti ovšem 
bývají vystavena nanejvýš ustanovení 
o mnohoženství či podřízenosti ženy 
jejímu zákonnému zástupci. Západ se 
o skutečné poměry muslimských zemí 
zajímá jen povrchně, a tak jeho odsudku 
unikají například neméně diskriminující 
předpisy dědické a mnohé další. Naopak 
ty země, jež vnějškově deklarují dodr-
žování šaríji, ji ve skutečnosti dokáží 
inkorporovat do svého zákonodárství 
jen o málo více. Důvod je stejný – šaríja 
pokrývá tak velkou část lidských aktivit, 
že je nemožné, aby je kontroloval stát.

Nezanedbatelná část muslimů žije ve 
velké míře nezávisle na centrální moci, 
nemající sílu zejména v odlehlejších 
oblastech zemí třetího světa prosazovat 
zákonnost, ať už jakoukoliv. V těchto 
samosprávných společenstvích se šaríja 
mísí s lokálními tradicemi v podobně 
neústrojnou směs, jaká vznikla spojením 
islámského a západního práva. Vzhledem 
k primitivnějšímu a pospolitému způso-
bu života nicméně mívají tyto komunity 
relativně nejblíže k ideálu všeobsažného 
islámského práva. Společenská kontrola 
chování jednotlivce je v nich tak velká, 
že náboženství, zákonnost, morálka 
a individuální svědomí téměř splývají 
v jedno.

V islámu se lidstvo podřizuje boží vůli 
a lidskému rozhodování je ponechán 
jen poměrně úzce vymezený prostor, 
zatímco podle evropského pojetí má svůj 
osud určovat společenskou smlouvou –
volbami. Jedním z mnoha paradoxů to -
hoto civilizačního střetu nicméně je, 
že kdekoliv v muslimských zemích se 
společnost ve volbách vysloví pro přijetí 
principů šaríji v podstatnější míře, je 
pravidelně vrácena do kolejí společenské 
smlouvy metodami stejně neslučitelnými 
s demokracií, jako je šaríja sama. Klíčo-
vým pojmem pro muslimský svět není 
demokracie – vláda lidu, ale spravedl -
nost – dodržování vyšších principů.

Moderní doba ovšem nepřinesla 
jen západní právo do islámského světa. 
O něco později naopak zase přivedla do 
Evropy miliony muslimů přinášejících 
své vlastní pojetí vztahu náboženství 
a společnosti. V primárních pramenech 
islámského práva přitom nelze najít žád-
nou koncepci života muslimské menšiny 
v nemuslimském státě. V Muhammadově 
době se totiž vůbec nepočítalo s tím, že 
by muslimové žili trvale mimo islámský 
stát. Pokud tam zajížděli, pak jen dočasně 
jako obchodníci, poslové a samozřejmě 
jako dobyvatelé. Korán ani sunna proto 

neposkytují jednoznačný návod pro 
chování stále rostoucích muslimských 
komunit. Tento stav poskytuje prostor 
i pro výklady stavící princip náboženské 
příslušnosti nad příslušnost občanskou 
a v budoucnu může vést ke střetům s vět-
šinovou společností. Zejména bude-li 
počet muslimů narůstat stejným tempem 
a budou se uzavírat do ghett vlastní sub-
kultury, lze takový vývoj očekávat.  

Petr Pelikán je arabista, 
absolvoval řadu studijních pobytů 

na univerzitách Středního Východu. 
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Evropských hodn

E
xistuje již celá řada případů, kdy 
islámské komunity a islámské státy 
požadují, aby byly v Evropské unii 

zakázány náboženské karikatury, týkající 
se Proroka a islámských symbolů, a tím 
omezena svoboda slova a projevu. Tvrdí, 
že svoboda projevu má své hranice a re-
spekt k důstojnosti druhého náboženství 
a příkaz tolerance by se neměly překra-

čovat. Těchto lidí bychom se měli ovšem 
nejprve zeptat, zda urážet důstojnost 
jedněch věřících se smí a druhých ne? 
Urážet Židy a křesťany, jak se s tím běžně 
setkáváme v islámském světě, je správné? 
Měli bychom jim umět vysvětlit, že pro 
věřící všech vyznání by měly platit stejné 
normy. Určitě se pak s islámskými kritiky 
shodneme v tom, že respekt a tolerance 
jsou žádoucí, ale podle evropských no-
rem hlavně nesmí jít o úmyslné hanobe-
ní přesvědčení, o trestný čin, jenž musí 
být ale prokázán v trestním řízení. Volání 
rozhořčených davů nestačí. 

Svoboda slova 
podle EU a islámu
Islámští věřící požadují omezení demo-
kratických práv občanů Evropské unie, 
která jim přitom poskytuje takovou míru 
svobody a tolerance, jakou žádná is lámská 
země nedopřává jinému nábožen skému 
vyznání. Individuální nábo ženská svobo-

da představuje v Unii základní lidské prá-
vo, které je všemi státy Unie chráněno a je 
vymahatelné u všech soudních instancí. 
Nic takového neexistuje v žádné islámské 
zemi. Souvisí to s tím, že islám a islámské 
země neznají a nechápou pojem přiro-
zených lidských práv, jaký je uznáván 
v zemích Evropské unie. Islám zná lidská 
práva, ale pouze ta, která vycházejí z is-
lámského náboženství a jsou zakotvena 
v šaríji. Dokladem toho je Káhirská 
deklarace lidských práv z roku 1990, 
podepsaná 45 ministry zahraničních věcí 
z 57 členských států Organizace islámské 
konference. V mnoha islámských zemích 
totiž neplatí oddělení státu a náboženství 
a většina islámských věřících po celém 
světě požaduje, aby se náboženské právo, 
šaríja, stalo státním právem. 

Klí&ová role osvícenství
V celém tom sporu jde hlavně o ka-
rikatury a tady je třeba také něco říci 
o evropských tradicích. Jednou z nich je 
tradice osvícenství, k níž se hlásí ve svých 
základních dokumentech celá Evropská 
unie jako k jednomu ze svých kulturních 
a hodnotových pilířů. Osvícenství byla 
epocha evropských dějin, která zname-
nala objevení nových možností ničím 
nespoutané racionality a jejího význa-
mu pro lidskou společnost a pro 
poznání přírodního a lidské-
ho světa. Předpokládalo se, 
že osvícení rozumem také 
odstraní všechny předsud-
ky, ovládající lidskou spo-
lečnost, a mělo se za to,
že jedním z těchto před-
sudků je fanatické nábo-
ženství, usilující o co nejužší 
spojenectví se státem. Osví-
cenci a jejich pokračovatelé 
se proto snažili omezit vliv 
náboženství na mi-
nimum a mnozí 

by ho nejraději sprovodili ze světa vů-
bec. Karikatury na náboženské obsahy 
a symboly se začaly objevovat už tehdy, 
v 18. století, a od té doby se vyskytují do-
dnes. U některých osvícenců, například 
u Charlese de Montesquieu, nejslavnější-
ho politického myslitele osvícenské epo-
chy ve Francii, nevíme ani, zda byl katolík 
nebo hugennot (kdybych to přirovnal 
k islámskému náboženství, zda byl šíita 
nebo sunnita) a v jeho Perských listech 
můžeme o náboženství číst: „Ať žijeme 
v jakémkoli náboženství, šetření zákonů, 
láska k lidem, úcta k rodičům jsou vždy 
první úkoly náboženské.“ Nejdůležitější 
nejsou podle něj náboženská dogmata 
a obřady, ale život dobrého občana spo-
lečnosti, vykonávajícího „povinnosti lás-
ky a lidskosti“. Připomeňme si také Johna 
Locka, jenž duchovně založil evropskou 
tradici oddělení náboženství a politiky, 
náboženství a státu, nebo dokonce Jeana 
Bodina. To byl francouzský myslitel 
16. století, jehož poslední prací bylo 
Colloquium heptaplomeres, Kolokvium 
sedmi, z roku 1593. Jedná se náboženský 
dialog mezi sedmi lidmi rozličné víry, 
vedený v Benátkách, v domě jednoho 
katolíka. Odehrává se v maskách, což 
naznačuje, že jde o hru, a proto také 

Rudolf Ku&era

Islám zná lidská 

práva, ale pouze 

ta, která vycházejí 

z islámského 

náboženství a jsou 

zakotvena v šaríji.

Urážet Židy a k�esXany, jak se s tím b�žn� setkáváme 

v islámském sv�t�, je správné?
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Vznik kauzy:

Prosinec 2005

Imám Abú Laban působící v Kodani karikatury proroka Mohameda rozeslal 
muslimským duchovním a politikům po celém světě. 

Vývoj kauzy karikatur:
Při protestech proti původní publikaci dvanácti karikatur zahynulo na přelomu 
let 2005 a 2006 přibližně sto lidí.

Rozhodnutí soudu:
Podle rozhodnutí dánského soudu v Aarhusu dánský list Jyllands-Posten nepo-
špinil muslimy, když uveřejnil karikatury proroka Mohameda. 

Reakce ve sv"t":

Únor 2006 

Tisíce Palestinců pálí na veřejných prostranstvích dánské státní symboly. 
V muslimských zemích se šíří výzvy k bojkotu dánského zboží.
Od karikatur se nakonec distancoval i dvaapadesátiletý premiér Anders Fogh 
Rasmussen. 
Úřady v Malajsii zastavily vydávání časopisu Sarawak Tribune, který otiskl kari-
katury.
Březen 2006

Šéfredaktor deníku Yemen Observer, který otiskl karikatury, byl obžalován za 
porušení tiskového zákona, který zakazuje urážky islámu. Za porušení zákona 
hrozí šéfredaktorovi trest smrti.
Srpen 2006

V Teheránu byla zahájena výstava karikatur na téma holocaustu. Na výstavě bylo 
prezentováno 204 výtvorů z celého světa.
Únor 2008

Rozhodnutí dánských úřadů o vypovězení dvou Tunisanů, kteří byli spolu s Dá-
nem marockého původu obviněni z plánování vraždy autora karikatury Kurta 
Westergaarda, vyvolalo vlnu protestů mezi radikálními mladými lidmi. 
Pákistánské úřady zavřely populární internetovou stránku YouTube kvůli zve-
řejnění dánských karikatur proroka Mohameda a dalšího „protiislámského 
obsahu“. 
Dánské karikatury otiskly i média v Norsku, Francii, Německu, České republice 
a mnoha dalších evropských zemích.
Březen 2008

Zveřejnění dvou karikatur Ježíše Krista ve švédském periodiku Ostgota nevyvo-
lalo žádné protesty. Redaktorovi O. Sigvardssonovi bylo písemně vyhrožováno 
smrtí.

dnot se nesmíme vzdát

bylo nedávno podle tohoto díla uvedeno 
divadelní představení v Berlíně, které 
ovšem vzbudilo bouřlivé protesty islám-
ské komunity v Německu. Každý z jeho 
účastníků obhajuje svou víru, ale nesnaží 
se druhé přesvědčit. Skutečný dialog se 
vlastně neodehrává, pouze konfrontace 
názorů, přičemž skutečný smysl toho 
díla můžeme nalézt v hlavním Bodinově 
díle, Šesti knihách o republice, kde autor 
tvrdí, že žádný stát by neměl být nábo-
žensky homogenní a žádný vládce by si 
ani neměl takový stav násilím vynucovat. 
Náboženská pluralita není na škodu. 

Taková je tedy jedna z konstitutivních 
evropských tradic, o niž se opírá dnešní 
Evropská unie. Oddělení náboženství od 
státu a politiky, respekt k universálním, 
racionálně založeným individuálním 
lidským právům, k nimž patří nejen 
právo na svobodné vyznání náboženské 
víry, ale také na svobodu názoru, včetně 
kritiky náboženských symbolů. Islámské 
společnosti mají jiné tradice, především 
neznají racionálně založená individuální 
lidská práva, ale pouze práva, ukotvená 
v islámském náboženství. Nezbývá pak 
než litovat, že islám neprodělal epochu 
osvícenství.   

 

Autor působí na Institutu politologických 
studií FSV UK, zabývá se teorií demokracie, 

vývojem nacionalismu v Evropě, 
je šéfredaktorem revue Střední Evropa.

Nezbývá než 

litovat, že islám 

neprodělal epochu 

osvícenství. 
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Nejnižší návšt%va bohoslužeb 
v nejzbožn�jším národ� sv�ta

Sjednocení 
ruské pravoslavné církve
V květnu loňského roku proběhla v mos-
kevském chrámu Krista Spasitele velkole-
pá mše celebrovaná společně Patriarchou 
moskevským a vší Rusi Alexejem II. a hla-
vou Ruské pravoslavné církve v zahraničí, 
která korunovala kanonické sjednocení 
obou větví ruské pravoslavné církve. Pod-
le ruských komentátorů byla teprve tímto 
skutkem po devadesáti letech navozena 
situace, kdy může dojít k defi nitivnímu 
zacelení ran, které na „duši“ ruského 
národa zanechala bolševická revoluce 
a následná občanská válka. Pokud byl 
v ruských komentářích kladen takový dů-
raz na duchovní rozměr, lze se oprávněně 
domnívat, že většina českých čtenářů bude 
shora zmíněnou událost interpretovat 
v individuální rovině, tj. především jako 
zacelení rány, kterou ruské společnosti 
zasadili ateističtí bolševici. Dost možná 
i proto loňskému aktu české sdělovací 
prostředky nevěnovaly v podstatě žádnou 
pozornost. Církevní sjednocení však má 
nesmírnou symbolickou hodnotu ve vzta -
hu ke státu a v tomto ohledu zajímavě 
vypovídá i o dnešním Rusku. 

Mnoho Rusů je přesvědčeno, že Ruso-
vé jsou nejzbožnějším národem na světě. 

Je nesporným faktem, že do roku 1917 
představovala církev v Rusku obdobně 
všudypřítomnou součást života společ-
nosti, jako později komunistická strana. 
Ale mezi autentickou, individuální vírou, 
ať již v Boha nebo v myšlenku komunis-
mu, a formálním dodržováním rituálů 
spočívá obrovský rozdíl.

Role církve 
v p�edrevolu&ním Rusku
V předrevolučním Rusku byla církev zcela 
konzervativní institucí, která nejenže se 
neangažovala v žádném modernizačním 
projektu rozvoje společnosti, ale většinou 
se stavěla do opozice. V intencích zděděné 
byzantské tradice byla organicky propo-
jena se všemocným státem, a nechala se, 
jak podotýká Richarda Pipes, „přeměnit 
v pouhé odvětví státního byrokratického 
aparátu“. Stát následně svou existenci 
a legitimitu odvozoval z nutnosti „vypl-
nit boží vůli“, stát se nezkaženým „tře -

tím Římem“ a šířit jedinou zjevenou 
au tentickou (tj. pravoslavnou) pravdu 
na všechny světové strany. Podobně, ja -
ko carský státní a imperiální program 
sledoval shora naznačenou logiku, drželi 
se i bolševici, jejichž strana se fakticky 
stala státem, stejné představy. Výrazně 
se změnila forma, ale obsah zůstal pozo-
ruhodně konstantní: Moskva se již neo-
značovala za „třetí Řím“ – byla hlavním 
městem prvního státu dělníků a rolníků. 
Pravoslaví bylo nahrazeno marxismem-
leninismem, včetně reinkarnované „svaté 
trojice“ v podobě Marxe, Engelse a Leni-

na, v čele s „cesaropapežem“ Stalinem. 
Paprsek „světla“ přicházející z východu 
měl v konečném důsledku „osvítit“ celý 
svět a sjednotit ho pod ideou marxismu-
-leninismu (a vládou bolševiků).

Odluka církve a státu 
podle bolševik�
Vítězní bolševici, přesvědčeni o trvání 
své vlády „na věčné časy“, se rozhodli 
vše staré „smést ocelovou metlou“ do 
propadliště dějin. Na jednom z prvních 
míst se ocitla i církev, ne kvůli bezpro-
střednímu vlivu na obyvatelstvo, ale 
proto, že symbolizovala staré pořádky 
a disponovala značným majetkem. 
Hned v roce 1917 došlo k odluce církve 
od státu, a do konce 30. let byla fyzicky 
zlikvidována většina kněží, mnichů 
a jeptišek, vykradena, zbořena nebo na 
jiné účely změněna drtivá většina kostelů 
a klášterů. Symbolickým vyvrcholením 
kampaně bylo v roce 1931 stržení nej-
větší sakrální stavby v Moskvě – chrámu 
Krista spasitele, zbudovaného na oslavu 
vítězství nad Napoleonem. Na jeho místě 
měl vyrůst gigantický Palác sovětů, jenž 
se měl tyčit výše než nejvyšší budova svě-
ta – Empire State Building, korunován na 
špičce gigantickou sochou V. I. Lenina. 
Údajně měla být v takové výšce, že když 
„dole“ v Moskvě již nastane tma, budou 
paprsky zapadajícího slunce ještě stále 
ozařovat geniálního strůjce revoluce, 
který se tak doslova promění v „maják“ 
ukazující cestu ke světlé budoucnosti 
komunismu… Plán nakonec realizován 
nebyl, a ještě před rozpadem SSSR v roce 
1990 dostala církev příslib, že původní 
chrám bude obnoven. Současný chrám 
Krista spasitele – věrná kopie původní 
stavby – byl dobudován v roce 2000. 

Vraťme se však k církvi. Ta navzdory 
počáteční úporné snaze režimu dokázala 
sedm desetiletí nadvlády „vědeckého 
komunismu“ přežít, pochopitelně za ce -
nu nevyhnutelné kolaborace. Když v ro-
ce 1925 zemřel nepříliš spolupracující 

Michael Romancov

Pravoslavná církev 

byla vstřebána 

jako prvek 

národní identity.
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patriarcha Tichon, stát až do roku 1927 
bránil volbě nového duchovního vůdce. 
Volba byla umožněna výměnou za „slib 
poslušnosti“, což sice církvi umožnilo „le-
galizovat“ svou pozici uvnitř sovětského 
systému, ale vedlo k rozluce s věřícími 
žijícími mimo území SSSR. Ti na protest 
vytvořili Ruskou pravoslavnou církev 
v zahraničí se sídlem v New Yorku. Vedle 
kanonických a liturgických úkolů zahra-
niční pravoslavná církev nadále spravo-
vala majetek nacházející se mimo dosah 
bolševiků, zejména pak budovy a kostely 
ležící na svatých místech v Palestině, Je-
ruzalémě a na Sinaji, majících nesmírnou 
symbolickou hodnotou nejenom pro pra-
voslavné křesťany. Je otázkou, nakolik by 
se Ruská pravoslavná církev v zahraničí 
dokázala dostat do stejně významného, 

resp. stejně intenzivně medializovaného 
„politického“ postavení, jaké má dnes 
tibetský Dalajlama, kdyby nedošlo ke II. 
světové válce. V jejím průběhu sehrála 
církev podstatně větší úlohu, než jaká 
odpovídala marginalizované roli, která jí 
byla vnucena, čímž její postavení v sovět-
ském systému získalo novou legitimitu. 
Poválečné „vítězné“ tažení marxismu-
-leninismu Evropou a světem pak ze 
zahraniční církve beztak učinilo propa-
gandisticky obtížně využitelný symbol. 

Postavení církve za Stalina
Stalin až do konce své vlády proti církvi 
již žádný „frontální“ útok nepodnikl, 
a i když se za Chruščova a Brežněva 
několikrát stala terčem kritiky a řada du-
chovních – disidentů byla uvězněna, její 

postavení již nebylo zásadně ohroženo. 
V individuální rovině se dokonce církev 
začala znovu etablovat, neboť podle 
posledních odhadů prý bylo na území 
dnešní Ruské federace koncem sovětské 
éry křtěno 40–50 % všech novorozenců 
a téměř 60 % zemřelých mělo církevní 
pohřeb. Po rozpadu SSSR se proto církev 
mohla téměř okamžitě stát poměrně 
respektovanou a ve společnosti pozitivně 
přijímanou institucí, která rychle začala 
hrát aktivní roli při budování „nového“ 
Ruska. Mezi prvními, kteří se po rozpadu 
SSSR demonstrativně hrnuli do kostelů, 
kde zabrali nejpřednější místa v lavicích, 
byli mnozí dosavadní čelní představitelé 
komunistické strany, jejichž vliv (a ma-
jetky) se v zápětí odrazily na stavu cír-
kevních budov a kostelů. Perry Anderson 

poznamenává: „Pravoslavná církev byla 
vstřebána jako prvek národní identity 
a koná obřady při křtech a pohřbech. Ale 
už ne na svatbách – sexuální život je zcela 
světský – a návštěvnost bohoslužeb patří 
k nejmenším v Evropě.“

Rehabilitace víry 
ve svobodném Rusku
Za Jelcina i Putina (a nepochybně tomu 
tak bude i za Medvěděva) stát aktivně 
podporoval církev ve všech činnostech, 
v nichž její symbolický potenciál mohl 
napomoci upevnit jednotu a stabilitu 
těžce rozkolísané ruské společnosti 90. 
let. Nejviditelněji, a do jisté míry i nejú-
spěšněji, se tak stalo v ozbrojených silách, 
kde bylo po starém ruském způsobu opět 
obnoveno svěcení nových zbraní a řada 

církevních a vojenských svátků je slavena 
společně. I když se dnešní Rusko již prav-
děpodobně dostalo z nejhoršího, církev 
i nadále hraje unifi kační roli. Snaha pro-
sadit povinnou výuku základů pravoslaví 
na všech školách vyprovokovala v srpnu 
2007 deset špičkových vědců z akademie 
věd k sepsání otevřeného dopisu, v němž 
s takovýmto krokem v multietnickém 
a multikonfesním Rusku vyjádřili ostrý 
nesouhlas. Sjednocení obou církví však 
pravděpodobně povede jen ke zvýšení 
„aktivní“ role církve při „restaurování“ 
obrazu duchovního rozměru Ruska 
a jeho kultury, fatálně poškozeného bol-
ševismem a rozpadem (sic!) Sovětského 
svazu. Jak prohlásil prezident Putin: 
„Pravoslaví je pro mnoho našich krajanů, 
kteří se nikoli vlastní vinou stali občany 

cizích zemí náhle se objevivších na teri-
toriu historické Rusi, jediným ostrůvkem 
symbolizujícím vlast, umožňujícím udr-
žet rodný jazyk, kulturu a tradice, a tím 
být i nadále její součástí.“ Sjednocení 
obou větví ruské pravoslavné církve je 
proto nutné interpretovat nejenom jako 
krok uzavírající jednu epochu vývoje 
Ruska, ale i jako nenápadný počátek sna-
hy o opětovné sjednocení pravoslavného 
světa, čímž se „nové“ Rusko hlásí jak 
k odkazu carské, tak i bolševické etapy 
svých dějin.  

Autor přednáší na Institutu politologických 
studií FSV UK, na Západočeské univerzitě 

v Plzni a Metropolitní univerzitě.Specializuje 
se na politickou geografi i a geopolitiku.
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P%t poznámek 
na téma NATO

Václav Havel

Na východ od prostoru, který chrání NATO, nenápadn�, ale 

nezadržiteln� vzniká pom�rn� nový typ diktatury.
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V
e srovnání s dobou před třinácti lety 
mám dnes dvě významné výhody: 
zaprvé už pět let nejsem v žádné 

politické či ústavní funkci, která by mě 
nutila k diplomatičtějšímu vyjadřování či 
k taktickým ohledům na mínění jiných, 
zadruhé jsem už skutečný pamětník, kte-
rému byl osudem dopřán dar účastnit se 
bezpočtu zásadních jednání, která dnes 
už sice patří do historie, ale která měla 
svého času téměř světodějný význam. 
V dokumentech NATO bývají jednotlivé 
části číslovány, proto i já budu pro pře-
hlednost svých dnešních pět poznámek 
na téma NATO číslovat.

Klí&ové strategické rozhodnutí
1) V druhé půli 80. let, v době pádu 
železné opony na přelomu 80. a 90. let 
a hlavně bezprostředně po jejím pádu se 
na Západě i na Východě hodně debato-
valo o tom, jak Evropu poté, co se zbavila 
osudového rozdělení, nejlépe bezpeč-
nostně uspořádat. Mají dva existující 
pakty splynout v jediný, demokratický? 
Nebo se mají naopak zrušit a pokusit 
se tak říkajíc na zelené louce vybudovat 
nějakou novou moderní strukturu celo-
evropskou? Máme z Varšavské smlouvy 
hromadně vystupovat a nechat problém, 
co s ní, jen na Sovětech? Anebo se máme 
pokusit tento nástroj manipulace našich 
vlastních armád rozpustit zevnitř? Vel-
mi záhy se ukázalo, že z více různých 
důvodů bude nejlepší na jedné straně 
Varšavskou smlouvu – jakožto nástroj 
sovětské imperiální nadvlády nad střední 
Evropou – prostě zrušit a NATO na -
opak – jako organizaci demokratickou, 
která chrání hodnoty, v něž všichni vě-
říme – rozšířit o další členy, významně 
ji vnitřně transformovat s ohledem na 
novou situaci a proměnit ji postupně 
ve strukturu vskutku celoevropskou. 
Bylo to rozhodnutí velmi moudré, mělo 
bezpočet výhod, ale uskutečnit je nebylo 
vůbec snadné a trvalo to mnoho let.

Krok první:
jak vystoupit 
z Varšavské smlouvy
Především nebylo z pochopitelných dů -
vodů nikterak jednoduché zrušit Var-
šavskou smlouvu. Sověti měli v našich 
zemích svá vojska, naše generální štáby 
byly do značné míry jen fi liálkami so-
větského centra, Varšavská smlouva byla 
po desítiletí celým totalitním aparátem 

prezentována jako záruka míru, takže 
její zrušení bylo pro veřejnost i politic-
kou reprezentaci, především sovětskou, 
opravdu velkým soustem. Málokdo byl 
proti, ale převládalo mínění, že to je 
úmysl příliš odvážný, který nám nemůže 
ani v této době jen tak projít. Nicméně 
houževnaté úsilí spojené s prudkým 
spádem dějin vedly posléze k úspěchu. 
A mně dokonce – jako představiteli teh-
dy předsedající země – připadl radostný 
úkol ofi ciálně na posledním summitu 
Varšavské smlouvy v Praze roku 1991 
oznámit světu její rozpuštění.

