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Milé ctenárky,
Buh je mrtev, prohlásili postupne markýz de Sade, Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, Friedrich Nietzsche a Jean-Paul
Sartre. V roce 1967 jim oponoval marxistický filosof Vítezslav Gardavský,
který tehdy v nakladatelství Ceskoslovenský spisovatel
vydal útlou knížku,
jež vzbudila mocný
rozruch. Její název
- Buh není zcela mrtev - znel ješte provokativneji než výše
uvedené citáty. I když
to bylo v uvolnujících
se letech šedesátých
a prestože autor nenechal nikoho na pochybách, že on sám zustává ateista, psal
podivuhodné veci. Že je možné verit
v Boha, a zároven vedet, že je to absurdní! Že je možné neverit v Boha, a zároven vedet, že je to absurdní! Pamatuji si,
jak jsme z toho byli jako studenti prvního rocníku na univerzite vzrušení: Buh,
kterého od casu renesance zacali vyhazovat ze dverí, se vrací oknem!
Je to závratné téma pro casopis, ale
presto, nebo práve proto ho otevíráme.
Sociologové na celém svete totiž dnes,
ctyricet let po Gardavském, konstatují
masivní návrat svetových náboženství
do verejného i politického života. Je to
opravdu tak? A jestli ano, proc?
Tomáš Halík je presvedcen, že se prognózy slábnutí role náboženství v moderní dobe nevyplnily. Že v soucasné
dobe zájem o duchovní sféru života spíš
roste, poptávka je obrovská, jen nabídka ze strany církví je leckde ubohá. Petr
Príhoda se naopak bojí o západní spolecenství, hlavne o to evropské, které je sice
moderní, ale zároven úpadkové, hédonistické, morálne nepevné, protože neverící. Také Martin Jan Stránský zaznamenává toto nebezpecí, ale domnívá se,
že dnešní prázdnota je stav, který dlouho
nevydrží. Že vznikne transcendentální princip Boha, pro který už nebudou
stacit monoteistické a fundamentalistické idoly. Princip, který dá pred spásou
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milí ctenári,
prednost usmírení, soucitu a dobrocinnosti. Od transcendentna, tedy cehosi
vyššího, co presahuje lidskou zkušenost,
obrací František Koukolík naši pozornost k pokusum s predstavou Boha. Dokládá na nich, že lidé casto chápou Boha
blíž k predstave prirozených, nikoliv nadprirozených cinitelu.
Téma
inspirovalo
i další autory Prítomnosti: Zdenka Miillera,
který dospel k tomu, že
vernost je podstatnejší
než víra, že v Boha clovek verit nemusí, ale
v náboženské tradici
se muže najít. Jirího
Eduarda Hermacha, pro nejž je dnešní
globalizovaná tržní smenitelnost renovací stredoveku.
Zvlášt upozornuji na komentár Petra
Fleischmanna k tomu, co vlastne rekl
papež v kritizovaném a u nás málo reflektovaném projevu v Rezne.
A taky na povídku Jetelem letel jelen,
kterou pro tohle císlo napsal Jaroslav
Veis. Smáli jsme se nad ní v redakci
velmi nahlas, i když zas tak k smíchu
úplne není. Stejne jsme se radovali nad
komiksem ze života našich drahoušku
Senilního, Nezpochybnitelného a Zárné, kterí se opet díky Lele Geislerové
potkali na Národní. Nakreslila je k textu
svého otce Petra Geislera, pardon - korejského autora Min Prit Bud.
Zatímco listuji posledními korekturami casopisu, který ted máte, milí
ctenári, pred sebou, trylkuje si u svého
pocítace naše mladá stážistka Rosemary
z Londýna jemným, školeným sopránem. Chvíli Mozarta, chvíli spirituály,
chvíli to zní dokonce jako Pavlica. Nejradši bych tu sladkou vokální hudbu
k Prítomnosti pribalila.
Tak pribaluji alespon prání: dobrý
rok 2007! At se vám v nem darí a at se
v nem vyznáte. Pro ten druhý prípad se
budeme snažit vám být k ruce.
LIBuše KOUBSKá