Krok druhý: 
jak vstoupit do NATO
Provést druhou kapitolu této strategie, 
totiž masivně rozšířit NATO a vnitřně 
ho transformovat, bylo ovšem neméně 
těžké, ba řekl bych, že to bylo ještě těžší. 
Tento proces probíhal déle než patnáct 

let, dodnes není úplně dovršen a dodnes 
leckdo pochybuje, zda to byla správná 
cesta. Mezi všemi důvody, proč to šlo 
tak těžce, respektive kdesi za nimi, se 
podle mne skrýval strach z nových členů. 
Vždyť donedávna to byl hlavní protivník, 
opírající se o sílu jednomyslných voleb. 
Kdo vlastně jsou ti lidé, kteří se narychlo 
v těchto zemích ujali moci? Nejsou to jen 
méně zkompromitovaní agenti předcho-
zího imperiálního centra? Jsou to vůbec 
politici? A kde je záruka, že štáby těchto 
nových členských zemí nebudou hrát 
nějakou dvojí hru? Ty země navíc vedly  
v minulosti hodně vzájemných válek, 
neustále mají jakési nedořešené spory 
s hranicemi a menšinami, jsou plny vzá-
jemných averzí; nevnesou do fungující 
struktury NATO jen zmatek a neoslabí 

ji? A co jejich zaostalé zbraně nekom-
patibilní se zbraněmi Aliance? Atd., atd. 
Zkrátka Západ měl obavy z tak radikální 
změny. Obavy víc než srozumitelné.

Transformace 
komunist� v nacionalisty
Ano, přijetí nových členů přineslo oprav-
du mnoho problémů. Ale přesto to by -
la – dívám-li se na to všechno s odstupem 
let – podle mne jediná správná cesta. 
Vždyť si jen pokusme představit, co by se 
mohlo stát, kdyby se NATO uzavřelo do 
jakéhosi klubu veteránů studené války 
a nechalo nové demokracie, ať si dělají, 
co chtějí. Především by se nerozšířila EU; 
jsem si téměř jist, že bez bezpečnostních 
záruk, které celému evropskému prosto-
ru dává NATO, by se EU, tradičně opatr-
nější, k rozšiřování asi těžko rozhoupala. 
Mezi západní a východní Evropou by 
nakonec železná opona zůstala: byla by 
to opona ekonomická, psychologická, 
politická. Byly by tu de facto Evropy dvě, 
ta západní propojená s Amerikou a ta 
východní, pořád skrytě svázaná s jejím 
bývalým šéfem. Co by se v té východní 
části vlastně dělo? Obávám se, že by se 
dříve či později stala skvělým terénem 
pro nový, tj. postkomunistický typ po-
pulistických a nacionálních diktátorů 
typu Lukašenka, Miloševiče, Mečiara, 
Leppera a dalších. Tito aparátčíci, kteří 
ve chvíli, kdy přišli o rudý prapor, by se 
rychle chopili praporu národního, který 
by vtipně zkombinovali s privatizací do 
svých či spřátelených rukou, by ovšem 
nemohli vést střední Evropu ke stabilitě, 
ale jen k vzájemným konfrontacím. 
Z celého postkomunistického světa by 
se stala jedna velká Jugoslávie. Západ by 
nakonec beztak zasahovat musel. Oproti 
té variantě, která zvítězila a nyní se usku-
tečňuje, by tu byl jen malý rozdíl: stálo 
by to západoevropské občany tisíckrát 
víc a – což je ještě horší – tvrdě by za to 
mohli zaplatit i lidskými oběťmi.

Kdo řekl A, musí říct i B. Chtěl-li Zá-
pad zadržovat komunismus a pomáhat 
jeho pádu, pak musel i vědět, co bude 
pak a co se stane s tím, co komunismus 
po sobě zanechá. Myslím, že úplně jasno 
v této věci neměl nikdo. Ale Západ se 
postupně vzpamatoval, což je zajisté 
skvělé. 

Svou první poznámku tedy shrnuji: 
cesta, kterou jsme po léta razili a o které 
jsem tu mimo jiné mluvil i před třinácti 

Hranice NATO 

leží mezi Ruskem 

a baltickými státy, 

vede na hranici 

rusko-běloruské 

a rusko-ukrajinské 

až k Černému 

moři.

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 R

ED
A

K
C

E

p itomnost leto.indb   31p itomnost leto.indb   31 15.7.2008   17:28:4615.7.2008   17:28:46



globální  spole"nost?

[ 32 ] PŘÍTOMNOST / léto ����

lety, je sice náročná a drahá, je však 
nejen podstatně morálnější a odpověd-
nější, než hlavní myslitelné alternativy 
k ní, ale je i podstatně levnější. To by si 
měli uvědomit všichni, kteří mají pocit, 
že kolektivní celoevropská obrana proti 
různým druhům současných hrozeb je 
příliš drahý špás. 

Hledání 
geografických hranic NATO
2) Nerado se pochopitelně o tom mluví, 
ale i rozšiřování NATO, podobně jako 
rozšiřování EU, musí jednoho dne skon-
čit. Obě tato tělesa jsou sice založena 
především na úctě k určitým hodnotám, 
obě ale mají i svou geografi ckou dimenzi, 
tedy i své hranice. A ty by měly být co 
nejdřív a co nejpřesněji stanoveny. Od-
věká historická zkušenost nám totiž říká, 
že rozmlžené, nejasné či sporné hranice 
bývají jednou z nejčastějších příčin vá-
lek. Každá politická entita musí zkrátka 
vědět, kde začíná a kde končí. Nejistota 
v této věci je ostatně dávným problémem 
Ruska, komplikujícím život mnoha jeho 
sousedům, a nebylo by dobré v této věci 
Rusko napodobovat. Nepatřit do NATO 
či do EU unie není žádná hanba, Nový 
Zéland sdílí tytéž hodnoty jako NATO 
a přitom nikoho nenapadne, že by 
mohl být jeho členem. Leží totiž jinde. 
Totéž platí i o EU. Myslím si dokonce, 
že východní hranice těchto dvou těles 
– nejasná na rozdíl od jejich hranic zá-
padních – by měla být nejen co nejdřív 
dohodnuta, ale že by dokonce měla být 
totožná. Rusko je ohromná euroasijská 
mocnost, větší než celá zbývající Evropa, 
a Západ s ním musí udržovat partnerský 
vztah. To se však bez absolutního respek-
tu k vzájemným hranicím neobejde. 

Vím, co se mne v tomto okamžiku 
chcete zeptat: a kde je tedy ta hranice? 
Podle mého osobního názoru začíná 
hranicemi mezi Ruskem a baltickými 
státy, vede na hranici rusko-běloruské 
a rusko-ukrajinské až k Černému moři. 
Z mapy je to úplně zřejmé a platí to 
víceméně i v ohledu historickém a kul-

turním. NATO i EU by měly být dále 
otevřeny celému Balkánu a samozřejmě 
všem svým nečlenům v Evropě jako je 
například Rakousko či Švýcarsko. Zda 
bude ta či ona země o členství v jedné 
či druhé či v obou organizacích stát, je 
přirozeně její věc, a kdy bude k přijetí 
vskutku zralá, záleží rovněž především 
na ní samé. Mimo jiné: odhaduji, že nej-
déle to bude trvat Bělorusku, kterému se 
říká poslední evropská diktatura, ale na 
druhé straně kdoví – dějiny nás dokáží 
vždy znovu nějak překvapit.

Gruzie v NATO? 
P�íliš citlivé téma
Zdá se, že zájem patřit do evropských or-
ganizací mají i některé neevropské země, 
například Gruzie. Nedokážu předvídat 
vývoj, ale z hlediska celosvětového bez-
pečnostního pořádku by mohlo podle 
mého názoru – opět zcela privátního 
– být praktičtější, kdyby země jako je 
Gruzie, Ázerbajdžán, Arménie či další, 
možná jednou i svobodné Čečensko, 
vytvořily vlastní silnou politickou a bez-
pečnostní nadnárodní entitu, která by 
měla jako partner – ať už Západu nebo 
Ruska – podstatně větší váhu, než jakou 
mohou mít jednotlivé země tohoto regi-
onu, ať už by patřily kamkoliv.

3) S otázkou začátků, konců a hranic 
různých nadnárodních či kontinentálních 
seskupení souvisí samozřejmě způsob 
politického, ekonomického a bezpečnost-
ního uspořádání celosvětového. Mluvil 
jsem o tom vícekrát, ale chci se k tomu 
tématu znovu aspoň stručně vrátit, pro-
tože mi připadá v dnešním globalizujícím 
se světě stále důležitější.

Globalizace a okcidentalismus
To, co rozumíme globalizací, má z hle-
diska této úvahy jednu důležitou stránku: 
nenápadnou unifi kaci a uniformizaci 
světa, v němž už málem nepoznáte, 
zda jste na letišti v Los Angeles, v tokij-
ském hotelu nebo v novém obchodním 
středisku v Praze, a ovšem přirozená 
reakce na toto zestejňování, kterou jsou 
vzpoury různých identit proti tomuto 
svému ohrožení. Jako bychom v tomto 
stále se zmenšujícím světě, vyznačujícím 
se navíc nebezpečně divokou urbanizací 
s jejím průvodním znakem v podobě 
zvyšující se kriminality, byli stále víc 
stlačováni k sobě. Vím z vlastní zkuše-
nosti, k čemu může vést, když je stále 

víc vězňů v jedné cele. A která civilizace 
svým dlouhodobým étosem tuto dnešní 
globalizaci umožnila? Samozřejmě to 
byl civilizační okruh euroamerický, tedy 
takzvaný Západ, tedy nejbohatší část 
světa. Jaký potom div, že různé identity 
spatřují v něm hlavního ďábla, svůdce 
a nepřítele, který chce jediné: připravit 
je o jejich jedinečnou tvář. Klima, které 
z toho všeho vzniká, je samozřejmě i pří-
znivým prostředím pro vznik různých 
fundamentalismů a posléze terorismu. 
Terorismu, který je nesmírně nebezpečný 
i tím, že si z vymožeností Západu může 
vybírat nástroje, které neměly v historii 
obdobu, od zbraní chemických a bakte-
riologických až po nukleární.

Rovnoprávný multilateralismus 
– budoucí sv"tové uspo�ádání
Součástí či jedním z projevů globalizace 
je ovšem i jiný jev, daleko pozitivnější, 
o nějž lze opírat naděje do budoucna. Je 
jím zřetelné směřování k velkým nadná-
rodním či kontinentálním společenstvím, 
sloužící mimo jiné k tomu, aby ti menší 
dokázali spojováním svých sil lépe čelit 
tlaku těch větších či bohatších. Jako by 
tedy vývoj spěl od ideje národního státu 
jako vrcholu lidské organizovanosti k ide-
ji velkých nadnárodních společenství.

Dobrá budoucnost světa, byť je závislá 
na úplně jiných a hlubších věcech, bude 
zřejmě provázena i integračními procesy, 
podobnými, jako je ten evropský.

Proč ale o tom všem mluvím: myslím 
si, že NATO, podobně jako EU či USA 
jako takové, by mělo systematicky bu-
dovat svou budoucnost a své strategie, 
včetně těch bezpečnostních, na principu 
rovnoprávné koexistence, případně 
i partnerské spolupráce větších inte-
grovaných celků dnešního světa a jeho 
několika dominujících mocností. Vím 
samozřejmě, že NATO je propojeno 
s mnoha zeměmi a součástmi světa 
pestrou sítí různých smluvních vztahů. 
Domnívám se však, že tuto síť je třeba 
upevňovat, zjednodušovat a její různé 
komponenty si vzájemně připodobňo-
vat. Umím si představit, že NATO bude 
mít jednou v budoucnosti jasnou, jed-
noduchou a všem známou bezpečnostní 
smlouvu jak s Čínou, tak s Ruskem, 
Jižní Amerikou, Indií či dalšími velkými 
částmi světa. Tato struktura smluv musí 
být založena na naprosté rovnopráv-
nosti, což neznamená, že si pod jejím 

Soudní moc se 

v Rusku stává 

odnoží exekutivy.
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deštníkem může dělat kdokoliv co chce, 
ale právě naopak, že její partneři budou 
velmi bedlivě vzájemně sledovat své 
počínání a z každého prohřešku budou 
mít právo vyvozovat příslušné sankce. 
Přesně musí být stanovena i pravidla 
eventuální operace jednoho či obou 
partnerů mimo vlastní území. Nemám 
iluze a vím tudíž, že se tyto úvahy trochu 

podobají snění. Nicméně zná někdo 
lepší způsob, jak omezovat v budoucnu 
konfl ikty? A neexistuje snad určité 
mravní minimum, které je společné 
všem civilizačním okruhům a na jehož 
bázi lze takovouto strukturu budovat? 
A nedává snad dnešní svět dost nástrojů 
k vzájemné kontrole a k eventuálním 
sankcím? Neusnadnil by takto zvolna 
budovaný či samočinně vznikající svě-
tový bezpečnostní pořádek i významně 
práci OSN, která by za jistých okolností 
a po důkladnější reformě mohla hrát 
v případných sporech roli hlavního 
a všemi respektovaného arbitra? 

Nenavrhuji pro nejbližší budoucnost 
Alianci žádné nové a převratné kroky. 
Různých strategických koncepcí a dok-
trín má NATO dost, jsou dobré a plnit je 
není pro něj vůbec lehké, protože mno-
ho členských států si myslí, že mír ne-
potřebuje peníze. Mluvím jen o duchu, 
v němž by se měla podle mého názoru 
jeho budoucí práce ubírat. 

Odklon 
od liberální demokracie v Rusku
4) NATO kdysi vzniklo jako hráz proti 
Stalinově expanzi na Západ. Považuji za 
velmi smutné, že dnes, téměř po šedesáti 
letech a po zhroucení železné opony 
a vůbec bipolárního rozdělení světa, nám 
musí Rusko opět dělat starosti. Bylo by 
neupřímné o tom nemluvit. A bylo by 
téměř sebevražedné myslet si, že nějaké 
polibky prezidentů na americkém ranči 
či ruské dače vše napraví. Není tomu 
bohužel tak.

Na východ od prostoru, který chrání 
NATO, nenápadně, ale nezadržitelně 
vzniká poměrně nový typ diktatury. 
Všechny základní lidské a občanské 
svobody jsou tu zvolna a nenápadně 
potlačovány a pod vlajkou ublíženecké 
ideologie, že Rusku všichni křivdí nebo 
že jsou všichni jeho skrytými nepřáteli, 
je obnovován systém formální demo-
kracie a vlády jedné strany, jak je známe 
z dob komunismu. Tajná policie se stává 
opět všemocnou. Ohromné národní 
bohatství přechází do rukou mocných 
nebo jejich přátel. Na neškodném okraji 
veřejného života jsou sice tolerováni 
lidé, spolky, strany či média, která se 
chovají svobodně nebo jsou kritická 
k režimu. Vše svobodné, co má větší 
vliv, je však rafi novaně ničeno. Důležité 
mezinárodní humanitární organizace 
musí opouštět zemi. Nejlepší žurnalisté 
opouštějí média. Záhadně mizí či jsou 
vražděni nepohodlní lidé. Politické vraž-
dy, jakož i velké teroristické činy nejsou 
nikdy řádně došetřeny. Soudní moc se 
stává odnoží exekutivy. Ohromný ná-
rod obývající ohromnou zemi propadá 
apatii a adaptuje se na situaci. Přejímá 
z propagandy kult vůdce připomínající 
občas dokonce i kult Stalinův. 

Strategické zájmy 
nejsou omluvou
Myslím, že nikdo nemáme právo mlčet 
a dělat – třebas kvůli obchodu s energií 
– že tyto věci nevidíme. Typ smluv, jaký 
si pro budoucnost představuji, by měl 
dávat partnerům přirozené právo takové 
věci kritizovat a kontrolovat jejich even-
tuální nápravu.

Ale to není vše. Jakoby se znovu 
probouzel i onen starý problém Ruska, 
o němž jsem už mluvil: Rusko ztrácí opět 
povědomí o tom, kde začíná a kde končí. 
Už zase by rádo manipulovalo své „blíz-
ké zahraničí“ či svou zájmovou sféru, 
prostě oblast, která ho obklopuje. Jakoby 
si pořád myslelo, že co mu jednou patři-
lo, patří mu už navždy. Jeho výhrůžky na 
adresu Polska a České republiky, kterými 
reaguje na možnost, že bychom odtud 
mohli americkými střelami zneškodnit 
nějaké někam – snad na nás? – útočící 
střely, je téměř groteskní. Pokusy roz-
dělovat země energetickou politikou 
nejsou bohužel zcela neúspěšné.

Podobně je tomu s Čínou. Nelze to-
lerovat její podporu masakru v Dárfúru 

ani systematické ničení tibetského náro-
da, jeho tradic a jeho kultury.

Jsem zkrátka pro takovou pevnou 
síť důkladně promyšlených, obecně 
známých a všemi respektovaných 
bezpečnostních smluv, ať už se týkají 
útoku konvenčního, jaderného či tero-
ristického nebo zásahu preventivního či 
následného, která by dávala záruku, že 
na rančích či dačách se budou prezidenti 
méně líbat a více si říkat do očí tvrdou 
pravdu. Zdvořilost a lež ještě nikdy mír 
nezachránily. 

Role NATO ve sv"t"
5) NATO dělá dnes mnoho úctyhodné 
práce. Působí dnes v mnoha operacích 
(Bosně, Afghánistánu, Dárfúru či Pa-
kistánu), a to v oblastech, které svědčí 
o úplně jiných druzích hrozeb, než jakým 
čelilo kdysi. Toto působení nesklízí od-
por, ale obecné uznání. Vždy má nějaký 
typ legální podpory. Uvažovat ještě dnes 
o tom, zda má NATO nějaký smysl či 
nikoliv, by bylo, jak patrno, pošetilé.

Problém je v něčem jiném: málo se 
o tomto působení ví, a málo se tudíž ví 
o samotném NATO. Jako by to bylo něco, 
co patří už jen do historie, a to jak do doby 
studené války, tak potom do doby jeho 
rozšiřování. Dozvědět se o něm víc by 
šlo samozřejmě četbou jeho dokumentů. 
Ale co dělat, když těm všem zkratkám, 
termínům a vazbám rozumějí dnes té-
měř už jenom odborníci, tj. především 
vy, zde přítomní? Ale to není to hlavní. 

NATO neprochází zřejmě žádnou krizí 
ani nemá nějaký zásadní problém, takže 
se málokdy dostane na první stránky no-
vin. Všichni debatují o evropské ústavě, 
a trochu přitom zapomínají na Alianci, 
bez jejíž dlouholeté existence a bez jejíž 
mnohostranné a často velmi riskantní 
práce by asi leckteré z těch debat, včetně 
debaty o evropské ústavě, nebyly vůbec 
možné. NATO funguje, nemá zásadní 
problémy, takže se o něm téměř neví. 

NATO i Evropská 

unie by měly být 

dále otevřeny 

celému Balkánu

NATO funguje, 

nemá zásadní 

problémy, takže se 

o něm téměř neví.
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Je Írán rizikovým státem?

Rizikový stát je stát, který záměrně po-
rušuje zavedené normy a etické stan-
dardy mezinárodního chování. Z tohoto 
hlediska bych řekl, že Írán projevuje již 
30 let rizikové chování, počínaje braním 
rukojmích, kauzou se S. Rushdiem, cíle-
nými atentáty na íránské disidenty žijící 
ve světě až po nedávné výroky preziden -
ta Ahmadínežáda..

Že se jedná o rizikový stát, ještě ne -
znamená, že se nechová racionálně. Írán, 
zcela typicky, má hlavně zájem na vlast-
ním přežití. Jeho rizikové chováni se dá 
přímo od tohoto cíle odvodit.

Co tím myslíte? 

Administrativa G. Bushe již dlouhou do-
bu tlačí na arabské státy, hlavně na Egypt 
a Saudskou Arábii, aby vytvořily sjedno-
cenou frontu proti Íránu a uvalily eko-
nomické sankce proti Íránu. Írán na to 
reaguje tím, že se prezentuje jako hlavní 
oponent Izraele v regionu, a tím apelu-
je přímo na arabský lid. Podle výzkumu 
Univerzity v Marylandu je Ahmadínežád 
nejpopulárnější politik v arabském světe. 

Svými protiizraelskými a protisemit-
skými projevy se Írán prezentuje jako 
nekompromisní protivník Izraele a ne-
smírně ztěžuje jakékoliv arabské vládě 
možnost zaujmout protiíránskou pozici. 
Proto dopadly americké snahy mobili-
zovat arabské státy proti Íránu naprosto 
katastrofálně.

I když z hlediska mezinárodních no-
rem a práva je bezesporu rizikovým stá-
tem, není neracionálním státem, a navíc 
je ještě velmi vypočítavým státem. 

Eva Munková

Rozhovor s Mansourem 

Farhangem.

Bush nahrává polit
Ahmadíne
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Demokratický Írán by byl 
zodpov�dným hrá�em 
na mezinárodním poli

Existuje skutečná hrozba ze strany Írá-

nu?

Rozhodně. Stále se objevují nové důka-
zy, nejen ze strany USA, ale i z NATO, 
že se přímo angažuje v Afghánistánu 
a Iráku. To naznačuje přinejmenším, že 
se Ahmadínežádovu režimu nedá věřit.

Ale nukleární zbraně jsou přece něco ji-

ného.

Pokud jde o nukleární zbraně, nevěřím, 
že by islámská vláda zaútočila atomo-
vou bombou na nějaký stát, ať už je to 
Izrael nebo USA. Nicméně, Írán, který 
je vyzbrojen nukleární zbraní, rozhodně 
může vydírat své sousedy a destabilizo-
vat celý region.Avšak v Íránu jsou ur čité 
elementy, například v revolučních gar-
dách, které jsou zaměřeny na mučed-
nickou smrt. To, na té nejvyšsí úrovni, 
by znamenalo odpálení nukleární zbra-
ně, třeba chraň bůh uprostřed Izraele. 

V tom případě je tedy scénář MAD (vzá-

jemně zaručeného zničení) naprosto bez-

předmětný.

Naprosto. Kromě toho Írán vybavený 
nukleární zbraní by mohl poskytnout 
malou atomovou bombu některé skupi-
ně, na kterou má vazby, ta by ji, chraň 
bůh, odpálila v Iráku, Afghánistánu 
nebo Izraeli, jen aby ukázal arabské-
mu a i celému muslimskému světu, že 
to dokáže. Není to pravděpodobné, ale 
vyloučit se to nedá. 

Velmi malá nukleární zbraň… před tím 

nás protiraketový štít asi neochrání.

Ne. Upřímně řečeno, je tu mnohem širší 
otázka: veškerá snaha Evropy a USA by 
se měla soustředit na lidská práva v Írá-
nu. Kdyby Evropa a Amerika kolektiv-
ně začaly tlačit na lidská práva tak, jako 

teď tlačí na nukleární otázku, kdyby se 
skutečně chtěly cítit bezpečně, musely 
by investovat veškeré morální a diplo-
matické snahy do podpory demokracie 
v Íránu. Osobně si myslím, že radarový 
štít je nesmyslná ztráta peněz. 

Jak nás ochrání podpora lidských práv 

v Íránu? 

Demokracie jsou zodpovědné. Íránská 
opozice a íránský lid mnohokrát do-
kázali ať věcně anebo v průzkumech 
veřejného mínění, že nechtějí bojovat 
s celým světem. Demokratický Írán by 
byl zodpovědným hráčem na meziná-
rodním poli a místo toho, aby bojoval, 
by se soustředil na tu spoustu problé-
mů, co má doma. 

Co schopnost postavit zbraň, která by ta-

kový štít opodstatnila?

Myslím, že Írán má prostředky ji po-
stavit i odborníky, ale nemá nejnovější 
technologii, která by to všechno spojila. 
Mohu ale s naprostou jistotou říci, že 
jsou vytrvalí, a jestli si něco usmyslí, tak 
to nevzdají. Jako válku s Irákem. 

Takže otázka nezní „jestli“, ale „kdy“.

Přesně, otázka je „kdy“.  

Sohrab Sobhani je profesorem 
Mezinárodních vztahů 

na Georgetownské Univerzitě 
ve Washingtonu. Je autorem knihy 

o vztazích mezi Íránem a Izraelem, Th e 
Pragmatic Entente (Pragmatická Dohoda), 

a ředitelem společnosti Caspial Energy 
Consulting. Je zastáncem amerického 

neokonzervatismu 
a komentuje situaci na Středním východě.

 V dubnu 2003, poté co Spojené státy 
napadly Afghánistán, poslal Írán do 
Washingtonu velmi podrobný návrh, 
který byl dokonce zveřejněn členem Bu-
shovy administrativy, na započetí kom-
plexních jednání týkajících se hlavně 
Hamasu a Hizbaláhu a nu kleární otáz-
ky. Proč? Protože poté, co byl relativně 

rychle svržen Talibán a S. Husajn, to 
vypadalo, že Írán bude další na mušce. 
Ale tehdy zase předpokládala Bushova 
administrativa, že nejsou potřeba žád-
né kompromisy a že Írán bude dalším 
cílem. Později, když Američané stále 
více zabředali do konfl iktu v Iráku, Írán 
přitvrdil. 
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napadl stát v Evropě? To by byla sebe-
vražda. Írán chce využít svoji schopnost 
vyrobit jadernou zbraň jen jako zastrašu-
jící prostředek. 