POZnámKY

ŠIESlí a zmEna
u VESLa
....,

S

ce II Francouzské revoluce mladický clen výtestí je nová myšlenka v Evrope," pravil v ro"
boru verejného blaha Saint -Just. Sám skoncil
nestastne, i když v jeho dobe bežným zpusobem, pod
gilotinou. Úvaha o štestí, jež ciní z dosažení relativne
abstraktního cíle dejinný projekt, však žije dodnes. Je
dokonce jedním z pilíru toho, co tak hezky nazýváme
"modernitou": porád budujeme štastný svet a z toho,
že je nadále spíš neštastným místem, neobvinujeme
ani tak sebe a nerealizovatelnost vlastního snu, ale
neschopnost toho ci onoho budovatelského týmu.
Ten príští bude budovat lépe a štestí dobuduje ...
Takto ironizovat modernitu je nicméne ošemetné:
to se snad máme vrátit k stredovekému fatalismu, do
dob, kdy clovek nebyl- receno s Descartesem - "pánem svých vecí", házet všechny budovatelské týmy,
demokraty a diktátory, do téhož pytle ci paušálne odsoudit politiku a politiky? To asi také ne. Jak se však
nepozastavit nad oním vecným mísením nedosažitelných metafyzických kategorií s tím, co Masaryk
nazýval drobnou prací politiky.
Od politiky a od jejích exponentu toho casto chceme príliš. A oni sami mají také tendenci se precenovat. Jakpak bychom potom mohli být s nimi spokojeni? Zklamání je vždy úmerné nadejím.
Podobne skeptické myšlenky nám nenaskakují
nikdy tak hbite jako ve volebních obdobích. Je fascinující sledovat zoufalou snahu Ségolene Royalové,
kandidátky na francouzské prezidentství, naplnit
prázdnotu konkrétního politického projektu velkolepostí deklarovaných cílu kombinovanou s pestením
vlastního "looku". Neméne zoufale vyhlíží úsilí jejích
odpurcu presvedcit sebe samy a volice, že predstavují
poslední hráz pred prívalem, který by smetl principy,
bez nichž by snad ani nemelo cenu žít. Jakoby trvale
hrozila alternativa mezi potopou a prežitím.
A co náš ceský svet, budící nyní dojem, že je trvale instalován ve volební kampani? Nezdrave oživuje strašáky. Jako ti príslovecní generálové nejsme
schopni se pripravovat na nic jiného, než na minulou
válku: jedni nás straší nebezpecím únorového puce
bis repetito v ješte záludnejší forme a bezostyšne parazitují na národních traumatech, jiní si zase ne a ne
predstavit, že muže existovat soukromý zájem, který
by nebyl nutne v rozporu se zájmem verejným, a že
ne každý podnikatel je clenem mafie ci jiného oligarchického seskupení.
Podobnost mezi takto vyprofilovanými temito
a tamtemi je nejen v neschopnosti všech psát nové
scénáre, ale predevším v šírení predstavy, že od štestí nás oddelují pouze jedny volby. Tak jako kdysi si

nekterí mysleli, že nejaká revoluce nastolí nebe na
zem!.
Ve skutecnosti tu je plno vecí, které dnes stojí úplne jinak než v minulosti, aniž bychom si to uvedomovali, a plno tech, které zrejme zmenit nelze, i kdyby
treba padaly trakare. V tomto kontextu se obcasná
zmena vládnoucího týmu u vesla muže zdát prospešná. Posiluje totiž nadeji, že se rozšírí rady tech, kterí
tuší, že nikdo nemá magickou formuli na štestí, a kdo
na politiku budou pohlížet strízlivým pohledem, aniž
by ji proklínali ci precenovali. Doufejme, že velké ideologické války minulého století už jsou za námi a že
už se budeme moci skromne a bez nenávisti zabývat
vládou vecí svých.
Petr FLelSl:Hmann