Kdyby měly USA skutečný zájem 
kontrolovat Írán, zareagovaly by na ruský 
návrh podniknout něco společně. Tady 
skutečně nejde o Írán. Neznám žádného 
amerického odborníka, který by tento 
argument bral vážně.

Když nejde o Írán, tak o co jde?

S ohledem na umístění protiraketového 
štítu jde o Rusko. Na ministerstvu obra-
ny USA studená války nikdy neskončila. 
Dnes tam probíhá vážná debata mezi 
lidmi, kteří konec studené války neberou 
příliš vážně a snaží se pokračovat s tou 
samou politikou détente, rozšiřování 
NATO a stavení protiraketových štítů 
v Polsku a České republice. Je to násle-
dek mentality studené války, ale není už 
moc přesvědčující. Naopak jakékoliv ob-
vinění proti Íránu, démonu současného 
světa, je věruhodné protože současný re-
žim tam je tak zrůdný. Tím se stává Írán 
záminkou. Je to prostě propagandistický 
tah, kterým chtějí přesvědčit americkou 
a evropskou společnost. 

Naopak, Írán se v takovéto agitaci 
přímo vyžívá, protože to zvyšuje jeho 
prestiž v regionu. Může tvrdit, že je 
jedinou zemí v celém regionu, která se 
dokáže postavit USA a arabskému lidu 
se prezentovat jako zastánce víry a boje 
proti Izraeli. Tím je to pro ostatní arabské 
státy hodně těžké spolupracovat s USA 
při omezování vlivu Íránu. 
(Navzdory své machiavelistické politice 
a své fanatické rétorice má Írán skuteč-
né a legitimní obavy o vlastní bezpečí 
a USA by to měla vzít v úvahu, pokud 
chce omezit šíření jaderných zbraní.)

Zločiny, které spáchal íránský režim 
proti vlastním lidem, nechť si íránský 
lid vyřídí sám. Demokracie se do Íránu 
vyvézt nedá. Musí se probojovat z nej-
nižších vrstev společnosti. Zásahy zvenčí, 
dle příkladu Iráku anebo Afghánistánu 
situaci jen zhorší.  

Mansour Farhang je profesorem mezinárodní 
politiky v Bennington College ve Vermontu 

a bývalý člen liberální vlády Mahdi Bazar-
gana, který odstoupil po střetu s konzerva-

tivními kruhy okolo Ajatolláha Chomejního. 
Specializuje se na americko-íránské vztahy.

A co to má vše společného s jadernou otáz-

kou?

Írán se cítí být ohrožen. Je obklíčen ame -
rickými vojenskými základnami v Af ghá-
nistánu, Iráku, Pákistánu, Turecku a v ce-
lém regionu Perského zálivu. I když tvr-
dí, že jaderné zbraně mít nechtějí, není 
pochyb o tom, že chtějí mít technologii 
a know-how k výrobě atomové bomby. 

Krom toho, xenofobie, která z této 
konfrontace pramení, nesmírně ztěžuje 
demokratický proud v zemi. Ve chvíli, 
kdy se snaží mobilizovat, jsou obviněni 
ze spolupráce s USA. Ta nejistota dává 
vládě záminku k potlačení disidentů. 
Výsledkem je přesvědčení, že jediný způ-
sob, jak odvrátit útok zvenčí – ať už ze 
strany USA anebo Izraele – je vlastnictví 
nukleárních zbraní. 

Skutečný dialog mezi USA a Íránem 
a ohled USA na legitimní bezpečnostní 
obavy Íránu a ukončení ekonomických 
sankcí by mohl přesvědčit Írán, aby omezil 
obohacování uranu a podřídil se, na ome-
zené období, mezinárodnímu dohledu. 

Ale jednání mezi USA a Íránem nesmí 
být omezeno jen na ukončení obohaco-
vání uranu, ale musí zahrnout všechny 
otázky týkající se obou zemí. Navíc nesmí 
být kladeny žádné předběžné podmínky. 
Obě strany musí mít možnost předložit 
jakýkoliv námět k diskuzi. 

A v případě, že k tomu nedojde, americká 

zahraniční politika bude dál sledovat svůj 

směr a Írán získá schopnost vyrobit anebo 

vyrobí jadernou zbraň, jak moc nás ochrání 

protiraketový štít?

Vůbec ne. Pokud nepovažujeme Íránce 
za naprosté šílence. Myslíte, že by Írán 

Írán projevuje 

již 30 let 

rizikové chování.
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Euro 
p&ijmeme nejd&íve
v roce ��'(

Loni v prosinci jste uvedl, že Česká repub-

lika přijme euro nejdříve v roce 2015. Platí 

to stále?

Uvedl jsem, že to vidím jako nejbližší 
možný realistický termín. A to platí stále. 
Země, jež chce přijmout euro, musí ne-
jen splnit makroekonomická kritéria, ale 

rovněž projít určitou procedurou – po-
být v systému ERM II řekněme dva 

roky, čemuž však musí předchá-
zet zásadní politické rozhodnu-
tí, a to v době tří, ale spíše čtyř 
let před zamýšleným přijetím 
měny. Tato vláda euro ne-
přijme, neboť má v tomto 
ohledu ideologickou barié-
ru. Proces tak, bude-li tomu 
nakloněna, může zahájit až 
vláda příští. Pak by tedy 
politické rozhodnutí padlo 
roku 2010 s tím, že euro 
přijmeme nejdříve v roce 
2014 – nikdo ale nebu-
de zavádět euro v lednu 
2014, když pak v červnu 
budou opět volby. Nej-
bližší realistický termín 

je tedy rok 2015.

„Ideologickou bariérou“ 

patrně míníte názo-

ry Hradu, některých 

po litiků ODS či

některých

členů

bankov-

ní rady ČNB. Jsou ale i ekonomové, kteří 

nejsou napojeni na tyto myšlenkové prou-

dy, a přesto zastávají názor „čím později, 

tím lépe“. Lze pak argumentovat, že je to 

ideologická záležitost?

Ten pojem je zkratka. O euru se mezi 
ekonomy vede diskuze, jež nemůže smě-
řovat k jednoznačnému, racionálnímu 
závěru. Koneckonců je to diskuze o hod-
notách. Ti, kdo chtějí vyčkávat, argumen-
tují proti euru zvýšením infl ace, ztrátou 
samostatné měnové politiky či nedosta-
tečnou sladěností hospodářských cyklů. 
S těmito argumenty, jež lze podle mého 
uplatnit při obhajobě přijetí třeba o dva 
roky později, se přitom činí opora velmi 
silnému závěru typu „zatím vůbec ne, 
uvidíme, co bude někdy“. 

Jak byste zmíněným argumentům odpůrců 

eura kontroval vy?

Je infl ace, řekněme, tříprocentní o tolik 
lepší než infl ace pětiprocentní? Dokud 
je infl ace jednociferná, a to už popiso-
vala před lety studie MMF, nemá to ne-
gativní vliv na dlouhodobý hospodářský 
růst. Není ověřeno, zda třeba šestipro-
centní infl ace je horší než tříprocentní. 
A jak vidíme dnes, infl aci můžeme mít 
i bez eura. Není potvrzen žádný vý-
znamný růst cenové hladiny, když euro 
přijmeme, oproti stavu při zachování 
koruny. Dle mého názoru to dopadne 
jako ve Slovinsku, kde jistá infl ační vln-
ka po přijetí nastala – ale také proto, že 
předtím drželi ceny na určité úrovni, ne-

Rozhovor s Ji�ím Rusnokem o ne�im��en� silné korun� a ne-

chuti p�ijmout euro
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Lukáš Kovanda
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hýbali s nimi, aby se do eurozóny dostali 
zcela bez problémů. 

Co sladění hospodářského cyklu?

Garantuji vám, že nikdo neví, jak se 
má slaďovat. Pravidelnost cyklů je dnes 
obecně mnohem menší, než byla v mi-
nulosti. Zejména malé otevřené ekono-
miky, jako jsme my, jsou více závislé na 
tom, co se děje kolem nich. Když na to 
přijde, cyklus se třeba sladí během jed-
noho roku. Je to tedy prázdný teoretický 
argument. 

Ale staví na něm známá teorie optimálních 

měnových zón, jež je zcela stěžejním pří-

nosem ekonomů k celé debatě o měnových 

zónách.

Jsem spíše hospodářským praktikem. 
Nijak zásadně mě to neoslovuje. Kdyby 
to takhle bylo, jednotná měna by nikdy 
nebyla přijata takovým „balíkem“ zemí. 

Co levicoví politici a euro? Jak se k němu 

staví?

Už před třemi lety jsem španělskému vel-
vyslanci při obědě odpověděl na dotaz, 
kdy budeme mít to euro, že česká pravi-
ce jej nechce, jelikož je pro ni symbolem 
vyvrcholení snah o integraci, již nemá 
v oblibě, no a česká levice zase pro přije-
tí měny nechce nic udělat. Tento stav do 
značné míry trvá. 

Jak je podle vás tedy přesvědčit, že sku-

tečně euro potřebujeme?

Jsme malá, otevřená a do značné míry 
zranitelná ekonomika. Trhy se nebudou 
dívat na tyto naše komplexy či jak to na-

s ideologickými předsudky. Máte také ten 

pocit?

Jednotná linie určitě neexistuje. Odkládá-
ní eura totiž nejvíce negativně postihuje 
právě významnou část jejich elektorátu, 
jelikož zasahuje malé a střední podniky. 
Velké podniky typu Škody už dnes žijí 
v euru – v této měně nakupují i prodá-
vají. Nakupují v eurech i od domácích 
dodavatelů – nejsou ochotny akceptovat 
rizika, jež vnáší proměnlivost směnných 
kurzů, a mají sílu si na dodavatelích vy-
nutit dodávky v eurech. Ale ti dodavatelé 
– malí a střední podnikatelé – tu sílu pro-
stě nemají. Na ně tedy teprve doléhají vý-
kyvy kurzu. Přitom právě toto jsou lidé, 
kteří inklinují spíše k pravici a liberálním 
konceptům – a euro je liberálním kon-
ceptem, jedním z mála v EU. Přesto ale 
onen negativní postoj části ODS, ovliv-
něný nejspíše Hradem, trvá.

Podobný postoj má i většina členů bankov-

ní rady ČNB.

Bohužel, u nás existuje monarchistický 
způsob jmenování bankovní rady – to 
nevyčítám tomuto prezidentovi, nýbrž 
strůjcům české ústavy a svým způsobem 
minulému prezidentovi, jenž toho velmi 
vehementně využíval. No a ti, kteří jsou 
v bankovní radě prvé období, tam ještě 
mohou být i ve druhém období. A za-
druhé, kapři si přece nevypustí rybník. 
Role ČNB bude po vstupu do eurozóny 
významně umenšena.

S tím souvisí ten třetí argument odpůrců 

eura – ztráta samostatnosti měnové politi-

ky. Opět, jak byste kontroval?

Ono to s tou samostatností měnové poli-
tiky zase nebude tak žhavé. Můžeme os-
cilovat kolem trendů, jež sazbami nastaví 
ECB, ale nemůžeme se diametrálně od-
chylovat. Myslím, že v tomto ohledu bu-
deme svědky další konvergence. Ani ten-
hle argument tedy nevidím tak  fatální, 
aby znemožnil včasný vstup do Evropské 
měnové unie. Navíc je škoda, že nezva-
žujeme i jiné aspekty – stále například 
není jasné, jaké město se stane fi nanč-
ním centrem středoevropského regionu, 
chvíli o to usiluje Vídeň, pak Budapešť či 
Varšava. Praha by mohla být velmi vy-
hledávaná coby takové centrum fi nanč-
ních služeb – její atraktivitu by přitom 
výrazně zvýšilo přijetí eura. Musíme mít 
ambici zvyšovat podíl služeb na ekono-
mice, jelikož průmysl je svým způsobem 

zvat, nýbrž na fundamentální záležitosti. 
Při první příležitosti, kdy se fundamenty 
zhorší, budeme vystaveni riziku měno-
vých otřesů. V posledních zhruba deseti 
letech koruna vlastně stále posiluje, už 
je to zakódováno v myslích lidí i politi-
ků – nikdo neví, zda a jak dlouho ještě 
poroste, hranici nikdo nezná. Situace 
je sice příznivá, neboť fundamenty naší 
ekonomiky jsou zdravé, ale nikdo nikdy 
nepředpoví, kdy se to začne lámat. Mož-

ná už nyní se objevují první náznaky, že 
posilování koruny je tak rychlé, že adap-
tační procesy v ekonomice se s tím nebu-
dou schopny bez otřesů vyrovnat.

Co myslíte těmi náznaky?

Například poslední čísla o exportu, 
o průmyslové výrobě. Navíc, vždyť jsme 
se stejně zavázali, že do eurozóny vstou-
píme. Nyní tedy hrajeme jen jakousi od-
kládací hru. Dobře, jsme opatrní, čeká-
me, jak to dopadne na Slovensku, jak se 
k euru postaví Polsko či Pobaltí. Ale je to 
až příliš ideologizováno.

Mám pocit, že alespoň část ODS se k eu-

ru nestaví zas tak kriticky či, jak říkáte, 

Jsem pro 

Olympiádu, 

ale až tak 

kolem roku 2040.

Držitel nobelovy ceny za ekonomii Joseph E. Stiglitz 
o konceptu „cílování inflace“

„Dnes cílování infl ace podstupuje zkoušku – a téměř určitě ztroskotá. Rozvojové 
země v současnosti nečelí vyšším mírám infl ace kvůli žalostnější makroekono-
mické správě, nýbrž proto, že prudce rostou ceny ropy a potravin a ty tu oproti 
bohatým zemím představují mnohem větší díl rozpočtu průměrné domácnosti. 
Například v Číně se infl ace blíží 8 % a poroste dál. Ve Vietnamu je ještě vyšší 
a očekává se, že letos dosáhne 18,2 %. V Indii činí 5,8 %. Naproti tomu americ-
ká infl ace se drží na 3 %. Znamená to, že rozvojové země by měly úrokové sazby 
zvýšit mnohem víc než USA?“

Mezi státy, které cílování infl ace v té či oné podobě ofi ciálně přijaly, patří: Izrael, 
Česká republika, Polsko, Brazílie, Chile, Kolumbie, Jižní Afrika, Th ajsko, Korea, 
Mexiko, Maďarsko, Peru, Filipíny, Slovensko, Indonésie, Rumunsko, Nový Zé-
land, Kanada, Velká Británie, Švédsko, Austrálie, Island a Norsko.
 Zdroj: Joseph E. Stiglitz „Th e Failure of Infl ation Targeting”
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Jiří Rusnok 
Ekonom, prezident Asociace penzijních fondů České republiky, předseda před-
stavenstva ING PF, a.s., ministr fi nancí a ministr průmyslu a obchodu v letech 
2001–2003.

kolísavější. Montují se u nás auta, dobře, 
ale za pět let se mohou montovat jinde. 

Nejsme až moc závislí na automobilové 

výrobě?

Zatím ještě ne. Jsme sice, společně se 
Slovenskem, takovým „Detroitem Evro-
py“, ale myslím, že je to relativně zdravý 
sektor a zárukou je i to, že tu nepůsobí 
jediný výrobce. Je to progresivní průmy-
sl, jenž na sebe navazuje řadu atraktiv-
ních činností. Přesto si myslím, že je čas 
se zajímat i o jiné sféry, v nichž bychom 
se mohli profi lovat. A fi nanční služby 
jsou atraktivní oblastí – zaměstnávají 
velmi kvalifi kované lidi, již jsou dobře 
placeni, platí spolehlivě daně, neb si ne-
mohou dovolit jakákoli reputační rizika, 
energeticky a ekologicky jsou přitom ne-
náročné.

Myslíte, že je šance, aby se Praha stala 

takovým finančním centrem?

Nedělám si iluze, že budeme dalším 
Frankfurtem nebo Londýnem, to je ne-
možné. Můžeme být ale regionálním 
fi nančním centrem, poněvadž jsou tu 
velmi příznivé daňové a institucionální 
podmínky – například dozor ČNB nad 
fi nančním trhem je moderní a dobře 
funguje. Praha má dobrou dopravní 
infrastrukturu a stále je tu nabídka po-
měrně levné, ale kvalifi kované a jazykově 
vybavené pracovní síly. Nevidím důvod, 
proč by to nešlo – chce to ale ještě pod-
pořit. 

Praha nyní usiluje o pořádání olympiády. 

Jste pro?

Jsem pro, ale až tak kolem roku 2040. 
Myslím, že Praha má teď jiné problé-
my k řešení, než aby utápěla nevím ko-
lik miliard v projektu olympijských her, 
o němž si myslím, že by byl z hlediska 
užitku pro tuto zemi poměrně neefek-
tivním. Také se uvidí, jakým směrem se 
bude podoba her v budoucnu ubírat –
zda třeba neskončí současná éra megalo-
manství. Praha je velmi subtilní organis-
mus, není městem velkých bulvárů, mys-
lím, že ta ambice by měla počkat – také 
proto, že by to vyhrotilo nesoulad mezi 
Prahou a ostatními regiony ČR.

Myslíte, že primátor Bém to s hrami myslí 

vážně? Nemůže to být součást marketinku 

pro další volby?

Může to být všechno dohromady. Třeba 

i to, že se na základě tohoto plánu udě-
lá „něco“ s územním plánem. V rámci 
územního plánování se dnes rozhoduje 
o velkých penězích – politici, vícemé-
ně jedna strana, jež Praze vládne, mají 
velkou moc. Jakmile je něco jednou 
zaneseno v územním plánu, těžko se 
s tím dá cokoli dělat – dotyčný pozemek 
získá dle toho cenu a je „vymalováno“. 
A olympiáda být nemusí, jenže v plánu 
bude u pozemku „XY“ už určení – na-
konec se tam, na úkor zeleně, nemusí 
postavit přímo stadion, tedy sportovní 
služby, ale třeba obchodní centrum, to 
jsou také služby. 

Pokud to je marketinkový tah, není 
moc dobře promyšlený – aby to ODS 
spíše neuškodilo. Nevím, kolik je v Praze 
lidí, kteří chtějí olympiádu již kolem 

roku 2020, průzkumy jsem nečetl, ale zas 
nějaká převaha tam nebude – a zbytek 
republiky to rozezlí. 

Slovensko zavede euro již příští rok v led-

nu. Jaký vývoj očekáváte?

Domnívám se, že k ničemu špatnému 
a dramatickému nedojde. Že se nakonec 
ukáže, že je to pro Slovensko ve středně-
dobém až dlouhodobém pohledu velmi 
dobrá věc.

Může Slovensko díky euru získat nějakou 

podstatnou výhodu na náš úkor? 

Těžko říci. Samozřejmě to ale dále Slo-
vensko zatraktivní. Slováci mají zase jiné 
problémy, třeba s infrastrukturou, ten trh 
je menší a podobně. Bratislava se však 
může stát jistou konkurencí Vídni.  
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Krize 
americké ekonomiky
J

e možná na čase postavit v potaz ča-
sem osvědčené rčení, které praví, že 
když americké hospodářství kýchne, 

dostane celý svět automaticky velkou 
rýmu. Přitom ovšem nelze popřít, že do-
pady zpomalení tohoto mocného moto-
ru jsou přece jen příčinou k vážným oba-
vám, ne-li přímo důvodem k panice.

Strach nahánějící skutečností je, že 
americká ekonomika možná čelí nejdrs-
nějším výzvám od doby velké hospodář-
ské krize ve třicátých letech minulého 
století. K faktorům současného pokle -
su patří samolibá arogance fi nančních 
institucí a záliba mnohých Američanů 
v marnivém utrácení, aniž by pomýšleli 
na zadní kolečka. 

Nakupuj dokud nepadneš
Snadná dostupnost kreditních karet a zá -
plava lákavých reklam dlouhodobě pod-
něcují pocit nároku na materiální zboží. 
„Shop till you Drop“ neboli „Nakupuj, 
dokud nepadneš“ se stalo heslem dne, 
doslova v rozporu s napomínáním sta-
rých protestantů a puritánů, že je třeba 
praktikovat střídmost a šetrnost.

První příznaky problémů v USA se 
dostavily s krizí hypotečního trhu – tedy 
jednoho z klíčových faktorů hospodář-
ského růstu. Příznivé hypoteční sazby 
navnadily miliony Američanů k tomu, 
aby si pořídily „vysněný dům“. Hypoteční 
ústavy poskytovaly úvěry i žadatelům, 

kteří neměli věrohodné osvědčení 
o příjmech. Minimum zá-

kazníků se namáhalo 

pečlivě si pročíst ustanovení smlouvy, 
že se hypoteční sazby mohou v příštích 
letech zrádně vyšplhat.

Dopad hypote&ní krize 
na ekonomiku
A došlo na lámání chleba. Řada majitelů 
nemovitostí byla náhle konfrontována 
se strmým nárůstem hypotečních sazeb, 
které nebyli schopni platit. Zatímco 
mnozí z nich využili výhody zdánlivě ne-
ustávajícího zhodnocování obytných ne-
movitostí k refi nancování svého majetku, 
ti méně prozřetelní promrhali svůj nově 
„objevený“ zdroj hotovosti na plazmové 

televizory, energeticky náročná vozidla 
SUV a další symboly blahobytu. Jakmile 
se nadhodnocený trh s bydlením začal 
hroutit a ceny nemovitostí propadat, 
zjistili jejich vlastníci, že nedosahují ani 
částky, které dluží fi nančním ústavům.

 Dnes je v USA na dva miliony pro-
bíhajících či potenciálních konfi skací 

majetku a konec není v dohledu. Od-
haduje se, že průměrná 

americká rodina bude muset zkrátit své 
výdaje o 8 %, což odpovídá fi nanční 
ztrátě u nemovitostí. Potenciální pokles 
hodnoty nemovitostí o čtyři biliony 
dolarů by mohl vést k celonárodnímu 
poklesu spotřebitelských výdajů o více 
než 300 miliard dolarů již v tomto roce.

Nejkrut"jší ze všech daní
Spotřebitelské výdaje domácností tvoří 
okolo dvou třetin amerického hospodář-
ství. Jejich zkrácení by vyvolalo zvýšení 
cen pohonných látek a potravin, což by 
téměř jistě vedlo k recesi. Někteří ekono-
mové soudí, že hospodářství se v mírné 
recesi již nachází, a straší tzv. „stagfl ací“, 
tj. chmurnou dobou během prezident-
ského období Jimmyho Cartera (1977 
až 1981). Tehdy hospodářskou stagnaci 
doprovázela rapidně se zvyšující infl ace 
– „nejkrutější ze všech daní“. 

Zranitelnost hospodářství není ome-
zena na otázku bydlení. Problémy se pro-
jevují i v jiných oblastech nezajištěných 
spotřebitelských dluhů – u kreditních 
karet, automobilových leasingů a stu-
dentských půjček.

Nezodpov"dný finan&ní sektor
Špatné hospodářství většinou předchází 
akutním fi nančním problémům. Dnes 
je však labilní fi nanční systém v USA 
hlavním souběžným faktorem, který je 
tahounem celého hospodářství.

Banky a další fi nanční instituce odpo-
vědné za pochybné hypotéky považovaly 
rizika s nimi spojená za minimální. Mno-
hé z hypoték, které se později ukázaly být 
ničím víc než bezcenným papírem, byly 
formou „balíčků“ prodány tuzemským 
i zahraničním investorům.

Milan Skacel

Americká 

ekonomika možná 

čelí nejdrsnějším 

výzvám od doby 

velké hospodářské 

krize.
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Riziko byla prostě náhoda, k níž nikdy 
nedojde. Například fi nanční giganti už 
dlouho hráli kostky s vypůjčenými peně-
zi. Věřili, že relativně levné krátkodobé 
„zálohy“ budou vždy snadno k dispozici. 
A tak půjčovali „na krátko“ v očekávání 
toho, že shrábnou obrovské zisky na 
nákup vysoce výnosných dlouhodobých 
cenných papírů.

Byl v tom však jeden háček, který ku-
podivu většina investorů ani fi nančních 
analytiků nepostřehla. Dlouhodobé cen-
né papíry prodávané jako „zajištěné“ ba-
líčky nebyly vlastně opravdu „bezpečné“. 
Obsahují totiž neznámé riziko rozdílu 
mezi fi nančně zdravými a nezdravými 

dlužníky. Přitom mnohé z takových ba-
líčků měly nejvyšší požehnání od ratin-
gových agentur, čímž přivábily investory 
z celého světa. Jakmile se iluze věčného 
růstu cen nemovitostí náhle zhroutila, 
shledalo mnoho fi nančních institucí, že 
vlastní hromadu bezcenných papírů.

Dopady krize 
na vnit�ní bezpe&nost USA
Dopad na prominentní fi nanční „posvát-
né býky“ byl velmi tvrdý, neboť byli nuce-
ni odepsat biliony dolarů v nedobytných 
dluzích. Tváří v tvář možné likvidaci si 
moře fi nančních obrů vzalo drahé půjčky 
od státních fondů – např. Číny a Kuvajtu. 
Zadlužení se z těchto zdrojů vzbuzuje 
v USA obavy, že by se tito věřitelé mohli 
přímo či nepřímo pokusit ovlivnit ame-
rickou politiku. 

Existuje i další závažný problém, který 
je nutno řešit, a tím je zneužití pákové-
ho efektu. Pocit neomylnosti zaslepil 
i některé osoby z nejvyšších fi nančních 
kruhů obecně známé svou opatrností 
a pragmatičností. Finanční aréna se stala 
dějištěm vysoké hry poplatků a spekula -
cí – většině zúčastněných se dařilo. 

Nemilosrdné probuzení přišlo, až 
když se věřitelská bublina nafoukla do té 
míry, že splaskla. Zjištění, že překvapivý 
počet úvěrů byl poskytnut dlužníkům 
s nízkým či nespolehlivým průběhem 

splácení, vyvolalo drastické zpřísnění 
podmínek k získání úvěru. Banky začaly 
nedůvěřivě chránit svou zbylou likviditu 
a ani pro spolehlivé žadatele o úvěr neby-
lo najednou snadné dosáhnout na úvěr, 
který potřebovali pro své podnikání 
nebo osobní záměr. 

„Spasitel FED“
Americké hospodářství ovšem mohlo 
stále ještě počítat s dalším fi nančním 
nástrojem, a to federální rezervou (tzv. 
Fed), obecně považovanou za věřitele –
spasitele. Na jaře roku 2008 poskytl Fed 
řadě fi nančních institucí nízkoúrokové 
krátkodobé půjčky. S cílem okamžité 
navýšení jejich likvidity.

Kromě toho Fed začal od září 2007 sni-
žovat klíčovou úrokovou sazbu v naději, 
že tím povzbudí podnikatelskou činnost. 
Stále nižší úrokové sazby tak byly příleži-
tostně ohlašovány až do dubna 2008. Zá-
měr Fedu byl zřejmě chvályhodný, možná 
byl i vynucen existující fi nanční krizí. 

Zatím však není v dohledu žádná evi-
dence postřehnutelného hospodářského 
odpichu, i když někteří „zasvěcenci“ tvr-
dí, že by koncem roku mělo být po všem. 
Nízké sazby Fedu ale negativně působí 
na dolar, jehož hodnota oproti mnohým 
velkým měnám, včetně eura, neustále 
klesá. Tento vývoj je sice výhodný pro 
americký vývoz, ale je také pravděpo-
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dobné, že vyžene nahoru cenu některých 
dovozů, zejména naft y. Vysoké ceny 
naft y už mají nepříznivý vliv na strádající 
letecký průmysl a mohou způsobit další 
infl ační zátěž. S trochou ironie lze připo-
menout, že hlavní odpovědností Fedu je 
právě kontrola infl ace. 

Reakce Bushovy administrativy
Aby nemohli být obviněni z nečinnosti 
v době, kdy se recese a nezaměstnanost 

rýsují jako skutečné hrozby, přikročili 
američtí politici k činům – snad částečně 
i s druhotnou motivací, že se v letošním 
roce se konají prezidentské volby. Busho-
va administrativa a americký kongres 

společnými silami vymode-
lovali stimulační ba -

líček slev pro jed-

notlivce a da ňo-
vých úlev pro podniky ve 

výši l68 miliard USD, který má 
zemi pomoci vybřednout ze současného 
propadu. 

Jestli tento balíček bude mít zamýš-
lený účinek – tedy bude-li významně 
stimulovat spotřebitelské výdaje – je 
otevřenou otázkou. Mnoho Američanů 
se topí v dluzích a je možné, že šek (šest 
set dolarů pro jednotlivce, dvanáct set 
pro manželský pár a tři sta dolarů pro 
každé vyživované dítě) použijí na zapla-
cení dluhů na svých kreditních kartách, 
půjčkách na automobil a hypotečních 
splátkách. Pokud se pokusí pokrýt někte-
ré z těchto fi nančních závazků, zůstane 
jim pramálo peněz na to, aby významně 
pozvedli spotřebitelské výdaje.

V dobách hospodářských otřesů jsou 
dobré zprávy vzácné. Přesto se nabízí 
otázka, zdali je na tom americké hospo-

dářství opravdu tak mizerně, že jediné, 
co si lze představit, je nadále postupující 
chátrání a případná ztráta pozice na 
vrcholu hospodářského totemu? 

Nejv"tší ekonomika sv"ta – 
st�ídání stráží?
Ne bezpodmínečně. Čína, Evropská 
unie, Indie a Japonsko jsou sice zdatný-
mi rivaly, ale USA jsou přece jen zdaleka 
největší ekonomikou světa. Pokud nedo-
jde k hrubě špatnému hospodaření nebo 
neutrpí fatálně vládní intervencí nebo 
arogantním vměšováním, může mít 
americké hospodářství stále ještě šanci 
zotavit se ze současného bezvětří. 

Potenciálních „léčiv“ je celá řada. Tím 
zřejmě nejjednodušším – zároveň však 
nejbolestivějším – je mírné omezení 
našeho extravagantního životního stylu 
a nespoutaného utrácení. Pak bychom 
byli relativně snadno schopni omezit 
se v utrácení a rychle snížit naše dluhy 
– a tím znovu získat důvěru mezinárod-
ních fi nančních kruhů a respekt hodný 
spolehlivého hospodářského obra.

Není to však realistická možnost. Pří-
liš mnoho Američanů je rozmazlených 
a trvá na svém životním standardu. To 
samozřejmě platí pouze do té doby, než si 

náhle uvědomí, že se jejich hospodářství 
ocitá na samé hraně propasti.

Cesta z krize
O něco konvenčnější „náprava“ se může 
soustředit na přijetí jednoho z „nových“ 
hospodářských modelů, který by ne-
pochybně byl podroben rozboru guruů 
z Wall Streetu, samozvaných „expertů“ 
a snad i kompetentních ekonomů. Za-
tímco některé z těchto modelů by stály 

za seriózní úvahu, jiné modely se pouze 
snaží blýsknout se spornými úspěchy 
etatismu či bezuzdného merkantilismu.

USA urgentně potřebují talento-
vané a silné politické a podnikatelské 
osobnosti schopné zvrátit skepticismus, 
který nyní proniká do velkého segmentu 
americké společnosti. Roste nedůvěra 
v politiky a nejrůznější pábitele slibující 

zázračné uzdravení ze všech chorob, 
kterými trpíme. 

Málokdo má dnes odvahu mluvit 
o „městě na kopečku“ – tom jedineč-

ném kdysi prospívajícím místě – neboť 
nevázaným optimismem, důmyslností 
i sebedůvěrou Ameriky lze překonat 
jakoukoli překážku, jestliže se k ní posta-
víme čelem a odhodlaně. Bylo to místo, 
kde většině Američanů, byť bohužel ne 
všem, se nabízela příležitost změnit svůj 
život navždy k lepšímu. 

Takové vůdčí osobnosti, které tolik 
potřebujeme, abychom zvrátili plíživou 
psychologii bezmocnosti a vše otravu-
jící ublíženosti, se velmi těžko hledají 
v dnešním prostředí, které je živnou 
půdou pro neutišitelnou žízeň po moci 
a průvodních vymoženostech.

Nezbývá než doufat, že pesimisté 
nemají pravdu, když prohlašují, že naše 
doba není érou heroismu.  

Autor je emeritním předsedou 
Rady světového obchodního centra

v New Jersey, N. J., USA.

Přehled bank, které nejvíce doplatily 
na hypotéční krizi

BNP Paribas
JPMorgan Chase

Citigroup 
Credit Suisse 

Deutsche Bank
IKB Industriekredit-Bank 

Bear Stearns 
Sächsische Landesbank 

Goldman Sachs 
Lehman Brothers 

Netbank
Banca March 

UBS AG 
Northern Rock

HSBC 
Merrill Lynch

„Nakupuj, 

dokud nepadneš“ 

se stalo 

heslem dne.
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USA jsou přece 

jen zdaleka 

největší 

ekonomikou světa. 
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Evropská integrace stojí 
na solidních základech

Pane komisaři, cítíte se ve své současné 

funkci stále českým politikem, nebo jste 

politikem evropským nebo jste prostě jen 

evropských úředníkem? 

Já jsem evropský politik českého původu. 
To je má funkce a pozice. V okamžiku, 
kdy jsem přísahal v Lucemburku, tak ta 
formulace říká, že nebudu přijímat po-
litické instrukce od vlády, ani je nebudu 
vyžadovat. Budu sledovat jen evropský 
zájem. 

Nemáte pocit, že ČR má přece jen k někte-

rých evropských záležitostem rezervovaný 

přístup? Mluvilo se například o liknavosti 

při žádostech o evropské fondy. 

Do mé agendy patří evropský sociál-
ní fond a shodou okolností tam žádné 
problémy ČR neměla. Ale i jinak byla 
v té říjnové fázi minulého roku naprosto 
v mainstreamu, nebyla první ani posled-
ní. Spíše patřila do lepší poloviny. Byla 
v hlavním proudu. 

Jste stále členem ČSSD a sledujete vývoj 

v ní? Jde totiž o to, že právě tato strana se 

snaží zastávat více prointegrační evropské 

stanovisko, ale zdá se, že se jí to také pří-

liš nedaří. Vnímáte jako evropský komisař 

i tento stranický rozměr? 

Jsem samozřejmě členem ČSSD a sledu-
ji vývoj české politiky a sociální demo-
kracie zvlášť. To je jasná věc. V zásadě 
vidím, že česká sociální demokracie ur-
čitým způsobem pokračuje v politice, 

S �eským eurokomisa�em Vladimírem Špidlou o vizi Evrop-

ské unie.
Radko Kubi&ko

ekonomika
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která byla zformulovaná organicky před-
tím, čili sociální demokracie neprochází 
revolucemi, ale je to organický vývoj. 

Existují základní myšlenky, které ne-
jsou jen majetkem sociální demokracie, 
ale které představují silnou složku soci-
álního pojetí evropské politiky. V první 
řadě, evropská integrace je víc než jenom 
ekonomická integrace a existuje evrop-
ský sociální model, jehož charakteristika 
je rovnováha mezi ekonomickým a so-
ciálním pokrokem. A právě vyvažovat, 
aby ekonomický pokrok se současně 
projevoval a měl důsledky jako pokrok 
sociální a ekologický, to je nejhlubší linie 
evropské sociální demokracie. 

A jak se tento sociálně demokratický mo-

del podle Vás liší od modelu pravicového 

nebo konzervativního, neboli po evropsku 

řečeno od modelu křesťanskodemokratic-

kého nebo lidoveckého? 

To nemůžete říci, lidoveckého. Evropská 
integrace je přece svým způsobem for-
mulována jako určitá fúze křesťanskode-
mokratického a sociálně demokratického 
pojetí moderní politiky. Takže tyto věci 
nemůžete stavět do opozice. Strategické 
rozdílnosti, které by byly úplně zásad-
ní, mezi těmito dvěma proudy nejsou. 
Je samozřejmě pozvolný přechod, třeba 
otázka významu subsidiarity, myšlenky 
určité koncepce rodiny, otázka služeb 

ve veřejném zájmu. Evropská sociál-
ní demokracie má představu, že služby 
ve veřejném zájmu by měly být opřeny 
o obecně platící směrnici o službách ve 
veřejném zájmu, strana lidová není to-
hoto názoru, tento názor tam nepřevládl. 
I když jsou tam některé skupiny, které si 
to myslí taky. Takže tady nenajdete ostrý 
zlom, ale najdete změny různých akcen-
tů. Protože ani Evropská lidová strana si 
nemyslí, že sociální služby ve veřejném 
zájmu jsou něco, co by nemělo existovat. 
Ale je otázka jejich náplně a jejich for-
mulace. 

Cítíte se v komisi hodně nalevo? 

Nalevo, napravo, rozhodně komise nemá 
extrémní křídla, je to obecně hlavní ev-
ropský proud. 

Má EU v současné době nějakou nosnou 

vizi, nebo časem přece jen sklouzne k pou-

hému ekonomickému společenství? Jste 

zastáncem federace? 

Nesklouzne jen k ekonomické vizi, to 
dávno opustila. Evropa, když vznikala, 
měla dva úkoly. Zajistit mír, pováleč-
nou prosperitu a rekonstrukci. Čili si to 
můžeme představit, že evropští státníci 
seděli okolo stolu a dívali se doprostřed 
tohoto stolu, protože jejich úlohy byly 
hlavně vnitřní. V současné době po roz-
padu socialistického systému je hlavní 
otázkou Evropy, jak obstát. Je to nejú-
spěšnější širší politický koncept na svě-
tě a je otázka, jak tento koncept obhájit 
a rozvíjet v globalizovaném světě. Lidé si 
nyní sedli k tomu stolu bokem a dívají se 
dovnitř i ven současně. 

A když se podíváte ven, tak co 
vidíte. Naši partneři a konkurenti ve 
světě, který není příliš velký, jsou samé 
superstráty – Čína, Indie, Spojené státy, 
Brazílie, možná i Rusko, což už asi moc 
superstát není, ale jsou to rozhodně 
velké celky. Když Evropa nebude mít 
podobné schopnosti, neobstojí. I když si 
nemyslím, že se sama stane superstátem 

Vladimír Špidla:

V letech 2002–2004 premiérem České republiky. Od listopadu 2004 evropským 
komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Do české politiky 
od té doby nezasahuje.

EU nesklouzne 

jen k ekonomické 

vizi, tu dávno 

opustila.
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nebo v blízké či střední době federací, 
to si nemyslím, protože ona je opravdu 
trochu složitější konstrukcí. Ale musí 
dosáhnout schopnosti v některých oblas-
tech jako superstát jednat. Mít kapacitu 
zformulovat obecný postoj. 

Já teď spolupracuji poměrně dost 
s Čínou, protože jim pomáháme vytvořit 
důchodový systém. Tak jsem tam jednou 
za rok, jednou až dvakrát. Když jste 
v Šanghaji, tak je vám to jasné. Šanghaj 
má 18 milionů obyvatel, její aglomerace 
100 milionů obyvatel. To už je více než 
největší státy Evropy a to je jen jedno 
město. Takže po mém soudu Evropa musí 
postoupit v politické integraci a musí 

v nejdůležitějších oblastech, jako je za-
hraniční, bezpečnostní nebo energetická 
politika, mít schopnost jednat jako super-
stát, aniž jím bude, aniž se jím stane. Že 
by se jím stala, tomu opravdu nevěřím, 
ona je zvláštní koncept a velmi moderní. 

Od toho tedy snaha o zavádění společných 

institutů, jako je třeba evropský ministr 

zahraničí.

To je krok na té cestě, nemůžete mít iluzi, 
že na úrovni ČR můžete něco vyjednat 
třeba s Čínou. To je prostě hloupost. 

EU bývá občas vytýkán deficit demokracie. 

Na centrální úrovni jsou zaváděny zákony, 

které neprocházejí klasickým legislativním 

procesem, a národní vlády často argumen-

tují, že je třeba nějaký zákon zavést, proto-

že to vyžaduje usnesení Evropské rady. Je 

EU podle Vás dostatečně demokratická?

Podle mě je srovnatelně demokratická 
jako kterýkoliv jiný systém. Ale samo-
zřejmě, protože je komplexní, je třeba 
hledat další a další cesty, jak prohloubit 
demokracii, protože demokracie není 
jednou dosažený stav, nemá žádnou de-
fi nitivní podobu. Je třeba hledat znovu 
a znovu možnosti, jak demokratický ob-
sah učinit efektivnější a účinnější. 

Ale otázka demokratického defi citu, 
to je oblíbené téma. V každém případě 
Evropský parlament je volen v přímých 
demokratických volbách. Má plnou 
legitimitu. Evropskou radu tvoří hlavy 
států a předsedové vlád, kteří byli zvo-
leni v demokratických volbách, a je -
jich legitimita je plná a nepochybná. 
A Evropská komise nerozhoduje, má 
jen právo iniciativy, veškerá rozhodnutí 
jsou v rukou parlamentu a Evropské 
rady. A i Evropská komise byla navr-
žena a jmenována legitimními vládami 
a schválena legitimním parlamentem. 
Z hlediska demokratické legitimace je 
evropská konstrukce demokratickou 
konstrukcí. Jestliže se podíváte třeba 
na českou demokracii nebo jiný typ 
demokracie, tak samozřejmě můžete 
vést celou řadu debat, jak by se to dalo 
zlepšit. 

Možná to souvisí s jazykem a hlavně mé-

dií. Neexistuje nějaké celoevropské mé-

dium, které by bylo obdobou velkého ce-

lostátního média, jako je například právě 

v superstátech. 

To si nemyslím, že by mohlo vzniknout. 
Vznikla Evropská banka a to je jedno-
značný úspěch. Jenže Evropská banka 
se zabývá měnou a má defi novaný úkol, 
který je relativně úzký a velmi odborný. 
Tam to možné je. Média sama o sobě 
jsou tak bohatá a kulturně kompliko-
vaná, že si to nedovedu představit. Je 
ovšem pravda, že existuje stanice Euro-
news, která není špatná, je to v podstatě 
soukromá stanice a zajímavé je, i v otáz-
ce jazyků, to bylo pro mě překvapení, má 
v Evropě větší vliv nebo dopad než ame-
rická CNN, která má dvě procenta a Eu-
ronews sedmadvacet. Ptal jsem se proč, 
oni mi to vysvětlili jednoduše, vysílají na 
rozdíl od CNN v sedmi jazycích. Vysílat 
ve všech jazycích Evropy by bylo určitě 
enormně komplikované, ale vysílat v řa-
dě jazyků je možné a tak se dá vytvořit 
evropský dopad. Ale jednotná stanice, to 
si nedovedu představit, na to je kultura 
příliš složitá.

Ale to by asi byla cesta k přehlednější 

demokracii, protože by lidé měli pocit, že 

existuje nějaké evropské povědomí. Ale 

i česká média si nějak nemohou zvyknout, 

že ČR je součástí EU a že evropské událos-

ti jsou tak trochu už událostmi domácími. 

Pořád i v médiích převládá obrozenecký 

model, že se někde v centrále rozhoduje 

o nás bez nás. 

Evropská integrace, to je velmi důležité 
si uvědomit, je zcela dobrovolný model. 
Tady nejsou žádné evropské vojenské 
jednotky, k integraci nikdo nikoho nási-
lím nenutí. Plně demokratickým nástro-
jem, referendem, ČR přistoupila k EU, 
a když k ní přistoupila, zcela dobrovolně 
akceptovala platné zákony a teď se podílí 
na tvorbě nových. To je absolutní rozdíl. 
Když někdo říká, že to je nová RVHP, tak 
tady nejsou okupační tanky EU, které by 
přitrhly a nikdo se nikoho na nic neptal. 

Sledujete také diskuze o zavedení společ-

né evropské měny v ČR. Jste zastáncem 

jejího rychlého zavedení? 

Důležité je si uvědomit, což je formální 
a právní argument, ale z hlediska poli-
tických zásad a demokracie má význam, 
když jsme vstupovali do EU a odhlaso-
vali Evropskou smlouvu, tak bylo pod-
mínkou, která byla vyjednaná na zákla-
dě přístupové smlouvy, že přistoupíme 
k euru. Rozhodnutí politicky sankcio-
nované nejvyšší možnou hodnotou – re-
ferendem, to rozhodnutí padlo, to je ve 
smlouvě. Samozřejmě datum přistoupe-
ní není stanoveno, protože to závisí na 
mnoha okolnostech. Obecně přistoupe-
ní k euru je ale výhodné pro ČR.

Protože my jsme, což mě překvapilo, 
jak velký je to rozsah, malá ekonomika, 
jejíž hospodářství je výrazně větší než 
je její vnitřní trh. V důsledku toho je 81 
procento HDP tvořeno exportem. Export 
vyžaduje kurzovou stabilitu a fl uktuace 

měny, ať nahoru nebo dolů, je pro ex-
portní ekonomiku výrazně nevýhodná. 
Čili euro je z ekonomických hledisek 
pro ČR. A ty úvahy o ideální měnové 
zóně, kterou Evropa není, to jsou úvahy, 
které sice mají smysl, ale třeba takové 
USA také nepředstavují z hlediska teorie 
ideální měnovou zónu.  

Nemůžete mít 

iluzi, že na úrovni 

ČR můžete 

něco vyjednat 

třeba s Čínou.

EU se v dohledné 

době nestane 

superstátem 

nebo federací.
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V
yznat se v této době v problémech, 
které hýbou (zatím hlavně) praž-
skou kulturní politikou, je věc ob-

tížná hned z několika důvodů. Ač se zdá, 
že ve sporu fi gurují jen dvě strany, je jich 
mnohem víc, to především. Navíc jde 
o neřešené problémy, které se vlečou už 
léta, a nyní jen dramatickým způsobem 
eskalují. Situace se k tomu komplikuje 
dalšími problematickými rozhodnutími 
a tvrzeními především radního Milana 
Richtera, ale i dalších zúčastněných. Po-
kusme se tedy na vše podívat z poněkud 
širší perspektivy.

Přerozdělování veřejných peněz je 
vždy problematické. Grantová politika 
Magistrátu hlavního města Prahy má 
trhliny dlouho – nejrůznější subjekty nad 
ní úpí už léta, jen zdatný podnikatel Petr 
Kratochvíl (divadlo Ta Fantastika) loni 
promptně zareagoval a chtěl se o své náro-
ky soudit. Magistrátní špičky vyděsil – kdo 
by si chtěl znepřátelit tak mocného muže, 
v jehož divadle se lze v zákulisí setkat s Lu-
cií Bílou! – a dosáhl svého. Letos se granty 
rozdělovaly ve čtyřech skupinách, z nichž 
jedna je komerčním divadlům šitá doslova 
na míru – skupina dotací „na vstupenku“. 
Do této kategorie se dostane prakticky 
každý subjekt, který má dostatečně drahé 
lístky. Kdo to asi bude? 

Magistrátu trochu zavařila grantová 
komise složená z odborníků, jež na sys-
tém nepřistoupila a navíc poukázala na 
nesrovnalosti v rozdělovaných penězích. 
Výsledkem byla dlouhá jednání bez závěrů 
a hlavně konečně prasknuvší puchýř plný 

hnisu. Richter pak oznámil, že magistrát 
provede transformaci dalších divadel na 
obecně prospěšné společnosti, jimž však –
zjednodušeně řečeno – odmítl zaručit 
garantovanou podporu. Menší protesty 
(včetně petice a demonstrace), které pro-
vázely první část sporu, se ještě zvětšily, 
o život začalo totiž jít také institucím, za 
nimiž stojí mediálně známé osobnosti. 
V tuhle chvíli se zdá, že bojujeme za další 
existenci divadla Semafor, ve skutečnosti 
však jde o mnohem víc. O co přesně?

Především o to, že nejen magistrát, 
ale i jednotlivé městské části nemají 
promyšlenou kulturní politiku. Nesle-
dují a nepodporují prakticky žádnou 
kontinuální činnost, jednotlivé subjekty 
(včetně významných a ve výsledku pro 
město i ekonomicky přínosných festivalů) 
nechávají do poslední chvíle v nejistotě, 
zda subvenci dostanou, nebo ne, a kolik 
vůbec. Nedávají najevo svou spokojenost 
či sounáležitost s jednotlivými institu-
cemi. Rozdělování grantů je tedy jeden 
velký chaos, doprovázen měsíci nejistoty 
a napjatých očekávání. 

Dalším problémem je zdržované 
rozhodnutí. Granty mají uzávěrku na 
podzim, všichni musí na vyjádření čekat 
nejméně do jara. To znamená, že žádají 
sice peníze na činnost v následujícím 
roce, dostanou je však až za jeho třetinou. 
Pro jednorázové akce (projekty, festivaly) 
to znamená buď přesouvat premiéru, 
nebo pracovat na dluh, v ještě horší si-
tuaci – a to se teď ukazuje naplno – jsou 
instituce s kontinuálním provozem. 

Třetí potíž spočívá v tom, kdo má 
vlastně na rozdělované peníze nárok. 
V pražských obvodech je to snad ještě 
zřetelnější než v centru: v jedné skupině 
se ocitají čistě amatérské nebo komunitní 
akce, profesionálové a také obchodníci, 
o nichž už byla řeč a jejichž napřažená 
dlaň je na tom všem snad to nejskan-
dálnější. Systém podělení každého 
může potěšit, ale pro mnoho podniků to 
znamená „pomalou smrt“ – co si myslet 
o příspěvku třicet tisíc, žádá-li se o čtvrt 
milionu? Nejhorší je, že peněz na pře-
rozdělení vlastně není tak málo, to se jen 
radní shlédli v takzvaném „partnerství“, 
což je dotace bez grantů, bez zdůvodňo-
vání, bez veřejného dohledu, takže proč ji 
koneckonců pracovně nenazývat všimné. 
Kupříkladu Praha 1 z celkových jedenác-
ti milionu rozdělila jen sedm, zbytek si 
nechala právě na takovéto neprůhledné 
příležitosti, jistě jich bude nemálo. 

Další nesnáz – a ta je zakořeněna ještě 
mnohem hlouběji – je celkový problém 
s dotační politikou státu, ministerstva 
kultury, neexistujícím mecenášským sys-
témem a ostatně absencí kulturních elit, 
které by dbaly na životaschopnost naší 
kultury. Ale to už přesahujeme hranice 
jednoho hnijícího pražského rybníčku, 
v němž plavou kapříci sice hezky nastro-
jení, ale setsakra nekulturní. 

Marta Ljubková 
je redaktorkou kulturního týdeníku A2.

P�erozd�lování ve�ejných pen�z je vždy problematické. 

Grantová politika Magistrátu hlavního m�sta Prahy má 

však trhliny již dlouho…

Peníze za vstupenku,
Marta Ljubková �i za kvalitu?
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D
nes už je Eduard Nikolajevič Ar-
těmjev (narozen 30. listopadu 1937 
v Novosibirsku) řazen ke skladate-

lům, kteří významným způsobem zasáhli 
do podoby ruské hudby druhé poloviny 
dvacátého století a ovlivňují ji i na počát-
ku století jednadvacátého. Dlouho tomu 
tak ovšem nebylo. Příčinou opožděného 
uznání bylo Artěmjevovo tvrdošíjné tíh-
nutí k oblastem, které se v určité době 
příliš nenosily – k elektronické hudbě, 
která v akademickém hudebním světě 
v Sovětském svazu postrádala statut pl-
nohodnotného hudebního směru, k art-
rocku, jenž byl trnem v oku sovětské 
ideologii, a konečně k hudbě fi lmové, již 
mnozí skladatele využívali jako zdroj ob-
živy, nicméně stavěli se k ní coby k čistě 
spotřebnímu materiálu, zatímco své sku-
tečné umělecké vize vkládali jinam.