\
Tr\[E( LE(
00 [HaITld 77
rou rozum, pokud se budou ptát. Budou? Tricet

Predstavuji
si, jak
vnoucatum,
nabelet je hodne,
címvysvetlím
dál víc. Ale
já se dedyažptal,
co
byla první svetová válka, a on mi rekl, jak ji prožil a co
si o ní myslí. Zeptal jsem se i na tu prusko-rakouskou.
Vzpomínal, co mu o ní ríkal jeho deda.
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Reknu jim, že to byl ve své dobe jediný cin, který
mi umožnil nepropadnout se hanbou a nezalknout
smutkem - nad bídou té "doby". Až jim sdelím podrobnosti, oni ten význam pochopí. Asi se mi ale
nepodarí priblížit jim tehdejší mizérii a nevím, co
reknou na to, že jsem se nepripojil, protože jsem mel
strach.
Doufám, že má vnoucata budou inteligentní, tázavá, a že budou vnímat težkosti epochy, do níž budou
vrustat. Reknu jim, že Charta 77 je u nás práve tím
mezníkem, jímž koncila "moje" epocha a zacala ta
"jejich". Nikoli prícinou té promeny, ale viditelným
bodem obratu.
Vnímám ji totiž jako labutí písen, v níž se ozvaly
ty lepší vymoženosti (pravda, tehdy už jen zbytkové),
jichž dosáhla predchozí pokolení, pocínaje nikoli
první republikou, ale rozkvetem naší národní vzdelanosti ješte za starého Rakouska. Snad budu mít príležitost ríci jim, kdo byli Josef Dobrovský, Karel Hynek
Mácha, Karel Havlícek Borovský, T. G. Masaryk, F.
X. Šalda, Josef Pekar, Emanuel Rádl, Ferdinand Peroutka. Reknu jim, co byl Mnichov, nacistická okupace, vyhnání ceských Nemcu, únorový prevrat, teror padesátých let, rok 1968, to po nem, a kdo byli
Jan Palach a Václav Havel. Budou-Ii mít ovšem zájem
a trpelivost. Nu, a pak už jen Charta 77 jako poslední
cin. Po nem už žádné ciny. Jen události.
Zeptají-Ii se neduverive: "A co listopad 1989?"
Reknu, deti, byla to šance, na pohled velkolepá, ale
jako cin zrála mimo nás, tady to byla jen událost.
Petr PríHoDa

8EzmO(
naSId[En~[H

po

éra Ference Gyurcsánye (vypukl na jare, když
skandálu
kolem tajné
reci madarského
premidotycný
v interním
proWášení
rekl, že jeho
vláda dva roky volicum lhala a niceho nedosáWa) létalo
v Budapešti vzduchem kde co a po ulicích jezdil tank.
Patrím k tem nemnoha opozdilcum, co ješte verí na
existenci národní povahy. MnoZÍ si asi s urcitou škodolibostí pomysleli: toWe by u nás nešlo. Výtržnosti sice
znectily, ale nemohly prekrýt 50. výrocí madarské protibolševické vzpoury, na kterou jsou Madari po právu
hrdí. A tak za tou škodolibostí sedává obcas i smutek.
ToWe u nás šlo...
Vedomí malé vojáckosti v rozhodných chvílích
a s ním spojená jakási svedivá neláska k sobe samým
nás, "vycurané a závistivé Cechácky", co chvíli šlehá
v soudech moralistu. Žít se s tím sice dá, ale nemá. To,
jak si libujeme ve smýšlení o své malosti, prozrazuje,
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že tu selhává kolektivní intelekt, který je podmínkou
trvání každého národa hodného toho jména.
V dejinách jsou momenty, kdy na národní zvláštnustky není cas, pred svým strachem stojíme každý
sám. Velká role tu pripadá konkrétním podmínkám,
za jakých jsme vyburcováni k tomu vyššímu v nás.
Je treba rozdíl mezi ceským delníkem, upláceným
Heydrichovým "cukrem", a ukrajinským partyzánem, dohnaným do lesu nesnesitelným nemeckým
terorem. Odhodlá se ten první k sabotážím, riskuje
tak "bic"?
Zrovna tak podnes nedocenujeme, že delat odboj
v rudých padesátých letech, kdy cára mezi tyrany
a ovládanými bežela napríc národem, bylo morálne
nesrovnatelne težší než za Protektorátu, kdy byli Ceši
okupantem nahnáni do jednoho kouta. Odsud naše
pretrvávající rozpaky nad hodnocením skupiny bratru Mašínu a zároven stud za minimální rezistenci
tech ostatních.
Statecných je vždy jen hrstka. V revolucích jde
o to, jak pro vzdor vuci útlaku získat vetšinu, která
má tradicne sklon k pasivite. Východonemecké, madarské i pozdejší polské revolte v "socialistickém tábore" vydatne nahrály nuzné materiální pomery, do
jakých režimy svuj lid uvrhly.
To temto vzpourám neubírá na hodnote; povstání proti zbídacení je legitimní soucástí boje proti
nesvobode jako takové. Ta nuzota Cechum zoufale
chybela. Zemi, která byla od 19. století prumyslovým
srdcem rakouského mocnárství, diktátori v dalším
století snadno korumpovali. Nesvoboda a plné žaludky vytvárejí pro demokraty nerešitelnou situaci:
bez tlaku nutnosti je ochota bežných lidí vzdorovat
mizivá. Vedel to i Gustáv Husák.
Presto by si zdejší bolestíni meli pripomenout,
co dokázala jedna menová "reforma" z cervna 1953.
Vedle nepokoju v jiných mestech, které se podarilo
potlacit, na protest proti této pauperizaci shora vytáhlo do ulic dvacet tisíc Plzenanu, aby z oken radnice vyházeli busty rudých caru, vyslovili se za svobodné volby, vyrabovali kanceláre mestského soudu,
zlikvidovali nekolik desítek milicionáru a - jak také
jinak - podlehli až presile Lidových milicí povolaných z Prahy.
Moc se z vubec prvního povstání v sovetských satelitech poucila: po trech letech, kdy se hýbaly ledy
v Madarsku i Polsku, meli jsme už ekonomicky nakroceno k pozdejšímu husákovskému ráji.
Zdálo by se, že je tu protimluv: nepopírají snad
uvedené skutecnosti platnost té národní povahy? Zajisté. Ale jen do chvíle, než zase nekdo podotkne: Ten
toho nadelá, s jedním plzenským kraválem ...
DaVID SVOBoDa
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Podle volební

oprávnEných

pro nezávislost.

jihoosetské

uznalo

v reFerendu

devadesátiprocentní,

z 55 tisíc

tické

volbám

•

rozhodovali

zemE na 5ruziL

hlasovala

ODS nebo jež by

ZB. rijna

•

Po dvou letech
komory
voleb

se obmEnovala

parlamentu.

Prvního

se zúcastnilo

tretina

42 procent

volicu,

Kandidáti

demokratické

zvítEzili

strany

ze sedmadvaceti

obvodu,

horní

Rusku

dru-

ctrnácti

s ODS i ústavní

komorách

parlamentu

zastoupeno

ctrnáct

vEtšinu

[elkem
hnutí

volicu

platnost

•

•

v obou

le v Senátu

schválila

stejného

pohlaví

hodnutí

ústavního

je

první

zákon
Prijetí

zemí

o snatcích
který

2007,

osob

normy vynutilo

soudu,

vodajský

kanál

roz-

spustila

zpra-

AI Jazeera

English,

který

nepretrŽité

menal

u príležitosti

dvacet

ceských

propujcil

státního

Rád

JoseFu Bryksovl

Rád Tomáše

5arrigua

•

Václavu

KOlzarovi

kové-Hojerové,
Michaelu

in memonam,

Skallckému
Medaili
udElil akademickému

Petru
Milanu

IvE Janžurové

a JirinE

mu

Janu

skladateli

Masopustovi,

animovaných
KaterinE
slavu

memoriam,

HálkoVI,

obcanskéhereckám

Jiráskové,

Klusákovi,
režiséru

Neumannové,
herci

akademickému

let zemrel
a držitel

v KaliFornii

americ-

ceny

ných

•

Benedikt

vel

kameramanu

Miro-

RDsnerovi

malíri Vladimíru
$treltovi

in

XVI. poprvé

patriarchy

roku

neutichají

krestanu

I

vudcem

papež

katolické
XIV

navštíVil

zavítal

písemnE

vyzval

mezi krestany,

do

pravoslavzpecetil

a pravoslavné

také

mus-

konstantinopol-

BartolomEje

S duchovním

církve.

k vzálemnému

Židy a musllmy

Mirek

dalšími

Ivan

Topolánek.

Prvním

Langer,

Petr

Pa-

jsou

Petr

Necas

a jediný

ve vedení, Petr 5andalovic,
Miroslavu NEmcovou

který

Leského

a Poštovní

zahajovat

•

se

zmEnily

TEžkou

na TEžký

štít,

vEž a TEžké pleso

vily údajnou

chybu,

zvu z polského
nEmecký

Leské

doliny,

plesa ve Vysokých

kterou

dialektu

kartograF

a že nebudou

Na dvE stE tisíc lidí ve východokubánském
mEstE

Santiago

kubánské

oslavilo

revoluce
Fidela

padesáté

a osmdesáté
[astra.

od cervence,

výrocí

narozeniny

Ten na slavnosti

kdy byl operován

kvuli

do strev, je v péci lékaru.

Leské
Tatrách

TEžkou
Úrady

bance

3D. listopadu

krvácení
štítu,

Nomu-

o desítky
Investicní

preZidenta

ZZ. listopadu
vEže a Leského

bankou

mí-

primátor

místopredsedy

s laponskou

ra, že smírem ukoncí arbitráže
miliard
korun kvuli zkrachovalé

nové spory

byl predsedou

se stal pražský

3D. listopadu

chybEl

Názvy

lyžarce

Suchánkovi,
FotograFu Jindrichu
a vcelari Vladimíru Veselému.