Těžko odhadnout, kam by směřovaly 
Artěmjevovy skladatelské kroky, nebýt 
náhody, která stála na počátku jeho tvůrčí 
cesty. Mezi svými spolužáky na Moskev-
ské konzervatoři (Artěmjev tam studoval 

Optimální koncentrace 

možností syntezátoru 

a kompozi�ní práce.

Vít"zslav Mikeš

Neunaven sluncem

kompozici v letech 1955–1960), k nimž 
patřila i silná „moskevská trojka“ Edison 
Děnisov, Alfred Šnitke a Sofi ja Gubajdu-
lina, nijak zvlášť nevynikal: na rozdíl od 
jejich zaujetí avantgardními kompoziční-
mi prostředky Artěmjev zvolil eklektický 
jazyk ovlivněný neoimpresionismem, ne-
oromantismem a tradicemi ruské klasické 

hudby (Musorgskij, Rimskij-Korsakov 
atd.). Coby čerstvému absolventovi kon-
zervatoře mu ale život proměnilo setkání 
s fyzikem Jevgenijem Alexandrovičem 
Murzinem (1915–1970) a jeho průkop-
nickým vynálezem z konce padesátých let, 
fotoelektronickým syntezátorem pojme-
novaným podle Skrjabinových iniciál –
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ANS. S tímto přístrojem, vyrobeným 
v jediném exempláři a dodnes funkčním 
i využívaným, pracovala celá řada dalších 
skladatelů, mimo jiné i Artěmjevovi zmí-
nění vrstevníci, ale právě Artěmjev na něm 
ve své době vydržel experimentovat nejdé-
le (nahrávky raných skladeb vytvořených 
několika autory na ANS vydala v reedici 
před pár lety fi rma Electroshock vedená 
Artěmjevovým synem Artěmijem), což 
ho nakonec dovedlo k přesvědčení, že 

elektronická hudba je pro něj správnou 
volbou. První fáze seznamování se s mož-
nostmi ANS nebyla jednoduchá, o čemž 
svědčí Artěmjevovy vzpomínky: „Když 
jsem začal intenzivně pracovat u Murzina, 
projevila se u mě tvůrčí krize a dlouho 
jsem nemohl ze sebe nic dostat. Fantazii 
mi doslova zmrazilo obrovské množství 
nových informací z techniky a akustiky. 
Murzin sice trpělivě čekal na výsledky, 
ale v některých momentech jsem cítil, že 

mezi námi vzniká určité napětí. Uběhlo 
několik měsíců a já stále nic. A tak jsem 
se rozhodl, že pro ANS upravím svá raná 
preludia. Murzin si to poslechl a prohlásil, 
že to je hudba svou podstatou akustická, 
že asi příliš brzy živil naděje, a pokud chci 
dosáhnout dobrých výsledků, musím si 
zkrátka přístroj dokonale osvojit. Znovu 
uplynul nějaký čas, než Murzin díky svým 
kontaktům dosáhl objednávky na hudbu 
k velkoplošnému fi lmu V kosmu, který 

Partitura hudby k filmu Solaris
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Optimální koncentrace zvládnutých 
možností syntezátoru a důmyslné kom-
poziční práce Artěmjev ovšem dosáhl 
teprve ve dvou pozdějších skladbách: 
v Mozaice (1967) a Dvanácti pohledech 
na svět zvuku (1969), které zaznamenaly 
ohlas na prestižních zahraničních festi-
valech elektronické hudby.

První zkušenost s tvorbou hudby k fi l-
mu ve snímku V kosmu našla brzy svá 
pokračování, která dostala Artěmjeva na 
výsluní. Ne náhodou žije tento skladatel 
víc v povědomí fi lmových příznivců než 
hudebních. Nepochybně mu v tom znač-
ně pomohlo, že mezi velkým množstvím 
fi lmů, k nimž složil hudbu, se vyskytují 
klasická díla tří světoznámých režisérů: 
Andreje Tarkovského (Solaris, Zrcadlo, 
Stalker), Nikity Michalkova (Svůj mezi 
cizími, cizí mezi svými, Příbuzenstvo, 
Urga, Unaveni sluncem, Lazebník sibiřský 
aj.) a Androna Michalkova-Končalov-
ského (Sibiriada, Hommer & Eddie, 
Odysea atd.). Artěmjev se však „nesvezl“ 
se známými jmény, jeho příspěvky jsou 
adekvátní celkovému vyznění snímků. 
Spolupráce s každým režisérem přitom 
měla jinou povahu: „S Nikitou Michal-
kovem se znám dlouhá léta. Pracujeme 
společně už od jeho diplomové práce, jíž 
absolvoval VGIK, a do posledního slova 
si rozumíme. Michalkov patří k nemnoha 

Práce 

s Tarkovským 

nebyla lehká. 

Ne kvůli tomu, 

že by mě 

k něčemu nutil, 

ale naopak, že 

mi poskytoval 

naprostou 

svobodu.

se dělal pro sovětskou výstavu v Londýně. 
Film trval zhruba 15 minut a hudba v něm 
měla znít nepřetržitě od začátku do konce. 
A tak jsme společně se skladatelem a inže-
nýrem Stanislavem Krejčim byli postaveni 
před úkol v krátké době vytvořit původní 
věci na kosmickou tématiku. To také byla 
moje první zkušenost skládání hudby na 
ANS, kdy jsme zcela zohledňovali jeho 
neohraničené možnosti. Murzin byl naší 
prací nadšený.“

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 A

U
TO

R
A

Eduard Artěmjev a Nikita Michalkov
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režisérům, kteří už před natáčením fi lmu 
mají jasnou představu, jaká by v něm měla 
znít hudba. V tom se podobá skladateli, 
který se chystá psát nové dílo, a přestože 
teprve hledá konkrétní materiál, ví, co 
má ve výsledku vzniknout. S Andronem 
Končalovským se mi zpočátku pracovalo 
těžko, on byl totiž brilantní klavírista 
(odešel z pátého ročníku konzervatoře) 
a skvěle se orientoval v umění a literatuře. 
Ale – stejně jako Nikita – má v sobě vnitř-
ní takt, umí důvěřovat a nikdy si nedovolí 
šťourat do not, i když se vždy velice horlivě 
zajímá o to, co skladatel dělá. Má silný 
charakter a současně je to mudrc, který 
do detailu cítí a ví, co ve fi lmu potřebuje. 
A taky to ze skladatele dostane. Ani práce 
s Andrejem Tarkovským nebyla lehká, 
mnohdy byla až napjatá. Ne kvůli tomu, 
že by mě k něčemu nutil, ale naopak, že 
mi poskytoval naprostou svobodu. Do-
konce ani na nahrávání hudby se většinou 
nedostavil. Andrej nikdy neříkal, jaká 
má hudba v jeho fi lmu být, jaký má mít 
charakter, rytmus, témbr, intonační plán. 
Vyprávěl mi pouze o stavu, o emocionální 
hladině, a já skrz to vyprávění začal uvnitř 
sebe slyšet hudbu.“

Paradoxně, možná pod vlivem toho, 
jak až příliš jsou vyzdvihovány koopera-

ce s těmito třemi režiséry na úkor jiných, 
se mi nedávno Artěmjev nerozpakoval 
uvést jako svou nejcennější práci pro 
fi lm hudbu k poměrně čerstvému seriálu 
Doktor Živago Alexandra Proškina…

Výše zmíněné skladby Mozaika a Dva-
náct pohledů na svět zvuku reprezentují 
Artěmjevovo krátké avantgardní období, 
které během sedmdesátých let, v době, kdy 
se mnozí skladatelé odvracejí od avant-
gardy k prostším výrazovým prostředkům 
– Estonec Arvo Pärt vyvíjí svůj oproštěný 
styl nazvaný tintinnabuli, Ukrajinec Va-
lentin Silvestrov komponuje romansově 
průzračný cyklus Tiché písně, Litevec 
Bronius Kutavičius podléhá kouzlu mi-
nimalisticky ražených litevských lidových 
písní sutartinës atd., střídá u Artěmjeva 
zaujetí pro artrock. Skladatel dokonce za-
ložil rockovou skupinu Bumerang, v níž 
vedle něj působili například přední ruský 
skladatel současnosti Vladimir Martynov 
v roli klávesisty, jeho žena a vynikající 
houslistka Taťjana Grinděnko, zvukový 
režisér fi rmy Melodija Jurij Bogdanov aj. 
Nejpříznačnějším Artěmjevovým dílem 
tohoto období je kantáta Rituál (Óda na 
zvěstovatele dobrých zpráv, 1980/87) na 
ruské překlady textů Pierra de Couber-
taina, napsaná pro zahájení moskevských 
Olympijských her v roce 1980. Jejích 
sedm částí charakterizují výrazné kvazi- 
muzikálové melodie, hutně pompézní 
zvuk obsáhlého aparátu (rocková kapela, 
doprovodný instrumentální ansámbl, 
symfonický orchestr, tři sbory, rockový 
zpěvák, elektronika), patos a efektní sym-
bióza prvků různých hudebních žánrů. To 
vše Artěmjev v ještě větším měřítku roz-
vinul v opeře Zločin a trest, která v jistém 
smyslu završuje jeho celoživotní dílo.

Impuls ke zkomponování opery podle 
románu F. M. Dostojevského dal už 

v roce 1978 Artěmjevovi Končalovskij, 
který se podílel i na vytvoření libreta 
(spolu s Markem Rozovským a Jurijem 
Rjašencevem). Od té doby se skladatelův 
vztah k této ideji ambivalentně promě-
ňoval: nadšení a horlivou chuť do práce 
střídaly pochybnosti nad tím, zda lze vů-
bec raskolnikovovskou tematiku podat 
prostřednictvím jiného umění. Nakonec 
se přece k dokončení odhodlal. A dlouho 
očekávaný opus, pohybující se na pomezí 
muzikálu, rockové a velké opery, kde ved-
le sebe zní píseň pouličních fl ašinetářů, 
cikánský romans, pravoslavný zpěv atd., 
přičemž každý žánr často charakterizuje 
konkrétní situaci nebo osobu (viz napří-
klad Píseň a tanec prostitutek v duchu 
estrádní – ovšem precizně prokompo-
nované – odrhovačky), je Artěmjevovým 
pravým „exegi monumentum“. Oprav -
du už je? Opera zatím byla pouze nahrá-
na a vydána loni na podzim. Scénická 
podoba (v režii Končalovského) je tepr-
ve „otázkou budoucnosti, protože jsem 
přesvědčen, že ho bude možné realizovat 
pouze jako mystérium, které je schopno 
mocně působit na lidi, regulovat jejich city 
a vědomí, přetvářet je v přímé účastníky 
probíhajícího dění. K tomu bude zapo-
třebí výpravné technické síly. Chci nechat 
postavit speciální sály s odpovídající akus-
tikou, která bude způsobilá transformovat 
zvuk, a se skrytými (amorfními) plátny, 
jež publikum neuvidí, ale která pomohou 
vytvořit iluzi reálné přítomnosti hrdinů 
opery přímo v sále“. Aktualizované téma 
v aktuálním uměleckém i technickém 
ztvárnění. To je to, oč Eduard Artěmjev 
ve své tvorbě usiloval vždy. 

Vítězslav Mikeš je hudební publicista

Setkání s fyzikem 

J. A. Murzinem 

a jeho 

průkopnickým 

vynálezem – 

fotoelektronickým 

syntezátorem –

mu změnilo život.
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Eduard Artěmjev a Galina Kopaněva 

Uherské Hradiště, 2006

Jurij Bogdanov a Eduard Artěmjev 
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Každý je zodpov%dný 
za své stvo)ení

D
obrá kniha se prý pozná podle 
množství rozesetých otázek a po-
chyb, jichž je původcem. Jsou-li to 

otázky a pochyby o sobě samotném, pak 
kniha vrůstá organicky do tkáně myšle-
nek, promlouvá. 

Na počátku byl televizní dokument 
o knize zcela jiné (Jonathan Little, Les 
Bienveillantes); na obrazovce se objevil 
Schmittův plný, usměvavý obličej. Hně-
dooký autor Hitlerovy fi ktivní biografi e 
La Part de l´autre: „Napsal jsem to proto, 
že mě zajímalo, jak se člověk stane Hitle-
rem.“ Kdo je to Schmitt? Jak se jmenuje ta 
kniha? Druhý den mi už ležela na stole. 

Osmačtyřicetiletý Eric-Emmanuel 
Schmitt platí za nejčtenějšího součas-
ného francouzského spisovatele. Jeho 
knihy byly přeloženy do čtyřiceti jazyků, 
divadelní hry uvedeny v padesáti ze-
mích. Divadlu propadl jako malý kluk 
při představení Cyrana z Bergeracu 
s Jea  nem Marais v hlavní roli. V šestnácti 
se rozhodne pro psaní. Na lyonském 
gymnásiu Lyceé du Parc uvádí svou prv-
ní hru. Studia fi lozofi e na prestižní École 
Normale Supérieure uzavře diplomovou 
prací o Diderotovi a metafyzice. Mezi 
dvacítkou a třicítkou se hledá. Učí, napo-
sledy fi lozofi i na univerzitě v Chambéry. 
Obohacuje výuku příklady z divadla. 
„Filozofi e se snaží věci zjednodušovat, 
literatura vytváří složité celky. Filozofi e 
má tendenci být jednoznačná, literatura 

mnohoznačná,“ tvrdí. Není schopen 
vystoupit ze svých vzorů, v nitru se ne-
může propojit analytický fi lozof a literát 
s bohatou imaginací. Musí zapomenout, 
jak jej naučili psát, a najít svůj styl, najít 
sebe. V devětadvaceti se vydává s přáteli 
do alžírského pohoří Ahaggar. Při se-
stupu z nejvyššího vrcholu, hory Tahar, 
se poloúmyslně všem ztratí. Padne noc 
a s ní zima, zahrabe se do písku. Ve zdán-
livě bezvýchodné situaci zakouší pocit 
nekonečna, jistotu řádu a v hlavě mu zní 
věta: „Vše má své opodstatnění“ – mys-
tický zážitek. Vše má svůj skrytý význam 
a 4. února 1989 se zrodí Eric-Emanuel 
Schmitt literát.

Konečně nachází svůj rukopis. První 
hra Noc ve Valognes se dostane na diva-
delní prkna na počátku devadesátých let. 
O dva roky později (1993) dostane za svou 
druhou hru, Návštěvníka, prvního Molié-
ra, prestižní divadelní cenu. Úspěch střídá 
úspěch. K dnešku má na kontě osmnáct 
divadelních her, čtyři romány, šest rozsáh-
lejších povídek, esej o Diderotovi a autobi-
ografi ckou knihu Můj život s Mozartem. 
Dvě z Mozartových libret, Figarovu svatbu 
a Dona Giovanniho, sám přeložil do fran-
couzštiny. Le succés est suspect – úspěch je 
podezřelý… a nejen ve Francii. 

Lehkost, s jakou píše o složitých téma-
tech, vyvolává spíše údiv a obdiv než po-
dezření. Kdosi mu vytýká: „Vy si neustále 
vybíráte témata o nabití huby, ale ještě jste 
si ji nenabil.“ Svižný civilní styl, erudice, 
fi lozofi cké pozadí, historické osobnosti 
v hledítku. Diderot, do víru roztočený mi-
lenkou, manželkou a dcerou, není scho-
pen napsat heslo o morálce (Libertin). Ve 
Freudově ordinaci se po anšlusu objeví 
záhadný muž. Freud, zoufalý po deportaci 
své dcery, netuší, s kým má tu čest a s kým 
tedy účtuje. S Bohem, bláznem, projekcí 
svého nevědomí (Návštěvník)? Freudova 
litanie na Boha působila nemálo problé-
mů s uvedením v islámských zemích. 

Schmitt před přáteli žertuje, že je 
poslední žijícím autorem 18. století. Ně-
kolikaleté obcování s Diderotem, rytířem 
nejistoty, zanechalo svou stopu: směsici 

Neustále si vybírá témata o nabití huby, 

ale ješt� si ji nikdy nenabil.

Lud"k Liška 

Filozofie má 

tendenci být 

jednoznačná, 

literatura 

mnohoznačná.
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vážného a fantazie, přechod od anekdoty 
k úvaze, odhození dobrých mravů. 

Manželské vraždění, Návštěvník, Li -
bertin (jindy překládáno jako Heslo 
Morálka) a Hotel u Dvou Andělů byly 
uvedeny v Čechách. Manželské vraždění 
a Návštěvníka vydala Dilia v překladu 
Michala Lazňovského (s překladem prvé 
mu pomáhal Tomáš Vondrovič). 

Pomineme-li divadlo, patří mezi 
nejpopulárnější Schmittova díla „cyklus 
o neviditelném“, čtveřice knih o niterném 
vztahu k tomu, co nás přesahuje, z úhlu 
čtyř světových náboženstvích: Milarepa 
(buddhismus), Pan Ibrahim a květy korá-
nu (súfi smus), Noemovo dítě (judaismus) 
a Oskar a růžová paní. V anketě časopisu 
Lire uvedli čtenáři posledně zmíněnou 
knihu, která je příběhem umírajícího 
desetiletého chlapce, jako jednu z knih, 
které zásadně ovlivnily jejich život (vedle 
Tří mušketýrů a Malého prince). 

Mimo Milarepy vyšly všechny tyto 
knihy v nakladatelství Garamont, který 
vydal také knihu o Ježíšovi Evangelium 
podle Piláta.

Schmittovo dílo však pokračuje. Po 
vídeňské premiéře Návštěvníka provádí 
Schmitta po městě elegantní dlouho-
vlasý student. Nad šálkem kávy v jedné 
z kaváren prohodí, že do ní chodil Hitler 
v době, kdy se připravoval na zkoušky na 

Akademii. Schmitt odpoví: „Škoda, že ho 
nepřijali.“ Nápad je tu. Po knize o Ježíšovi 
kniha o Hitlerovi. Po absolutním dobru, 
banální zlo! 

Schmitt se nejdříve vrhne do důklad-
né rešerše. Nejpodstatnější monografi e 
o Hitlerovi jsou anglicky, v anglických 
studovnách (na rozdíl od francouzských) 
se na nikoho nikdo nedívá úkosem, když 
drží v ruce knihu s knírkem na přebalu. 
Pak poslouchá Hitlerovy projevy, poslou-
chá Wágnera. Každý večer před usnutím 
bere do ruky jakoukoli Hitlerovi biografi i 
a čte několik posledních stránek. Oprav-
du se ten špinavec zabil? V tom už je 
kousek magie. Ze všech Schmittových 
knih byla právě tato přijata spíše s odpo-
rem a časem zapadla. Přesto ale obsahuje 
podstatnou otázku. Otázku, kterou si 
musí položit každý: „Jak se to, proboha 
(či snad k ďasu ), mohlo stát?“ 

Potíž vyvstává už při překladu samot-
ného názvu. Německý překladatel vzhle -

dem k  zápletce zvolil Adolf H. Zwei Le -
bens, anglický z problému vybruslil pře-
vodem Th e Alternative hypothesis. Portu-
galci a Italové v názvu Část druhého (Ten 
druhý) originál nechali. Oč tedy běží?

O nic menšího než si přiznat svou dru-
hou část – skrytou, temnou, nepěstěnou. 
Děsivé poznání, že i Hitler je mým bližním, 
protože to byl člověk. Děsivé poznání, že 
i já v sobě mám skryté monstrum. 

Schmitt si řekl, že běh světa změnil 
moment, kdy Hitler uslyšel výrok poroty: 
„Adolf Hitler. Nepřijat.“ Rytmizuje knihu 
protikladem dvou životaběhů: životem 
Adolfa Hitlera, analýzou jeho nitra a po-
lidštěním Adolfa H., představou světa 
bez toho prvého. 

Adolf Hitler, který si nedokáže přiznat 
pravou příčinu neúspěchu – málo praco-
val nebo zkrátka nemá nadání – a začne 
se tak pokládat za nepochopeného génia. 
Fiktivní Adolf H., kterého na Akademii 
přijmou, pozná lásku, přátelství a v dů-
sledku sebe. Prvnímu není vlastní soucit, 
miluje jen svou vůli. Ztuhlý, odosobněný, 
s jednoduchými řešeními. Miluje svou 
představu o sobě: „Jeho duše byla krásná. 
Miloval svou duši. Nikdy nepoznal nic tak 
přitažlivého. Čistá, idealistická, nezúčast-
něná, bez touhy po penězích a pohodlí. 
Jeho duše neustále zaujatá přeměnou 
života ve zdravější, spravedlivější, větší, 

Hitler je mým 

bližním, protože 

to byl člověk.
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trápená obecnými zájmy. Překypovala 
světlem.“

V druhém se probudí emoce, respekt 
k druhému… a pochyby. Musí být utěšo-
ván svým světlem, řádovou sestrou Lucií: 
„Nejsem si ničím jistý. Nejsem si jistý, jestli 
dobře maluju, jestli dobře jednám. Nejsem 
si jistý, zda správně miluju svou ženu a své 
děti… Nepřestaň pochybovat. To pochyby 
z tebe dělají přístupného člověka. Jistě, 
cítíš nejistotu, ale právě nejistota je tvůj 
dech, tvůj život, tvá lidskost. Kdyby ses 
snad chtěl téhle nepříjemnosti zbavit, stal 
by se z tebe fanatik. Fanatik nějaké věci! 
Nebo hůř: fanatik sebe samotného!“

Přechody z protikladu do protikladu 
vytváří v knize silný emotivní náboj. 
Schmitt nechává číst první část rukopisu 
příteli: „Bruno M. přečetl první část ruko-
pisu. Je nadšený, rukopis ho strhl. Pobízí 
mě, abych pokračoval, ale přiznává se, 
že byl zaražený, když se občas v Hitlerovi 
poznal… jsem spokojený.“

Při studiu knih o Hitlerovi narazil 
Schmitt na několik sporných bodů. Ne-

souhlasí s tezí, že by měl Hitler židovské 
předky. Za sporný považuje i původ jeho 
antisemitismu. V pramenech jej nejde 
doložit před rokem 1918. Románovému 
Hitlerovi 1. světová válka osmyslní život, 
vyřeší jeho problémy, dává mu najíst, na-
pít, kouřit, myslet, milovat, věřit, nesná-
šet. Teprve po prohře Německa obviní za 
prohru Židy. Nejvíce si ale Schmitt všímá 
Hitlerovy sexuality. Krátkou poznámkou 
přechází laciné spekulace a soustředí 
se na jádro věci. Sexualita jistě vytváří 
nejintimnější prostor pro poznání toho 
druhého. Podle svědectví neměl za svého 
mládí Hitler možnost, během války chuť 
a za své politické kariéry čas na vztah. 
Teprve poté, co se stává osobou veřejnou, 
se k němu přiblíží několik žen. Některé 
se později zabijí, jiné se o to pokusí. 
Jakkoliv se Schmitt snaží vyhnout „freu-
dování“, podsouvá Hitlerovi nakonec 

Každý večer před 

usnutím bere 

do ruky jakoukoli 

Hitlerovu biografii.

jako jedinou milenku dav, nad kterým 
má absolutní kontrolu. 

Ne nadarmo se třetí část knihy jme-
nuje Panenský diktátor. Stejně pojmenuje 
Hitlerovo románové alter ego Adolf H. 
jeden ze svých obrazů, na kterém nahý 
muž s voskovou pletí, hladkým rozkro-
kem bez ochlupení šlape po pestrém 
davu lidí menších než myši. Drtí je, 
krev stříká, mezi prsty svírá a drtí své 
dvě malé kopie. Vztahuje ohromné pěsti 
k serafínům v rohu obrazu. Vidíme, že i je 
za chvilku rozdrtí. Přítel, který si obraz 

prohlíží, podotkne, že se diktátor podobá 
kojenci, a dočká se Adolfovy odpovědi: 
„Jistě. Není nic egoističtějšího než kojenec. 
Natahuje ruce, trhá, mačká a všechno 
strká do pusy. První den není člověk než 
monstrum bez vědomí a svědomí, protože 
nemá povědomí o druhém. Všichni jsme 
začali jako tyrani. Teprve život, který nám 
protiřečí, nás zkrotí.“

Zde na zemi je totiž každý zodpověd-
ný za své stvoření…  

Luděk Liška
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Cesta �eské knihy 
do zahrani�í

P
ropagace literatury a knižní kul-
tury je jeden z nejefektivnějších 
a přitom ne příliš nákladných pro-

středků šíření povědomí o české kultu-
ře, historii i současnosti v zahraničí. Při 
srovnání koncepce zahraniční propagace 
literatury jednotlivých zemí nalezneme 
značné odlišnosti, neboť přístup vlád, 
oborových svazů a příslušných institucí 
není v této problematice identický.

Pro nás mohou být příkladem skan-
dinávské země, jejichž literární centra 
vstoupila na mezinárodní knižní trh 
s autorskými právy s vysoce profesionální 
prezentací svých spisovatelů a literárních 
děl. Jejich činnost pak inspirovala celou 
řadu dalších zemí či jazykových regionů, 
v nichž dnes působí specializovaná stře-
diska zabývající se výhradně podporou 
překladů národní literatury do dalších 
jazyků (např. Estonsko, Irsko, Litva, Lo -
tyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Pol-
sko, Portugalsko, Rakousko, Slovin sko, 
Wales a další). Propagaci české literatury 
v zahraničí určuje a organizuje především 
Odbor umění a knihoven Ministerstva 
kultury ČR, který zajišťuje tvorbu webo-
vých stránek (www.czlit.cz), poskytuje 

fi nanční podporu publikovaným překla-
dům českých literárních děl, podporuje 
cesty českých spisovatelů do zahraničí 
a setkání bohemistů v České republice. 
Odbor rovněž vyhlašuje výběrová řízení 

na komplexní prezentace české knižní 
kultury na konkrétních zahraničních 
knižních veletrzích. 

Již od druhé půle devadesátých let za-
jišťuje tyto aktivity společnost Svět knihy 
– společnost Svazu českých knihkupců a na-
kladatelů. Ta dosud připravila prezentace 
české literatury a nakladatelství na více 
než 70 zahraničních akcích. Třetina těch-
to kolektivních expozic byla uskutečněna 

zcela bez podpory státu, zbývající účasti 
byly spolufi nancovány Ministerstvem 
kul tury ČR, hlavním městem Praha, Vi -
segrádským fondem, programem Cul-
ture 2000 a subjekty českého knižního 
trhu. V mnoha případech pomáhají při 
realizaci doprovodného programu v dané 
lokalitě Česká centra či kulturní oddělení 
velvyslanectví České republiky. 

P�eklad – cesta národa do sv"ta
V roce 2001 vznikl projekt Literature 
Across Frontiers, fi nancovaný programem 
Evropské Unie Culture 2000, který naší 
literatuře umožnil „proniknout“ do další 
významné oblasti – evropské sítě literár-
ních center a nadací podporujících pře-
klady jednotlivých národních literatur. 

Česká knižní kultura si proto získala 
a stále udržuje své místo v povědomí 
mezinárodního odborného i laického 
publika. Velkou zásluhu na propagaci 
české literatury však mají především pře-
kladatelé – bohemisté a jím patří veliký 
dík za jejich obětavou práci.  
 

Dana Kalinová 
je ředitelka společnosti Svět knihy

Skandinávské zem� nám 

jsou p�íkladem.

Dana Kalinová

Společnost 

Svět knihy 

připravila prezentaci 

české literatury 

na více než 70 

zahraničních akcí.
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Nastudování Rusalky zvít�zilo v konkurenci stovky projektY. 

J
ak informují stránky českého velvy-
slanectví v Rize, dne 30. března 2008 
se v Lotyšské národní opeře usku-

tečnila velkolepá premiéra Dvořákovy 
Rusalky. Po Janáčkově opeře Její pastor-
kyňa a Dvořákově Čert a Káča se jednalo 
o třetí českou operu, kterou zdejší operní 
dům ve své historii uvedl. Není bez zají-
mavosti, že Lotyšská národní opera sídlí 
v budově Německého divadla. To zahá-
jilo svou činnost již v roce 1863. Jistou 
paralelou s naším Národním divadlem je 
skutečnost, že první budova byla v roce 
1882 téměř zničena rozsáhlým požárem.

Rusalka se dostala na prkna rižské 
opery díky soutěži. V loňském roce před-
sedala asociaci evropských oper (110 

oper z 33 států Evropy) právě lotyšská. 
Tato asociace – Opera Europa – pak vy-
hlásila konkurz pro mladé režiséry do 35 
let, jehož vítězi se zaručuje uvedení jeho 
nastudování zadané opery. Vítězem kon-
kurzu (European Opera Directing Prize 
2007) se stal německý tým ve složení: 
režisér Johennes Gleim a scénografk a 
Daniela Juckel. Jejich nastudování 
Dvořákovy Rusalky zvítězilo v silné kon-
kurenci téměř stovky projektů. 

Následně pak všichni se zvědavostí 
čekali, jak tento mladý tým zpracuje 
české pohádkové drama a zasadí je do 
současnosti. Johennes Gleim v médiích 
prozradil, že jeho pojetí Rusalky vykrys-
talizovalo po dlouhých měsících studia 

evropské, především slovanské mytolo-
gie. Jeho podáním strhujícího dramatu 
dívky, která se odhodlá vše obětovat čisté 
lásce, byla podtržena moralita příběhu. 
Rovněž kostýmy a scénografi cké zpraco-
vání z „dílny“ Daniely Juckel bylo velice 
zdařilé a úspěšně napodobovalo vodní 
svět i svět současnosti. Vše se bezproblé-
mově snoubilo i se zdánlivě nesourodými 
prvky – s Rusalčinou tůní, místem, kam 
lidé odhazují odpadky, a kokainovou 
party na zámku prince. Celé představení 
proto nešokovalo ultramoderními prky, 
ale jednoduchými prostředky ukázalo 
pravou podstatu a poselství tématu.

Premiéry se zúčastnila řada význam-
ných osobností lotyšského života: vedle 
ministryně kultury také poslanci Saeimy 
(Parlamentu), bývalý lotyšský prezident 
Guntis Ulmanis a také přední lotyšští 
umělci.  

Rusalka u�arovala Rize Ivan Malý
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Známý neznámý

O
sobité, na pomezí fi lozofi e a lite-
ratury se pohybující dílo nonkon-
formního brněnského myslitele Jo-

sefa Šafaříka (1907–1992) v současnosti 
stále více vstupuje do povědomí širší 
kulturní veřejnosti a stává předmětem 
zájmu badatelů. Jistě je to pochopitelné, 
protože originálních myslitelských typů, 
obdařených nadto smyslem pro krásu 
a bohatost jazyka, nebylo a není v čes-
ké kultuře nikdy dost. Jen málokomu 
je však znám nesmírně zajímavý a silný 
Šafaříkův životní příběh, který zcela oje-
dinělým způsobem dotváří a potvrzuje 
nekompromisní způsob kladení otázek 
a radikálnost závěrů, ke kterým ve svém 
díle dospěl.

Josef Šafařík se narodil 11. února roku 
1907 v Prostějově. Po maturitě na reálném 
gymnáziu se na otcovo přání zapsal na 
brněnskou techniku. A ačkoliv se zajímal 
především o fi lozofi i, literaturu a umění, 
vystudoval inženýrský vodohospodářský 
obor – a měl převzít zavedenou rodinnou 
živnost. Šafařík se přesto sám zvláště ve 
fi lozofi i a literatuře dále vzdělával. Po ot-
cově smrti a likvidaci rodinného podni-
ku, ničím už nevázán, se roku 1938 vzdal 
dobře placeného místa na brněnském 

Zemském úřadě s pevným odhodláním 
věnovat se napříště pouze studiu a tvorbě. 
Toto rozhodnutí by však nebylo možné 
bez trvalé a obětavé podpory z různých 
stran a zejména jeho pozdější ženy Anny. 
Zcela zvláštní vztah, který rezignoval 
na běžné společenské konvence, vznikl 
již na reálce, kde se „Izuš“ a „Anina“ 
poznali, a vydržel až do konce jejich 
společného života. Anina obstarávala 
fi nanční zázemí a chod domácnosti, Izuš 
studoval a psal. Uzavřený ve své pracov-
ně za hradbou knih vycházel jen zřídka. 
Už za války, vyhýbaje se protektorátním 
úřadům a pracovnímu nasazení, začal 

pracovat na své knize fi lozofi ckých esejů, 
která pod názvem Sedm listů Melinovi 
získala v roce 1947 cenu nakladatelství 
Družstevní práce. Spis upozorňoval na 
zásadní rozpor mezi údajně objektivní-
mi pravdami jednotlivých přírodních 
věd a zakoušenou komplexností lidské 
existence. Tento velmi osobní apel na lid-
skou zodpovědnost a tvořivost s motivy 

blízkými myšlení existencialistů byl záhy, 
na základě odsuzující recenze v Rudém 
právu, stažen z knihkupeckých pultů. 

Právě existenciálně orientované myš-
lení a mimořádná stylová a jazyková 
úroveň esejů se v průběhu padesátých 
let staly inspirací pro zvolna se utvářející 
okruh čtenářů, kteří knížku porůznu 
– nejčastěji v antikvariátech či přes přá-
tele – objevovali. Mezi první obdivova-
tele Šafaříkova myšlení patřila generace 
tzv. šestatřicátníků, tedy Václav Havel, 
Josef Topol, Jiří Kuběna, Pavel Švanda. 
Šafaříkovo dílo však znali i Jiří Kolář, 
Jindřich Chalupecký, Jan Patočka, Václav 
Černý či Jaromír John. Po těžkém úrazu 
na jedné z nucených brigád v cukrova-
ru, kterých se Šafařík musel účastnit, 
jelikož nebyl v „řádném“ pracovním 
poměru, získal počátkem šedesátých let 
invalidní důchod a spolu s ním i „přija-
telnější“ sociální status. Díky kontaktům 
a přátelství s pražskými intelektuály 
a zejména s Václavem Havlem mohl pak 
Josef Šafařík v roce 1967 pronést v Praze 
přednášku, která pod názvem Člověk ve 
věku stroje vyšla i tiskem (1969). Navázal 
rovněž spolupráci s Divadlem Na Zábra-
dlí a Divadlem za branou – k divadelním 
hrám V. Havla (Ztížená možnost sou-
středění), J. Topola (Hodina lásky) a W. 
Shakespeara (Marná lásky snaha) napsal 
průvodní programové eseje. Závěr šede-
sátých let pak přináší i další publikační 
možnosti: ve sborníku Podoby II v re-
dakci V. Havla vychází esej O rubatu 
čili vyznání (1969), v brněnském Hostu 
do domu Loutky boží nebo čí? (1969). 
Ostatní eseje (Hrady skutečné či povětrné, 
Mefi stův monolog) mohly kolovat už jen 

„Tahle doba jakoby si 

mys  lila, že jí nemám co 

�íci.“

Zuzana Gilarová

„Umělec má 

promlouvat svým 

dílem a politiku 

má přenechat 

politikům. Přitom 

dílo nechce měnit 

svět, ale přeměnit 

člověka.“

Josef   
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v samizdatu. Ač Šafaříkovy drobné eseje 
z šedesátých a počátku sedmdesátých 
let vznikaly především příležitostně 
a na zadání, představují myšlenkově 
a literárně podivuhodně koncentrované 
útvary. Autor v těchto – v kontextu jeho 
díla spíše optimistických – esejích navíc 
dosáhl výjimečné literární vytříbenosti, 
která některé z úvah posouvá až do poloh 
fi lozofi cké básně v próze. 

Srpnová okupace a následná „nor-
malizace“ opět uzavřely Šafaříkovi cestu 
k publikování. Nicméně okruh přátel se 
stále rozšiřoval – charismatického Šafaří-
ka začali v brněnském ústraní navštěvovat 
Bořivoj Srba, Antonín Přidal, Zdeněk 

Vašíček či příslušníci nejmladší básnické 
generace z Brna a Olomouce a zároveň 
horliví vydavatelé samizdatu: Jaroslav Frič, 
Petr Mikeš, Rostislav Valušek, Eduard 
Zacha. Roku 1974 se Šafařík autorským 
čtením Mefi stova monologu zapojil do 
brněnského cyklu bytového divadla Šlépěj 
v okně v režii Jiřího Kuběny. Společné 
aktivity, stejně jako atmosféra důvěry byly 
ale přerušeny výslechy účastníků setkání 
včetně Josefa Šafaříka (1976). 

Chartu 77 Šafařík nepodepsal. Ač si 
svého dlouholetého přítele Václava Hav-
la velice vážil, s jeho konceptem dialogu 
s mocí nesouhlasil a zveřejnění Charty 
považoval za neblahou politizaci kultury 
a podnět k represím. Tento Šafaříkův 
postoj vycházel z jeho celoživotního 
přemítání nad vztahem kultury, umění 
a moci, společnosti a jedince. Šafařík 
byl přesvědčen, že zatímco moc korum-
puje vládnoucí i ovládané, jsou naopak 
kultura a umění prostorem komunikace 
a dialogu svobodných lidí, tedy něčím 
nadčasovým, co v jistém smyslu existuje 
mimo společnost, politiku a dějiny. 
Proto se podle Šafaříka umělec nemá 
zabývat politikou a má promlouvat svým
dílem. V tomto kontextu vnímal i úsilí 
disentu jako boj o podíl na moci, který 
kulturu a bytostné hodnoty lidství 
ponechává stranou. Nicméně jisté myš-

lenkové ovlivnění je tu přece jen patrné: 
Havlův důraz na autentické hodnoty 
lidství a motiv důležitosti osobního ru-
čení a zodpovědnosti jedince byl mimo 
jiné formován i četbou Šafaříkových 
textů. Charismatický a impozantní Ša-
fařík, kterého ani bezmála padesát let 
života téměř bez možnosti publikovat 
a bez konstruktivní a odborné kritiky 
nezlomilo v jeho odhodlání věnovat se 
svému poslání a rezignovat na běžné 
společenské postavení, působil rovněž 
jako výrazná morální autorita. 

V osmdesátých letech Josef Šafařík 
dlouze a pracně dokončoval své stěžejní 
dílo – Cestou k poslednímu. To však vy-

Josef Šafařík 

s Václavem Havlem 

na Hrádečku, 70. léta
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Jiří Paukert (Kuběna), Josef Šafařík, 

Josef Topol a Václav Havel na Hrádečku

Josef Šafařík 

s Josefem Topolem
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šlo až pár dní před jeho smrtí v dubnu 
1992. Ústředním tématem téměř šes-
tisetstránkového, hluboce skeptického 
a tragického eseje je otázka moci, která 
je radikálně a v jakékoli formě (lidské 
i božské) odmítnuta, což vede autora 
i k svérázné reinterpretaci evangelia, od-
mítnutí vzkříšení, oběti a Krista církve. 
Do protikladu pak staví na jedné straně 
vše, co je člověku nepřátelské – tedy 
společnost, vědu, techniku a moc, které 
člověka znesvobodňují a odcizují sobě 
samému (smrt-ortel). Na straně druhé 
kulturu a umění jako prostor komu-
nikace svobodných lidských bytostí, 

které díky prožitku tragické katarze svou 
vlastní konečnost chápou jako výzvu 
k bytostné seberealizaci (smrt-apel). Na 
závěr svého života se Josef Šafařík dočkal 
i ofi ciálních poct – roku 1991 mu byl 
fi lozofi ckou fakultou Masarykovy uni-
verzity udělen čestný doktorát a prezi-
dentem republiky propůjčen Masarykův 
řád III. stupně. Krátce na to, 23. dubna 
1992, zemřel.

Důvodů, proč Josef Šafařík zůstal dlou-
ho pro českou kulturu téměř neznámou 
postavou, je několik. Jakožto svérázný 
fi lozofi cký autodidakt je Šafařík fi lozo-
fi ckým bádáním jednoduše opomíjen; 
on sám však katedrovou vědu rovněž od-
mítal a za vědce-fi lozofa se nepovažoval. 
Jeho dílo je spíše osobní zpovědí, konfesí 
umělce, jehož životním osudem se stala 
fi lozofi e. Jeho otázky jsou naléhavé a an-

gažované, jeho soudy mnohdy jedno-
stranné, jeho přístup přístupem umělce, 
jeho metodou intuice, argumentem 
osobní záruka a zodpovědnost za slovo, 
za dílo, za svět. Šafaříkův odkaz je také 
myšlenkově i formálně obtížně zařaditel-
ný, ve snaze o komplexitu výpovědi čerpá 
z mnoha podnětů a oborů lidské činnosti 
(fi lozofi e, teologie, literatura, estetika, 
teatrologie, přírodní vědy), výrazná je 
inspirace Šaldou a Nietzschem. Forma, 
kterou se vyjadřoval, byl – v českém pro-
středí opět ne zcela běžný – fi lozofi cký 
esej. Šafařík ovšem také sám jakoukoli 
publicitu odmítal, byl toho názoru, že 
dílo se má prosadit jen vlastní vahou. 
Život prožitý v ústraní byl vlastní vol-
bou, politické poměry v zemi dokonaly 
zbytek – znalost jeho díla se omezila na 
úzký okruh nejbližších přátel a i v dnešní 
době zaměřené především na materiální 
hodnoty je stále pouze ojedinělá. Teprve 
v minulém roce, při příležitosti stoletého 
jubilea, byla Josefu Šafaříkovi v Brně na 
Grohově ulici odhalena pamětní deska 
a uspořádána mezinárodní konference 
věnovaná jeho dílu. Cesta jeho díla do 
širšího povědomí tak začala.  

Zuzana Gilarová je historička, 
zabývá se československou neofi ciální kulturou 

v době normalizace. 

„Nosím celé 

bohatství v sobě 

a svět mi už 

nemůže nic dát.“

Anna a Josef Šafaříkovi, 

svatební fotografie, 1946
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Josef Šafařík ve své pracovně, 80. léta 
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Jan Klíma

D�jiny Angoly

vyd. Nakladatelství Lidové noviny, Praha �!!", #!� str. 

A
ngola je bezesporu výjimečná země. 
Rozlohou přesahuje 16× Českou 
republiku, oplývá přírodními krá-

sami i přírodním bohatstvím, je záso-
bárnou nerostných surovin, diamantů, 
ropy… Hlavní město Luanda patří mezi 
nejstarší města subsaharské Afriky, a celé 
změti etnického složení dodává patinu 
i kontinuitu portugalština jako úřední ja-
zyk – jazyk kultury i vzdělanosti. Dědic-
tví lusofonní Afriky je vidět v barokních 
kostelech v Luandě, honosných vládních 
domech, školách… 

K tomu je Angola již desítky let spo-
jena s českou zahraniční politikou a po 
krátkém období nezájmu (či jeho nemož-

nosti), se opět stává preferenčním státem 
Černínského paláce v černé Africe. Mož-
ná i z těchto ryze praktických důvodů se 
česká kulturní veřejnost teď může těšit 
z obsáhlé knihy dějin této země, kterou 
vydalo Nakladatelství Lidové noviny 
ve své tradiční řadě Dějiny států. Její 
autorem je, pro příznivce portugalsky 
mluvících již zemí známý, Jan Klíma. 
Tento bývalý diplomat a překladatel 
působící v Angole a Mozambiku, dnes 
docent obecných dějin na Univerzitě 
Hradec Králové, je již autorem celé řady 
populárně pojatých historických knih: 
dějin Portugalska, Brazílie apod. Svou 
erudici a celoživotní zájem teď vtěsnal do 
čtyř set stran textu, který je bohatě záso-
ben obrazovým materiálem i obsáhlými 
dodatky. Klíma líčí dějiny narativně, a to 
již od období angolského pravěku, který 
spadá do období před rokem 1200, dále 
přes období Konžské říše a od konce 15. 
století již hovoří o portugalské Angole. 
Následné období je pochopitelně dobou 
vývozu otroků do Brazílie, v tomto obdo-
bí se totiž formuje atlantický trojúhelník 
s bohatou lusofonní tradicí Portugalsko 
– Angola – Brazílie, který stojí za vzni-
kem unikátní brazilské kultury. V té době 
je tato část afrického pobřeží hojně vyu-
žívaným obchodním cílem, který je pro 
Portugalsko, ale i mnohé tamější africké 
kmenové státy ekonomickou zásobárnou 
lidských zdrojů, za něž šlo pořídit vše 
podstatné – zbraně, látky, koření…

S koncem otroctví se však objevují 
stále častěji vize a úvahy o budoucím 
vývoji Angoly, jejím smyslu i postavení 
uvnitř portugalské říše. V dubnu 1882 
si Fontes Pereira […..] položil kacířskou 
otázku: „Co měla Angola z portugalské 
nadvlády?“ Odpověděl velmi ostře: „Nej-
temnější otroctví, pohrdání, nejúplnější 

nevědomost.“ (s. 108–109). Následující 
století tak bylo pro tuto africkou zemi, 
stejně jako pro další desítky zemí černé-
ho kontinentu, dobou hledání nové tváře. 
Proto si Angola prošla údobím různých 
pokusů centrální portugalské vlády o re-
formy. V polovině sedmdesátých let, kdy 
se i poslední koloniální říše zhroutila, 
přišla doba svobody, která však přinesla 
pachuť krve a ještě větší bídy. Místo aby 
se dynamicky rozvíjela v bohatý africký 
stát, byla pohlcena nekončícím vírem 
občanské války, která se nesla na křídlech 
revolučního hesla A luta continua – boj 
pokračuje, hesla, které přivedlo dokonce 
početnou kubánskou armádu. Podle od-
hadů stála tato hrozivá 27letá občanská 
válka Angolu 1 milion mrtvých a přes 
4 miliony obyvatel vyhnala z domovů. 
Dalších více jak 350 000 Portugalců ode-
šlo do Portugalska, čímž zemi opustila 
většina odborníků, což výrazně přispělo 
k následnému hospodářskému kolapsu 
země. I když se Angola stala v době 
studené války jen fi gurkou na šachovnici 
v rukou supervelmocí, jsou její dějiny 
fascinující a pro mnoho zájemců o dějiny 
černého kontinentu – i přikvapující. Její 
červenočerná vlajka – prolitá krev a sym-
bol černého kontinentu, symbolizuje 
mnohé, odvržení koloniální minulosti 
i následnou hrdou afrikanizaci.

Standardní kapitola o kultuře, která 
je často součástí edice dějin států, zde 
chybí. Je to asi pochopitelné a nemůžeme 
chtit po autorovi, aby byl univerzálním 
znalcem všech humanitních disciplín. 
Navíc válka, která tuto zemi sužovala 
po desetiletí, múzám jistě neprospívá. 
Ale alespoň krátké shrnutí angolského 
písemnictví, hudby a výtvarného umění 
by čtenář určitě uvítal, musí být totiž 
fascinující.  

Republika Angola 

(República de Angola) je rozlohou 
1 246 700 km˛ pátým největším stá-
tem Afriky. Má cca 12 300 000 oby-
vatel, přičemž hlavní město Luandu 
obývá cca 2,5 mil obyvatel. Vlajka 
je v horní polovině rudá (krev proli-
tá v koloniální válce) a v dolní půlce 
černá (symbol černé afriky). Upro-
střed je žlutě znázorněna polovina 
ozubeného kola (dělníci), mačeta 
(rolníci), a žlutá pěticípá hvězda (so-
lidarita a pokrok). Katolickou víru 
vyznává 75 % obyvatel, 15 % tvoří 
protestanti a 10 % různá africká ná-
boženství. Státní hymnou je píseň 
Angola avante (Kupředu, Angolo). 
Prezidentem země je od r. 1979 José 
Eduardo dos Santos (*1942). Jeho 
předchůdcem byl v letech 1975–
1979 António Agostinho Neto 
(*1922–1979†), (tento lékař a bás-
ník připravil jako president o život 
40 000 svých odpůrců.) 
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Ivan Malý

Angola 
p&íb%h lusofonní Afriky
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Radmila Šva$í�ková-Slabáková 

Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v /3. století 
vyd. Argo, Praha �!!5, #:! s.

K
e konci roku 2007 se na knižních 
pultech mezi černými obálkami 
nakladatelství Argo (edice každo-

denní život) objevil pozoruhodný titul: 
Rodinné strategie šlechty. Mensdorff o-
vé-Pouilly v 19. století Radmily Švaříč-
kové-Slabákové. Autorka, patřící do 
mladé generace historiků zabývající se 
devatenáctým stoletím, není odborné-
mu publiku neznámá. Přestože se dosud 
představila spíše drobnými studiemi 
refl ektujícími životní styl a myšlenko-
vý svět starožitné šlechty habsburské 
monarchie „dlouhého“ 19. století, pře-
svědčuje a inspiruje svou v zahraničí 
načerpanou metodologickou inspirací, 
schopností pokládat jiskřivé teoretické 
otázky, vynikající jazykovou vybaveností 
a bravurní prací s historickými prame-
ny. Je schopna je nejen interpretovat, ale 
také sevřít kultivovaným jazykem do čti-
vé a velmi barvité literární formy. 

Kromě zmíněných předností je navíc 
historičkou odvážnou. Ve své monografi i 
o starobylé šlechtické rodině Mensdorff -
Pouilly se vydala na půdu dotčenou jen 
malým počtem domácích historiků. Psa-
ní o šlechtě 19. století, která je dodnes 
v našem prostoru vnímána ahistoricky, 
sice v posledním desetiletí zaznamenává 
stále větší oblibu, ovšem stále pokulhává 
za podobnými výzkumy směřovanými 
do starších historických období.

R. Švaříčková-Slabáková klade ve své 
monografi i – „sáze“ rodu Mensdorff -Pouil-
ly – zásadní otázky ptající se po identitě 
představitelů starého šlechtického stavu 
v měnící se společnosti. Na příkladu 
„svých“ Mensdorff ů popisuje způsoby, 
kterými se šlechta snažila přizpůsobit 
novým společenským podmínkám. Do-
chází k závěru, že představitelé „první 
společnosti“ nereagovali na ztrátu svých 

privilegií moci a vlády pasivní rezignací, 
ale usilovali o přizpůsobení se novým 
kulturním, politickým a ekonomickým 
podmínkám pomocí promyšlených ro -
dinných strategií. K těm patřila přede-
vším rodinná soudržnost, matrimoniální 
strategie a předávání „symbolického ka -
pitálu“ rodu dalším generacím. Rodina 
Mensdorff -Pouilly musela zmíněné stra-
tegie uplatňovat dvojnásob. Díky svému 
lotrinskému původu a následné emigraci 
do prostoru habsburské monarchie v ob-
dobí francouzské revoluce se otázkou dne 
stalo vytvoření „nového“ domova a va -
zeb s ostatními urozenými rakousko-
českými rody.

V poutavě napsané knize se tak po-
stupně setkáváme s představiteli prvních 
čtyř generací rodu, kteří se významně 
zapsali do našich kulturních dějin. 
V první kapitole autorka seznamuje čte-
náře s postavou barona de Pouilly, který 
je konfrontován s myšlenkami osvícen-
ství a revoluce a volí pro svou rodinu 
emigraci do cizího prostředí. Přestože 
k osudům rodiny před příchodem do 
našeho prostředí měla historička k dis-
pozici jen menší množství archivních 
pramenů, prokázala schopnost detektivní 
práce a plastické interpretace zjištěných 
poznatků, který je dosud doménou spíše 
zahraničních badatelů francouzského 
či italského původu. O emigraci rodiny 
a strategiích, které uplatnila, navíc uva-
žuje v kontextu sociologie.

V následující kapitole věnuje autorka 
pozornost šarmantní osobnosti Ema-
nuela, který svou vynikající vojenskou 
kariérou a sňatkem s princeznou Sophií 
z rodu Koburků upevnil postavení rodi-
ny a svou emigrací položil základ nové 
rodiny – Mensdorff -Pouilly a její budou-
cí identitě. Vrcholem příběhu šlechtické 

rodiny je „vyprávění“ o Emanuelových 
synech Arthurovi, Alphonsovi a Alexan-
drovi, kteří významně přispěli k vzestupu 
rodu na ekonomické i sociální úrovni. 
Na jejich příkladu odkrývá autorka 
různé typy kariér představitelů urozené 
společnosti a pestré modality životního 
stylu šlechty v 19. století. Pozorností, 
kterou věnuje interpretaci rodinných 
strategií na pozadí dynamických spole-
čenských a politických změn, nevytla-
čuje soukromý rozměr života šlechtice. 
Právě citlivý pohled do korespondence 
a intimních deníků vybraných postav 
je fascinující výpravou do světa emocí, 
citů a myšlenek Mensdorff ů. Spolu s po-
stavou Alexandra, rakouského ministra 
zahraničních věcí, navíc autorka mis-
trně konfrontuje „malé“ dějiny rodiny 
s „velkými“ dějinami rakouské politiky. 
V závěru knihy se autorka nevyhýbá 
tématům, která jsou dnes více než aktu-
ální – otázce šlechty a národnosti v 19. 
století, míře její identifi kace s českým či 
německým živlem, poválečným konfi s-
kacím majetku a postavení šlechtice ve 
společnosti, která zrušila šlechtické tituly 
a tím šlechtu jako společenský stav.

Tato kniha je proto v domácí historio-
grafi i průkopnickým dílem, které vybízí 
k novým otázkám. V neposlední řadě 
přispívá ke kultivované popularizaci 
dějin a snad také k nové refl exi „starých 
elit“. Šlechta totiž „po celou dobu, i přes 
nezadržitelný vývoj, zůstala nositelkou 
starých hodnot – těch, které chybějí dneš-
ním elitám“.   

Václav Grubhoffer 

nové knihy
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Za skrytým p"vabem 
šlechty
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No democracy 

„No democracy in Iran!“ jsou první slova 
prodavače z malebného stotisícového 
města Kašánu, když si při večerní pro-
cházce kupujeme limonádu Zam-zam, 
jakousi perskou obdobu naší Fanty či Mi-
rindy. S touto kritickou větou na adresu 
současné teokracie se pak s dalšími třemi 
přáteli při měsíčním putování Íránem 
setkáváme každý den. Není divu. Země 
je notoricky známá pro porušování lid-
ských a občanských práv, jež se zpravidla 
spojují s islamistickým režimem ustave-
ným po revoluci v roce 1979. Ale podle 
prestižní nevládní organizace Freedom 
House si Íránci příliš svobody neužili ani 
v éře „před islamisty“. Za vlády sekulár-
ního šáha Páhlavího, který svého času 
představoval nejvýznamnějšího přítele 
a spojence USA v oblasti Středního vý-
chodu, byli disidenti mučeni, kritičtí 
novináři umlčováni a demonstrace roz-
háněny podobně nekompromisně jako 

dnes. Zatímco dnes mravnostní policie 
nahání nedostatečně zahalené Íránky 
po ulicích, předchozí sekulární vláda 
zákonem z roku 1936 naopak ženám 
jakékoliv zahalování na veřejnosti strikt-
ně zakazovala. Ve dvou porevolučních 
letech tak dokonce Freedom House 
Íránu přisoudil o něco lepší „známku 
z demokracie“. Dnes se ale země nachází 
opět mezi přibližně dvěma desítkami 
nejrepresivnějších režimů planety. 

Poněkud překvapivější je spíše sku-
tečnost, že lidé svou potřebu „ventilovat“ 
výtky vůči režimu neuspokojují zdaleka 
pouze v bezpečném soukromí svých 
domácností, kam nás v duchu muslimské 
pohostinnosti zvou. Při snaze o diplo-
matickou odpověď na otázku, co si mys-
líme o současném Íránu, která nám byla 
položena jedním z řidičů přímo v davu 
na největším autobusovém terminálu 
v Teheránu, si od něj nejen my, ale i stovky 
„domorodých“ cestujících čekajících na 
odjezdy autobusů do celé zeměn vyslech-
neme peprnou kritiku režimu zpestřenou 
o populární hanlivý výraz „ochund“. 

Mravnostní policie nahání nedostate�n� zahalené Íránky 

po ulicích.
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in Iran?

Bez tohoto slovního obratu, který nemá 
anglický ekvivalent, ale lze ho volně 
přeložit jako „plevel“ a označuje islámské 
duchovní, se prakticky neobejde jakákoliv 
politická debata v zemi. Řidičovi kolegové 
se na nás jen šibalsky usmívají a souhlas-
ně přikyvují. Přitom ale nejde zdaleka 
o nevinou „frajeřinu“. Většina přítomných 
má jistě v živé paměti zhruba rok starou 
událost, kdy podle zprávy organizace 
Human Rights Watch vedlo „preventivní“ 
zatčení 14 předáků profesních asociací 
řidičů autobusů k jedné z největších 
stávek a totálnímu dopravnímu chaosu 
v hlavním městě. Avšak vše nakonec 
velmi záhy skončilo násilným potlačením 
protestujících bezpečnostními složkami.

 

Také grafi k Faríd je nadšen naší pří-
tomností v dílničce na hlavní ulici v Is-

fahánu – kolegům se může pochlubit 
znalostí angličtiny a „styky“ se stále 
poměrně vzácnými cizinci. Když mu ale 
ukazujeme cedulku s nápisem „Made 
in Czechoslovakia“ přinýtovanou na 
postarším stroji a vysvětlujeme, že den-
nodenně řeže papír na chloubě našeho 
strojírenství, nezůstává jen u čaje. Po 
krátkém telefonátu s manželkou nás zve 
k sobě domů. Kromě grilovaného kuřete 
se zeleninou je Faríd pyšný hlavně na to, 
že sehnal vodku. Konzumace alkoholu je 
v Islámské republice Írán striktně zapo-
vězena a drakonické tresty za jeho požití 
jsou v souladu s islámským právem šaría. 
Farídovi se ale podařilo koupit pálenku 
pokoutně od svých sousedů. Bydlí totiž 
v arménské čtvrti: „Jsem muslim, ale 
do mešity skoro nechodím. Zato mezi 
Armény mám spoustu známých – oni si 
v těch nejtajnějších sklepních obchodech 
teheránského bazaru nelegálně shánějí 
destilační zařízení ofi ciálně určená pro 
chemický průmysl. Na pálení alkoholu 
jsou opravdoví odborníci, tak se nebojte, 
že oslepnete.“ 

tvím diaspory žijící na Západě. I takto 
vypadá boj s „westtoxikací“ à la islamis-
tický Írán.

 

Učitel Ahmed z milionového Mašhadu 
ležícího nedaleko afghánských hranic 
o nesvobodě v dnešním Íránu říká: „Za-
tímco za předchozí šáhovy proamerické 
diktatury se o režimu nesmělo říci bez 
následků jediné křivé slovo – člověk byl 
okamžitě zatčen tajnou policií nebo beze 
stopy zmizel – dnešní režim je o hodně 
mazanější. Lidé mezi sebou mohou ote-
vřeně a donekonečna mluvit o čemkoliv, 
tvrdě a nekompromisně ajjatolláhové 
zakročí teprve tehdy, když lidé přejdou 
od slov k činům.“ To, co Ahmed popisuje 
jen jako pragmatický politický manévr 
režimu, je západními politology často 
vydáváno za důsledek osmileté vlády 
(1997–2005) předchozího reformního 
prezidenta Mohammada Chátamího. 
Ten je někdy označován za íránského 
Gorbačova a jeho reformy jsou přirovná-
vány k sovětské perestrojce. Orientalista 
Eduard Gombár v knize Dramatický půl-
měsíc (2001) zdůrazňuje, že Chátamí se 
zasadil o ekonomickou liberalizaci, ale 
hlavně o uvolnění veřejného projevu, 
rozkvět občanské společnosti a relativní 
politickou pluralitu. Po jeho prvním 
zvolení vzniklo více než 200 nezávislých 
deníků a časopisů pokrývajících široké 
názorové spektrum (většina z nich byla 
opět umlčena). Krom toho zlegalizoval 
také politické strany, ačkoliv ty s největ-
ším potenciálem oslovit opozičně nala-
děné voliče jsou dodnes zakázané. 

Když se ale protirežimně orientovaných 
lidí ptáme, jak by mohla být zdejší teokra-
cie odstraněna, často dostáváme šokující 
odpověď: prý jedině vojenská intervence 
Spojených států. Překladatelka Fatima 
z Kašánu, která každý večer poslouchá 
internetové vysílání Hlasu Ameriky z věč-
ně blokovaných stránek, odmítá obavy 
z iráckého scénáře: „Nemyslím si, že by se 
Írán musel nutně propadnout do chaosu 
občanské války a terorismu, jako se to sta-
lo našim sousedům po invazi Američanů. 
Íránci sami se režimu nezbaví, protože 
jakákoliv opozice je tvrdě pronásledová-
na a svoboda slova omezována.“ Učitel 
Ahmed je poněkud pragmatičtější: „Je 
jasné, že Američané sem nepůjdou kvůli 
demokratizaci, ale v první řadě kvůli ropě. 

Náš hostitel ale není hrdý jen na svou 
půvabnou manželku a na obstaraný 
alkohol. Ve vkusně zařízeném bytě nám 
předvádí moderní širokoúhlou televizi se 
satelitem. Satelitní přijímače jsou v Iránu 
sice zakázány, ale všeobecně tolerovány 
– i když se v posledních letech opět 
množí případy jejich úředních konfi s-
kací a ukládání vysokých pokut za jejich 
vlastnictví. Režimu jsou trnem v oku 
hlavně stanice provozované Íránci žijící-
mi v emigraci na Západě a vysílající opo-
ziční a vůči současnému establishmentu 
kriticky laděný obsah. Vláda se zaměřuje 
hlavně na rušení signálu „závadných“ 
vysílačů, také účinně znemožňuje jejich 
zpravodajskou práci v Íránu třeba tím, 
že jakoukoliv spolupráci íránských ob -
čanů s nimi vykázala mimo zákon. To 
ale dnes Farídovi radost nekazí. Nad še -
ně „projíždí“ desítky programů od zpra-
vodajských kanálů typu CNN či Al-Dža-

zíra přes lechtivé programy pro pány až 
po ofi ciální íránskou televizi, kde právě 
zaníceně hovoří jakýsi vládní duchovní. 
„Tohle vidím několikrát denně a pokaždé 
se musím smát!“ říká Faríd a na vysvětle-
nou dodává: „Ajatolláhové hovoří o bo -
ji proti korupci, a přitom jsou sami nej-
více zkorumpovaní, zakazují alkohol 
a přitom si dopřávají to nejlepší víno, 
káží sexuální zdrženlivost, ale sami si 
najímají prostitutky!“ 

Náš hostitel je vcelku apolitický: „Je-
diné, co chci, je vést s rodinou dobrý 
ži vot,“ přesto se ke kritice režimu při 
nejrůznějších příležitostech zas a znovu 
vrací. Třeba když po vypití vodky začne-
me zpívat íránské a české písničky. Faríd 
zpívá i hraje skvěle, když se ale ptáme, 
kdy s hraním začal, odpoví: „Ještě před 
pár lety ajatolláhové zakazovali dovážet 
kytary – nelíbilo se jim „pozápadňování“ 
naší kultury, tak hranice prostě zavřeli 
– proto jsem začal hrát až v dospělosti.“ 
Nahrávky většiny oblíbených hitů v zemi 
není možné legálně sehnat. Vesměs se do 
Íránu dostanou pokoutně prostřednic-

Karel Černý 

reportáž
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I tak by ale vojenská invaze USA byla to 
nejlepší, co nás může potkat, protože by 
jako svůj vedlejší produkt mohla přinést 
i něco té svobody.“ 

Reálné snahy Spojených států změ-
nit íránský režim jsou však podstatně 
skromnější. Podle zprávy Human Rights 
Watch sice minulý rok vláda USA vyčle-
nila částku 75 milionů dolarů na podporu 
demokratizačních aktivit na území Íránu, 
avšak její jednoznačnou prioritou je 
íránský jaderný program. Porušování lid-
ských práv se ocitlo na druhé koleji. A co 
více, zpráva dodává, že naprostá většina 
íránských disidentů, ochránců lidských 
práv a aktivistů nevládních organizací se 
od americké iniciativy stejně distancovala 
a dolary ze Spojených států odmítla. USA 
jsou totiž kvůli své mnohaleté podpoře 
předchozí šáhovy krvavé diktatury – a ze-
jména díky podílu CIA na svržení popu-
lárního premiéra Mosaddeka v roce 1953 
– tak zdiskreditovány, že s nimi nechce být 
jakkoliv spojována ani prodemokratická 
opozice. Americký neokonzervativní 
analytik Barry Rubin si v článku Arab 
Liberals Argue about America (Middle 
East Quarterly, 2006) všímá, že v regionu 
Středního východu již dnes nepatří odpor 
k USA zdaleka jen do „povinného“ ideo-
vého repertoáru islamistů či nacionalistů. 
Antiamerikanismem je ve skutečnosti 
inspirována také větší část arabských libe-
rálů, od kterých se ale běžně očekávalo, že 
budou Západu spíše nakloněni.

 

Ale ani Rusko, které si již za cara dělalo 
mocenské ambice v severních oblastech 
Persie, a ani Velká Británie se mezi pro -
demokraticky orientovanými Íránci netěší 
přílišné důvěře. „Rusové nás vždycky pod-
váděli a vodí nás za nos i teď,“ vysvětluje 
Ahmed, „jako třeba v Búšéru, kde neustále 
protahují termín dokončení výstavby re-
aktoru a jenom několikanásobně navyšují 
rozpočet.“ 

Britové mají pověst snad ještě horší. 
Dokonce i mezi vzdělanými městskými 
vrstvami koluje populární konspirační 
teorie hovořící o tom, že současný nábo-
ženský režim je pouhou loutkou v rukou 
Angličanů, kteří z Londýna tahají nená-
padně za nitky veškerého vnitropolitické-
ho dění. Podle Ahmeda jde hlavně o to, že 
spousta současných mocných ajjatolláhů 
vystudovala na londýnských nábožen-

ských školách a skrytě tak fungují jako 
„agenti“ Velké Británie. Navíc se podle něj 
vliv Spojených států a Británie v zemi vždy 
v pravidelných cyklech střídal: „Jestliže 
za Kadžárovců byla koloniální mocností 
Británie a režim Pahlaví restaurovali 
a u moci všemi silami udržovali naopak 
Američané, je dnes řada opět na Angli-
čanech.“ Nejen mladý Faríd z Isfahánu 
dokonce tvrdí, že v současnosti Británie 
se svými velkými bankami a londýnskou 
burzou skrytě ovládá celý svět. 

Anglie měla v zemi v posledních sta-
letích největší vliv. Každému Íránci to 
mohou dodnes připomenout například 
„grafi ty“ s podpisy britských důstojníků 
z 18. a 19. století barbarsky vyryté do 
kamenných sloupů a zdí nejvzácnější 
a nejoblíbenější historické památky v ze-
mi – starověké Persepoli. V kolektivní 

paměti Íránců, kteří se sami chápou jako 
nesmírně starodávný, kultivovaný a míru-
milovný národ, je Anglii vyčítán podíl na 
rozpadu Persie (např. podpora povstání 
v arabském a ropou „nasáklém“ Chúzestá-
nu a také Afghánistánu, který vznikl jako 
„nárazníkové pásmo“ mezi britskou Indií 
a Ruskem). Spousty Íránců pak přicházeli 
na buben, když si britští podnikatelé po-
stupně vynucovali exkluzivní koncese na 
monopolní dovoz nejrůznějšího zboží, 
kterému místní producenti nemohli kon-
kurovat a jejich živnosti rychle upadaly. 

Navíc, v zemi je od jisté doby zvykem 
dívat se na nejrůznější politické události 
prizmatem „černého zlata“. A byli to právě 
Angličané, kdo si se vznikem Anglo-
Persian Oil Company vynutili monopol-
ní pro Írán krajně nevýhodnou smlouvu 
o těžbě ropy. A tím si zadělali na budoucí 
vysoce konfl iktní eskalaci vzájemných 
vztahů: perské snahy o revizi kontraktu 
Britové ignorovali, nakonec byla r. 1951 
fi rma z rozhodnutí íránského parlamentu 
znárodněna a tento krok podpořil i roz-
sudek mezinárodního soudu v Haagu. 
S iniciativou svrhnout dodnes uctívaného 
a demokraticky zvoleného Mohammada 
Mosaddeka přišla právě britská tajná 
služba MI6, i když poté v tajné operaci 
s krycím názvem „Ajax“ hrála spíše druhé 
housle a většinu „špinavé práce“ odvedli 
Američané a íránské armádní kruhy pod-
porující šáha. 

Pro současné Íránce se jedná i po 
čtyřiceti letech o tak citlivou záležitost, 
jakou je pro Čechy vpád vojsk Varšavské 
smlouvy z roku 1968: „Idea znárodňování 
už sice nikde nefrčí, ekonomické reformy 
se teď dělají jinak. Ale za Mosaddeka 
jsme měli skutečně velkou naději, že se 
brzy staneme plně demokratickou zemí 
a s pomocí ropných příjmů vybudujeme 
prosperující průmysl a zemědělství, 
skon cujeme nejen s nesvobodou šáha, 
ale zatočíme i s chudobou a zaostalostí,“ 
říká smutně Fatima a dodává: „Kdyby se 
to tehdy povedlo, k islámské revoluci ne-
muselo nikdy dojít.“ Když se pozdě večer 
s Fatimou loučíme a odcházíme z jejího 
bytu, je nám líto, že „v historii kdyby 
neplatí“. A tak se jí snažíme dodat opti-
mismus alespoň příběhem naší sametové 
revoluce. Snad to pomohlo.   

Karel Černý je sociolog, 
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Pragmatik 
�eské politiky

V
 zemi ateistů se Cyril Svoboda ni-
kdy netajil s tím, že „kope za cír-
kev.“ Možná proto není tento za-

rytý demokrat mezi lidmi příliš oblíben. 
Nicméně možná díky své laskavé povaze 
(jeho nepřátelé to nazývají vychytralos-
tí), schopnosti se vyhnout potížím nebo 
podstatné dávce selského rozumu se 
z něho stal veterán české politiky.

Narodil se v roce 1956 v Praze v kato-
lické rodině. Na rozdíl od lidí, kteří při-
pomínají, že byli perzekuováni kvůli své 
víře, on to jako křivdu necítí. Vystudoval 
právnickou fakultu v Praze. Po ukončení 
studií pracoval jako odborný referent ve 
fi rmě Transgas, poté působil jako vládní 
notář. Rozhodl se vstoupit do politiky 
částečně z rodinných důvodů. V roce 
1990 se stal poradcem místopředsedy 
a poté předsedy Federální vlády České 
a Slovenské republiky pro problematiku 
lidských práv, restitucí a vztahů mezi 
státem a církví. Tím se dostal pod palbu 
v otázce zmatené restituce nové scény 
ND Řádu Svaté Uršuly. Konfl ikt se řeší 
dodnes. Svoboda stál u vzniku mnoha 
zákonů v této zemi včetně návrhu nové 
české ústavy a zastával mnoho vysokých 
vládních postů.

V letech 2002–2006 sloužil jako mi-
nistr zahraničí, ministr vnitra a náměs-
tek ministra spravedlnosti. Od května 
2001 do listopadu 2003 vykonával funkci 
předsedy KDU-ČSL. V současné koalici 
M. Topolánka je předsedou Legislativní 
vlády a ministr bez portfeje. V nové vlá-
dě se jeho hlavní prioritou stala otázka 
církevních restitucí. 

Za celou dobu na české politické 
scéně se ho nedotkl žádný „skandál.“ Až 
v květnu tohoto roku média odhalila, že 
vede spor o dědické řízení ohledně domu 
v Dejvicích, a to zrovna s katolickou 
charitou Svatý domov, tedy nepřímo 
s Pražskou arcidiecézí.

Česká politika a slabá Evropa
Vývoj v politice za posledních osmnáct 
let hodnotí celkem optimisticky. O čes-
kých politicích, kteří se s nikým příliš 
nemazlí, tvrdí, že se bojí konfl iktů a že 
mají sklony ke krátkozrakosti.

Evropa podle něj celkově opustila své 
staré hodnoty, a proto se zdá být slabá 
a nejednotná. Avšak skutečná hrozba 
není ze strany radikálních muslimů, ale 
ze strany totalitních vlád, které je podpo-
rují. Evropa je rozdělená a tím oslabená, 

Eva Munková
Čeští politici se bojí konfliktY, 

mají sklony ke krátkozrakosti. 
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Vznik agentury 
pro sociální za�le-ování

V
 lednu 2008 vydala vláda České re-
publiky usnesení k vytvoření Agen-
tury pro sociální začleňování v rom-

ských lokalitách. Tím schválila návrh 
pilotního projektu k vytvoření Agentury 
pro sociální začleňování v romských loka-
litách včetně návrhu fi nančního a perso-
nálního zabezpečení v letech 2008–2010.

Miliardy pro Romy
Podle analýzy Ivana Gabala existuje v ČR 
přes 300 chudinských domů, ulic a čtvrtí, 
v nichž žijí převážně Romové. Může to 
být až 80 000 lidí. Většina dospělých je 
bez práce a rodiny žijí ze sociálních dá-
vek. Děti často končívají ve speciálních 
školách, a uzavírají si tak prakticky cestu 
k dalšímu vzdělání. Právě k řešení těchto 
problémů bude nápomocná Agentura 
pro sociální začleňování. Ta má pomoci 
čerpat i peníze z evropských fondů. Do 

V Čechách je p�es ]^^ chudinských domY, 

ulic a �tvrtí – v nich žije až _^ ^^^ lidí!
Iveta Demeterová 

Míra vnímání romských lokalit jako problému 
u obyvatel jednotlivých kraj� 
﹙pr%m�rné hodnoty﹚

celkově nejspokojenější celkově nejméně spokojeni

Karlovarský kraj
	 ﹪

Plzeqský kraj
	 ﹪

Jiho&eský kraj
� ﹪

Vyso&ina

 ﹪

St�edo&eský kraj


 ﹪

Praha
� ﹪

Ústecký kraj
�w ﹪

Liberecký kraj
{ ﹪

Královehradecký kraj
	 ﹪

Pardubický kraj
w ﹪

Olomoucký 
kraj
{ ﹪

Moravskoslezský kraj

{ ﹪

Zlínský kraj
	 ﹪

Jihomoravský kraj

� ﹪

Procenta označují podíl těch, 
kteří považují existenci romských lokalit 

jako zcela nejvýznamnější problém 
pro jejich kraj

výskyt romských lokalit

např. v otázkách, jako je americký radar 
na českém území, který on sám podpo-
ruje.

Církev a stát
Od té doby, co vstoupil do politiky, zastá-
vá Svoboda názor, že majetek zabavený 
komunisty musí být církvím navrácen. 
Také ale chce, aby se církev od státu osa-
mostatnila.

Z praktického hlediska poukazuje 
na to, že vleklý spor ohledně církevních 
restitucí komplikuje život nejen církvím, 
ale i obcím a krajům.

„Stále si ale myslím, že by se stát měl 
více podílet na údržbě kaplí, kostelů 
a jiných církevních staveb, které jsou 
součástí českého kulturního dědictví.“

Znovu potraty
Nedávno protestovali Křesťanští demo-
kraté proti návrhu ministra zdravotnictví 
Julínka, který by umožnil potrat dívkám 
od šestnácti let bez souhlasu rodičů nebo 
zákonných zástupců. Svoboda dokonce 
navrhuje, aby tuto otázku mohli ovlivnit 
také otcové. 

KDU-ČSL
Během minulého roku byl předseda KDU-
-ČSL J. Čunek zmítán v mediální bouři 
ohledně skandálu kolem údajné úplatkář-
ské aféry. Ta se rozbouřila ještě víc poté, 
co za záhadných okolností do kauzy zasáh-
la státní zástupkyně R. Vesecká. Během 
afé ry setrval J. Čunek na postu předsedy 
strany. Ale na sněmu konaném 19. dubna 

se spor mezi Čunkem a ministrem fi nancí 
M. Kalouskem vyhrotil a Čunek se těsně 
vyhnul hlasování o důvěře. Od té doby se 
v médiích probírá možný rozpad strany 
KDU-ČSL. S ohledem na špatné výsledky 
ve volbách v roce 2006, kdy strana získala 
jen 7,22 % hlasů, se spekuluje i o tom, že 
v příštím volebním období zůstane KDU-
-ČSL bez parlamentního zastoupení. 

Před prezidentskou volbou v letošním 
únoru navrhl Svoboda, aby volitelé KDU-
ČSL podpořili Klause výměnou za schvá -
lení zákona o církevních restitucích. Část 
spolustraníků a především médií v tom 
viděla nedůstojný politický obchod, Svo-
boda si nadále za svým návrhem stojí.  

Autorka je redaktorka Th e New Presence
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Rada vlády pro záležitosti romské 
komunity, která má projekt na starosti, 
zatím vybrala šest měst na Moravě a šest 
v Čechách tak, aby pokryla velká i menší 
města i vesnice.

Jedná se v první fázi o tyto lokality:
• Brno 
• Přerov 
• Břeclav 
• Holešov 
• Slezská Ostrava 
• Jesenicko
• Ústí nad Labem 
• Most 

• Cheb 
• Roudnice nad Labem
• Broumov 
• Šluknovsko

Tomu, jaké názory má česká společnost 
na sociální vyloučení Romů, se věnovala 
analýza obecně prospěšné společnosti 
Otevřená společnost a agentury GAC 
vedené sociologem Ivanem Gabalem. 

Iveta Demeterová 
autorka je šéfredaktorkou rádia Rota

roku 2013 by tak do projektů pro Romy 
mohly putovat miliardy korun. 

S nápadem této agentury přišla mi-
nistryně pro menšiny a lidská práva 
Džamila Stehlíková (SZ). Agentura měla 
původně fungovat už od 1. ledna. Někte-
rá ministerstva k ní ale měla připomínky, 
tak že se její zrod posunul.

Agentura proto nevznikne jako nový 
úřad, ale jako „Odbor pro sociální začle-
ňování v romských lokalitách“ na úřadu 
vlády.

Od února tento nový odbor vede Ma-
rek Podlaha, který dosud vedl neziskovou 
organizaci zabývající se zaměstnáváním 
Romů. Rozhodla tak výběrová komise 
pod vedením ministryně pro lidská práva 
a národnostní menšiny Stehlíkové. 

V činnosti agentury nejde o upřed-
nostňování menšiny, ale o odstranění 
jejího znevýhodnění a umístění na stej-
nou pomyslnou startovací čáru. Pokud 
se to podaří, nebude již docházet k dal-
šímu znevýhodňování romské menšiny. 
Agentura bude nápomocná při změně 
veřejného mínění a vytváření veřejné 
podpory při naplňování strategií elimi-
nace sociálního vyloučení.

Ghetta by m"la zmizet
Pracovníci agentury by měli nastartovat 
spolupráci mezi radnicemi, neziskovými 
organizacemi, školami, úřady práce, fi r-
mami a obyvateli problémových lokalit. 
A naučit je postupovat tak, aby ghetta 
postupně zanikla či se změnila v běžné 
čtvrti. Agentura tak nabídne samo-
správám možnost připravit komplexní 
program prevence sociálního vyloučení. 
V součastné době se pracuje na lokálních 
partnerstvích s jednotlivými lokalitami.

V činnosti 

agentury nejde 

o upřednostňování 

menšiny, ale 

o odstranění jejího 

znevýhodnění 

a umístění na 

stejnou startovací 

čáru.
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O
fi ciálním uznáním pseudostátu 
Kosovo na základě usnesení č. 635 
z 21. května 2008 se česká vláda 

přihlásila ke skupině zemí schvalujících 
porušení principu teritoriální integrity. 
Ten se po roce 1945 stal „posvátnou krá-
vou“ mezinárodního společenství, pro-
tože zamezuje zániku slabých (zejména 
afrických) států. Klíčovou otázkou zů-
stává, co vedlo českou vládu k uznání to-
hoto kvaziprotektorátu. Historicky bylo 
uznání států odvislé od splnění empi-
rických podmínek – stálé obyvatelstvo, 
defi nované teritorium, efektivní vláda 
a schopnost vstupovat do vztahů s ostat-
ními státy (kritéria vymezuje Úmluva 
z Montevidea o právech a povinnostech 
států z roku 1933). Přestože splnění kri-
térií založených na efektivitě není prak-
ticky vyžadováno (svědčí o tom existen-
ce desítek zhroucených států po celém 
světě), nadále existují určité principy 
(procedurální pravidla mezinárodního 
uznání), podle nichž se řídí uznávání 
nových států. Jedním z nich je princip 
teritoriální integrity, který jednoduše 
stanoví, že stát nemůže přijít o své úze-
mí proti své vůli. Princip byl mimo jiné 
aplikován při snaze Sadáma Husajna 
anektovat Kuvajt. Přestože je tato nor-
ma často kritizována kvůli své rigiditě, 
důraz mezinárodního společenství na 
dodržování statu quo (neměnnost hra-
nic) má svou logiku, která vychází z pře-
svědčení, že prohlubující se fragmentace 
politického prostoru je z mnoha důvodu 
nežádoucí.

Vznik stát� po roce 
{��
To však neznamená, že by nemohly 
vzniknout další státy, vyloučeno je jen 
jednostranné vyhlášení nezávislosti 
části teritoria – tedy secese. Po roce 1945 
byla za legitimní způsob vzniku státu 

považována především dekolonizace 
závislých území v intencích bývalých 
koloniálních hranic, případně kon-
sensuální rozpad federací. Jako jediné 
úspěšné a akceptované případy secese 
lze zmínit osamostatnění Bangladéše 
a Eritreje, které však vznikly za speci-
fi ckých regionálních okolností. Kosovo 
je tedy prvním případem, kdy secesi 
aktivně asistuje mezinárodní společen-
ství a otevírá tak Pandořinu skříňku. 
Přestože je secese na obecné úrovni 
vnímána jako nelegitimní, lze identifi -
kovat okolnosti, které ji legitimizovat 
mohou. Vznik nového státu je přípustný 
v případě, že dochází k závažnému po-
rušování práv minoritního etnika, cíle-
nému znevýhodňování určitého regionu 

v ekonomickém rozvoji atd. Srbsko za 
režimu S. Miloševiče zcela nepochybně 
porušilo veškeré principy, podle kterých 
má centrální vláda zacházet s právy 
minorit, proti nezávislosti Kosova však 
hovoří fakt, že současná vláda Srbska 
nemůže být vedena k zodpovědnosti za 
činy předchozí nedemokratické vlády. 
Současné demokratické Srbsko bylo 
uznáním Kosova fakticky potrestáno 
za zločiny bývalého nedemokratického 
režimu S. Miloševiče. 

Kosovo bez nároku 
na mezinárodní uznání

Princip teritoriální 

integrity se po 

roce 1945 stal 

posvátnou krávou 

mezinárodního 

společenství.

Příklady 
mezinárodně neuznaných států 

• Abcházie (Gruzie) 1992
• Anjouan (Komory) 1997–2002
• Bougainville 

(Papua Nová Guinea) 1990–1997
• Eritrea (Etiopie) 1961–1991
• Herceg – Bosna 

(Bosna a Hercegovina) 
1992–1994

• Jižní Osetie (Gruzie) 1991
• Náhorní Karabach 

(Ázerbajdžán) 1992
• Podněstří (Moldavsko) 1990
• Republika srbská krajina 

(Chorvatsko) 1991–1995
• Rhodesie 1965–1979
• Severokyperská turecká republi-

ka (Kypr) 1983 
• Somaliland (Somálsko) 1991
• Tamilský Ílam (Srí Lanka)
• Západní Bosna 

(Bosna a Hercegovina) 
1993–1995

• Západní Sahara 1976

Demokratické Srbsko 

ne mYže být trestáno za 

Miloševi�e.

Martin Riegl
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Kosovo výrazně zhorší vztahy mezi Srb-
skem a EU. Za sedmé: uznání Kosova je 
porušením rezoluce Rady bezpečnosti č. 
1244, která potvrdila teritoriální integri-
tu Srbska (včetně Kosova).

Kosovo: stát, pseudostát, 
nebo protektorát?
Každý ze současných států je založen na 
určité formě legitimity (respektive lze 
jeho existenci obhájit určitou koncepcí 
státu). Obecně lze legitimitu státu odvo-
dit: 1) od schopnosti efektivně kontro-
lovat teritorium a obyvatelstvo na něm 
žijící. Jedná se o obecně formulovanou 
defi nici státu založenou na efektivnosti. 
2) Od teritoriální či vládní legitimity. 
Za legitimní lze v tomto pojetí považovat 
entitu, která reprezentuje jasně defi nova-
né společenství, respektive entitu, která 
svou legitimitu odvozuje od způsobu 
vlády 3) širokého mezinárodního uzná-
ní. Tato koncepce státu klade primární 
důraz na roli mezinárodního uznání 
a stát je následně vnímán především ja-
ko entita působící na diplomatické úrov-
ni. Fakt, že je stát mezinárodně uznán, 
je podle této koncepce fakticky jediným 
zdrojem legitimity pro všechny zhrouce-
né státy, které existují jen díky dobré vůli 
ostatních států.

Pokud však analyzujeme situaci 
v „Re   publice Kosovo“, zjistíme, že tento 
pseudostát nesplňuje kritérium státu ani
v jednom pojetí. O tom, že kosovské 
au tority nejsou schopny efektivně kon-
trolovat své teritorium, není třeba vést 

Pro& ﹙ne﹚uznat 
nezávislé Kosovo
Podstatnější jsou ale důvody, proč by 
mezinárodní společenství nemělo uznat 
požadavek Kosovanů na vytvoření ne-
závislého státu. Zaprvé se bude jednat 
o stát s velmi malým teritoriem, bez 
strukturované ekonomiky, nejhoršími 
ekonomickými výsledky v Evropě atd. 
Za druhé: vznik Kosova je porušením 
principu, podle kterého se právo na 
sebeurčení národů aplikuje pouze 
na bývalé kolonie (zjednodušeně tzv. 

území oddělená od metropole mořem) 
a stává se tak velmi nebezpečným pre-
cedentem pro mezinárodní politiku. Za 
třetí: uznání nezávislého Kosova popírá 
závěry, ke kterým dospěla Badinterova 
komise řešící v letech 1991–1993 otázku 
rozpadu Jugoslávie. Jedním ze závěrů 
komise bylo konstatování, že právo na 
nezávislost se týká jen konstitutivních 
prvků federace – tedy republik tvořících 
Jugoslávii (např. Chorvatsko, Bosna 
a Hercegovina, Slovinsko, Makedonie 
atd.). Právo na vznik nezávislého státu 
tedy nelze aplikovat na Kosovo či Re-
publiku srbskou v Bosně a Hercegovině. 
Tento bod je obzvláště důležitý pro sta-
bilitu celého regionu. Bosenští Srbové již 
oznámili konání referenda o vyhlášení 
nezávislosti, což představitel EU M. Laj-
čák, fakticky řídící Bosnu a Hercegovinu 
jako mezinárodní protektorát, okamžitě 
ostře odmítl. Osobně jsem velmi zvěda-
vý, jak bude americká a francouzská ad-
ministrativa vysvětlovat v Somalilandu, 
Abcházii nebo Srbům v Bosně, kdo má 
právo na vytvoření vlastního státu a kdo 
ne. Za čtvrté: vznik nezávislého Kosova 
vytváří vznik dvou národních států 
Albánců, které se v budoucnu pravděpo-
dobně spojí. Za páté: o Kosovu rozhod-
ně nelze říci, že se jedná o státní útvar 
s historickou tradicí. Za šesté: nezávislé 

Každý ze 

současných 

států je založen 

na určité formě 

legitimity. 

Kosovo ne.

diskuzi. Mezinárodní uznání od zhruba 
čtvrtiny až třetiny států světa rovněž 
není dostatečné. Problém Kosova ale 
spočívá v tom, že nemůže svou legitimitu 
odvodit ani od vůle obyvatelstva žijícího 
na jeho území po vyhlášení státnosti. 
Pomineme-li fakt, že Albánci de facto 
„získali“ druhý stát, nelze pominout fakt, 
že na teritoriu Kosova žije početná srb-
ská minorita, pro kterou je zpochybnění 
teritoriální a vládní legitimity Kosova 
existenciální záležitostí.

Závěrem lze říci, že uznáním Kosova 
se vytváří neživotaschopný státní útvar, 
který bude spravován jako protektorát 
a přežívat jen díky vnějším dotacím. 
Mezinárodní uznání Kosova bude de-
stabilizovat region a posílí separatisty 
v Moldavsku, na Kypru, v Gruzii,  So-
málsku, Bosně a Hercegovině, Súdánu, 
Ázerbajdžánu, na Srí Lance, kde již 
existují mezinárodně neuznané státy. 
Případ Kosova jim pouze dodá potřebné 
argumenty pro jejich požadavky.  

Martin Riegl

Jednostranné 

vyhlášení 

nezávislosti 

je v mezinárodních 

vztazích vyloučené

Fatmir SEJDIU, Hashim THACI, 

Jakup KRASNIQI, podpis, deklarace o nezávislosti 
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Srbská ob�1 
pro Evropu?

P
řekvapena a zaskočena posledními 
událostmi v Kosovu a jejím násled-
ným prohlášením nezávislosti asi 

většina pozorovatelů nebyla. Ale reál-
ná podpora tohoto stavu od států, které 
ještě donedávna proklamovaly potřebu 
neměnnosti hranic a politickou suvere-
nitu každého státu považovaly za jednu 
z nejvyšších hodnot, nás nutí se zamyslet 
– co se to stalo? 

Když pohlédneme trošičku hlouběji 
do historie, musíme konstatovat, že cesta 
k dnešní podobě Evropy i hranic jejích 
států byla komplikovaná a neodmysli-
telně souvisela s procesem formování 
moderních národů, od kterých byl jen 
krůček k národním státům. Dnešní 
moderní národ je stále formován kolek-
tivním vědomím sounáležitosti, která 
se váže na teritoriální ohraničení, jazy-
kovou a kulturní výlučnost a centrální 
vládu, která je schopna zajistit fungování 
takového organizmu. Komplikovanost 
tohoto procesu a silný historismus, který 
je pro tento stav v podstatě podmínkou, 
však bohužel připravuje podhoubí pro 
celou řadu konfl iktů a sebestředných 
výkladů historie. 

Pro srbský národ tak bylo (a je) Koso-
vo nejen částí jejich národního státu, ale 
hlavně oblastí, od které moderní srbský 
národ odvozoval a odvozuje svou středo-
věkou minulost a kulturu. Proto je Koso-
vo s celou řadou památných míst srbské 

historie, dávných kostelů, které byly po 
dlouho dobu nositeli srbské vzdělanosti 
a jazyka, neodmyslitelně spjato s ideou 
samotného státu. Ztráta tohoto území 
tak musí být pro Srby značným zásahem 
do jejich národního cítění a integrity 
historického povědomí. 

Okolnosti však očividně Srbům ne pře-
jí a zdá se, že je pro ně toto území de fi  ni -
tivně ztraceno. Česká republika uznáním 
nezávislosti Kosova, státu, kte rý nemá 
historické opodstatnění ani hos po dář-
skou a ekonomickou sílu k tomu aby 
zod povídal za své fungování, popřela 
vět šinu bodů, které se v naší kultuře vá -
ží k představě státnosti. Navíc již tak 
problematický a třaskavý region dostal 
další pole, na kterém se mohou otevírat 
další a další spory. Existence dvou albán-
ských států vedle sebe je také paradoxem 
a pravděpodobně ani nebude mít dlou-
hého trvání. 

Vznikem samostatného Kosova však 
nic nekončí, naopak spíše začíná. A brzká 
budoucnost nám rozklíčuje co. Minulost 
dnešních vrcholných představitelů Ko-
sova je natolik zjevná, že nemůže snad 
nikoho přesvědčit o standardním směřo-
vání této oblasti. A tak není s podivem, 
že sami Srbové připodobňují tento akt 
k Mnichovské dohodě z roku 1938. 

Evropští politici si od tohoto kroku 
slibují uklidnění situace a normalizaci 
vztahů všech států západního Balkánu. 
Po téměř dvou desítkách let neklidu by 
si to tento region bezpochyby zasloužil. 
Jestliže tento nestandardní krok umožní 
zklidnění situace a přinese prosperitu 
všem zúčastněným – bude do budoucna 
chápán pozitivně. Evropské společenství 
bude spokojené. A i Srbové budou muset 
tento stav přijmout. Risk je to však od-
vážný a zůstává tak otázka, kdo ponese 
následky případného nezdaru.  

Ztráta Kosova je pro Srby zna�ným zásahem do jejich ná-

rodního cít�ní a integrity historického pov�domí.

Ivan Malý

Česká republika 

uznala nezávislost Kosova

Dne 21. května 2008 vláda na návrh 
ministra zahraničních věcí souhla-
sila s navázáním diplomatických 
styků s Republikou Kosovo, čímž 
Česká republika uznala Republiku 
Kosovo jako nezávislý stát. 

Politika ČR vychází z přesvědčení, 
že uznání nezávislosti Kosova posílí 
celkovou stabilitu v oblasti, umožní 
realistické východisko z neudržitel-
ného provizoria a nasměruje úsilí 
zemí regionu západního Balkánu 
k výzvám souvisejícím s budoucím 
členstvím v evropských a euroatlan-
tických institucích. 

Česká republika uznání Kosova 
a navázání diplomatických styků 
provede formou odpovědi ministra 
zahraničních věcí na dopis preziden-
ta a předsedy vlády Kosova. Uznáním 
Kosova a navázáním diplomatických 
styků ČR potvrdí svoji aktivní poli-
tiku v regionu západního Balkánu, 
úsilí o jeho dlouhodobou stabilizaci 
a demokratický rozvoj.

Česká republika přemění Styčnou 
kancelář při UNMIK v Prištině na 
velvyslanectví ČR v Republice Ko-
sovo.

 21. května 2008
zdroj: www.mzv.cz
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Kalich ho&kosti, 
kalich št�drý

L
eckdy si ani neuvědomujeme, která 
všecka ustálená slovní spojení mají 
původ už ve starověku – nejen an-

tickém, ale i biblickém. Slovo kalich zná-
me především ve smyslu náboženském, 
nejprve jako obřadní nádobu k pití vína 
(mešní kalich). Víno je zde symbolem 
kristovské oběti, jak ji Ježíš vyhlásil při ve-
likonoční večeři s učedníky: „Toto jest má 
krev nové smlouvy (tj. nového 
zákona), která se za mnohé pro-
lévá za odpuštění hříchů.“

V pašijovém příběhu se dále 
setkáváme s kalichem jako sym -
bolem utrpení. Nedlouho po 
oné poslední večeři prožívá Je-
žíš, osamocen mezi olivovníky 
zahrady Getsemane, hlubokou 
krizi a modlí se slovy: „Otče 
můj, ať mne mine tento kalich...“ 
Jedna z nejstarších staročeských 
biblí to rozvádí slovy „umučenie 
toto neb kalich tento“ (v latinské 
předloze je toliko calix). Odtud 
pak pochází slovní spojení ka-
lich utrpení / hořkosti i pozdější 
idiom vypít kalich hořkosti do 
dna, tj. protrpět vše až do konce. 
V podobném smyslu se s kali-
chem setkáváme už ve Starém zákoně, 
např. v Ezechielově proroctví (kalich údě -
su a zpustošení), tedy jako s Božím tres-
tem.

Nemusí však obsahovat pouze zlé. Ve 
starozákonní knize žalmů se například 
setkáváme s výrazem kalich spásy, a ve 
slavném žalmu začínajícím „Hospodin 
jest můj pastýř“ je kalich symbolem 
Boží štědrosti. Žalmista zde blahořečí 
Hospodinu slovy „kalich můj po okraj 
mi plníš“, kraličtí toto místo dokonce 
překládají „kalich můj naléváš, až oplý-
vá“. Mimochodem: tento žalm je často 
citován zvláště v anglosaském prostředí 

při pohřbech a často se tak objevuje 
v amerických fi lmech. Počátkem 90. 
let se pak vlivem neznalosti biblického 
kontextu několikrát objevil v českém 
dabingu těchto fi lmů (např. Sahara, Na 
západní frontě klid aj.) protismyslný pře-
klad „můj pohár přetekl“. Jde o záměnu 
s pozdějším idiomem pohár (trpělivosti) 
přetekl, tj. trpělivost došla. 

I ve starověké mytologii egyptské, per-
ské či řecké představuje kalich nebo jiný 
pohár symbol hojnosti; často bývá zob-
razován ve tvaru rohu naplněného plody 
a květy – odtud roh hojnosti. Kalich nadto 
býval zvláště u Řeků symbolem moudros-
ti a prostředkem předvídání budoucnosti: 
do poháru s vodou se vhazovaly kousky 
zlata či stříbra a z jejich uspořádání se 
pak věštilo. Pozůstatkem věštění z kalicha 
(řecky kylikomanteia) je dodnes lití olova 
na Vánoce či na Nový rok.

Vraťme se ke kristovskému symbolu 
zástupné oběti a připomeňme, jakou roli 
hrál kalich v české reformaci. Přijímání 

vína jako krve Kristovy bylo v západním 
středověkém ritu vyhrazeno toliko du-
chovním. Husitský požadavek umožnit 
všem věřícím přijímání nejen chleba jako 
těla Kristova, nýbrž i vína, tj. „pod obojím 
způsobem“ (lat. sub utraque specie), uči-
nil z kalicha jeden ze symbolů husitského 
hnutí a dal jeho následovníkům jméno 
kališníci. Tento název, podobně jako hu-

sita, byl původně hanlivý, časem 
však se s ním vyznavači kalicha 
ztotožnili. Jmenovali se jím nej-
prve umírněnější husité (též ut-
rakvisté), postupně však se ka lich 
stává rozlišujícím znakem všech 
českých nekatolíků; dodnes se 
tak s ním setkáváme například 
na náhrobních deskách či na 
domovních znameních.

V pobělohorské době je v na -
šich zemích kalich jako symbol 
„kacířství“ vnímán opět spíše 
záporně; to se však mění za 
národního obrození, zejména ve 
druhé polovině 19. století. Čes-
ké země tehdy bývají nazývány 
zemí kalicha (Neruda, Herben). 
Už tehdy je to však spíš pro-
jevem historické nostalgie po 

dávné české velikosti. Během dvacátého 
století, zvláště v jeho druhé polovině, se 
posvátnost symboliky kalicha vytrácí. 
Tento trend jako by předznamenal poně-
kud blasfemický epigram mladého Karla 
Havlíčka Meč a kalich, v němž vysvětluje 
příčinu „husitských rvaček“: totiž „má-li 
se jíst boží tělo s omáčkou neb bez omáč-
ky“. Snad příliš nepřeháním, odhadnu-li, 
jak asi by dnes dopadla anketa o nejzná-
mějším úsloví obsahujícím slovo kalich. 
Soudím, že to bude „Po válce v šest hodin 
večer U Kalicha“.  

Jan Horálek

nejde jen o  slova
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Bushova justice 

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 p�edplatného
ČR: 240 Kč / 1 rok
 460 Kč / 2 roky
 660 Kč / 3 roky
Evropa: 680 Kč / 1 rok (39 USD, 27 EUR)
Zámoří: 960 Kč / 1 rok (55 USD, 37 EUR)
Studentské předplatné: 179 Kč/ 1 rok

p�edplatné

Elektronické předplatné: 160 Kč / 1 rok (9 USD, 7 EUR)

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ 

Opakování Sleva 

1× 5 %

2× 10 %

3× 15 %

4× 20 %
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V nedávném článku odsoudily New York 
Times prezidenta Bushe jako „nejhoršího 
prezidenta posledního století“. Mají k to-
mu řadu důvodů. Kromě dolaru na dně, 
nepopulární války a zdevastované pověsti 
Ameriky v zahraničí čelí Bush a jeho ul-
trakonzervativní sekerník vicepresident 
Cheyney kritice za to, že ignorují základ-
ní justiční pravidla americké ústavy. 

Bush rozhodl, že mu prezidentský 
úřad dává právo zadržovat osoby pode-
zřelé z teroristických útoků na Ameriku. 
Na tom nemusí být nic špatného. Záro-
veň ale rozhodl, že tyto osoby budou ve 
speciální věznici, ve které budou fun-
govat speciální pravidla. Bush věděl, že 
na území Spojených států by mu takový 
„vejšplecht“ jen tak neprošel, tak věznici 
postavil na místě, kam se běžný Ameri-
čan nedostane – na americké základně 
Guantánamo, na Kubě. Mezi speciální 
pravidla patří to, že podezřelý může být 
zadržen nekonečně dlouho, bez for-
málního obvinění, bez obhájce, a o jeho 
osudu rozhodne nikoliv civilní soud, ale 
zvláštní vojenské „tribunály.“ Bush ig-

noroval (a ignoruje) následné protesty 
právních odborníků, Trasparency Inter-
national a amerického ústavního soudu. 

Pod palbou tvrdé kritiky se však roz-
hodl Bush s Cheynem pro ústupek. Aby 
vše vypadalo tak jak má, každému pode-
zřelému přidělili vlastní-
ho obhájce. Samozřejmě 
z amerického vojska, to 
je něco podobného, jako 
kdyby nacista obhajoval 
Žida.

Nastala ale komplika-
ce. Tou se stal William 
Kuebler, 37letý námoř-
ník a advokát přidělený 
k obhajobě Omara Kha-
díra, který jako patnác-
tiletý údajně hodil granát po americkém 
vojákovi v Afghánistánu. Pan Kuebler je 
tzv. novorozený křesťan (což by mělo tě-
šit Bushe), ale bohužel se rozhodl apliko-
vat nově získanou víru pro to, aby „hledal 
a odhalil pravdu“. Po prozkoumání nejen 
kauzy jeho klienta, ale i celého systému 
se Kuebler postavil před tisk a prohlásil, 

že „celý systém je vymyšlen pro to, aby se 
vydávaly tresty bez jakýchkoliv důkazů“ 
a že „žalobci získávají důkazy přímým 
mučením“. Ke Kueblerovi se připojuje 
stále rostoucí počet advokátů. Jedením 
z nich je major Michal Mori, který pro-

hlásil, že velitelé „po nás 
pouze chtějí, abychom 
byli hodní kluci“. 

Tím, že stojí proti 
Bushovi a jeho systému 
právního výkladu na 
vzdáleném ostrově, se 
Kuebler a jeho kolego-
vé rozhodli pro taktiku 
podávání administra-
tivních překážek s cílem 
zabránit tribunálnímu 

stání. Mají úspěch. Ke dnešku se ani 
jedno stání nekonalo. Dle vyjádření Der 
Tagesspiegel Bush už není populární ani 
v roli nepřítele. 

Blížící se prezidentské volby pak na-
bízejí, že se tato travestie jednou provždy 
napraví. 

Martin Jan Stránský 
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