Bém,

Bendl,

•

Fotbalistovi

mEZInárod-

do konce

v Iráku

zemi - na pozvání

LR se dohodla

Milton

hudební-

Milerovi,

BoriSI

zvolen

novácek
nahradil

a výtvarníku

bezpecnosti

3D. listopadu

Benedikt

Nobelovy

ODS v Praze

stopredsedou

Karlu

v zemi

vyhOVEla

prátelství

zpravodalství

19. listopadu
opEt

Mons.

a Mons

Horvátovi,

Filmu Zdenku

ondríckovi,

HildE Lihá-

Radu
mandát

Rada žádosti

Turecka

svEta v anglictinE.

Na kongresu

Za zásluhy
prezident
malíri Jirímu Andrle-

mu aktivistovi

JoseFu

•

kapitánu

Kavalírové,

JoseFu POjezdnému

mu, matematiku

brigádnímu

$tanderovi,

NadEždE

ký ekonom
Friedman

$packovi

tradanE

16. listopadu
Ve vEku g4

lva

požádala

prodlOUŽila
nepokoJe

Papež

in memoriam,

Masaryka

Miroslavu

•

dvaa-

bílého

Antonínu

a plukovníku
generálovi

svátku

osobností

generálmajoru

vyzna-

Evropské

protože

neexistenCI

al-ožazíra

prinášet

návrh

z piva,

nápOj by byl po zvýšení

nebot

ského

televize

danE

ních sil prítomných

AFri-

15. listopadu
Katarská
bude

Klaus

nelen mnE, ale milova-

zablokovali

vláda

OSN, aby

limskou

a stran

Václav

bude znít

Kéž vám Buh od-

Z9. listopadu

usmírení
republiky

se vám po-

reFerenda

ZB. rijna
Prezident

"Možná

znevýhodnEn
oproti vínu, které má v Evropské unii nulovou sazbu.

údajnE

KromE separatis-

vlády

republika

z arabského

•

Toho

když krátce

muže, ale krik protestu
života.

na zvýšení

dicní národní

vEt-

takového
zákona
oznacil
za protiústavní
diskriminaci
na základE sexuální orientace

ODS tak získala

celkem 41 senátoru,
nadpolovicní
vEtšinu.
Sociální demokraté
budou mít 12 senátoru a spolu

Putina

ZB. listopadu
unie

14. listopadu
ky, která

Obcanské
ve

Aleostré

a jeho lidu"

Leši v Bruselu

ko-

len Rusko

JihoaFrická

kola senátních

hého o polOVinU ménE

mezi

svEta vám, pane Putlne,

Irácká

•

patril

pustí, co jste udElal,

vEtŠinU mandátu

Kongresu

který

prohlásil

v uších po zbytek

po

agent

ze své smrti,

jednoho

zemrel

tajný

Vladimira

obvinil

z celého

získala

strana

1 Z. listopadu
Jižní osetinci

ODS,

nevyloucil,

zemi k predcasným

LitvinEnko,

LitvinEnko

volbách

opozicní

SnEmovnE

ve snEmovnE

mohl

xandr

otravy

ruský

kvuli

tak má o jednoho

poslanec

nevYlasnEné
bývalý

darí umlcet

kongresových

dosud

jej

Fondu

nEkdelší

následky

v LondýnE

vinným

šÍltu v mEstecku

Z3. listopadu
Na

pred skonem

klubu LSSo i ze strany,

mandát

tribunálem

Husajn

9. listopadu
V

poslanecký

Sad dám

zastupitelstvu

Z5. rijna
Michal

diktátor

z podílu na masakru
džail v roce 19B2

•
Poslanec

•

irácký

bagdádským

statutárních
mEst, post primátora obhajovala
ve 14 z nich. V Praze ODS získala 42 mandá-

•

5. listopadu
Bývalý

Ta zvítEzila ve 21 z 24

tu v sedmdesáticlenném

SE

V uoaLOSTECH

Volby do obecních zastupitelstev
ovládli
závislí kandidáti následovaní
Obcanskou
mokratickou

staLO

dolinu,

tak opra-

pri prekladu

udElal v 19

ná-

století

S využitím

CTK a Wikipedie

sestavil Ondrej Aust.
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píší za

HUmny

POCHYBnOSti

N

O vlne

KYSLICníKU

vého efektu jako príciny oteplováázorová
oWedne Predstava,
skleníkoní
Zemejednota
je pochybná.

že platí jen oficiální a nezpochybnitelná
pravda, je neprijatelná. Vedecká "pravda",
pokud má tento výraz vubec smysl, vzniká postupne, krok za krokem. Casto je dílem celé generace badatelu. Veda je procesem, jehož demokracie se liší od politiky.
Presto jsme dnes svedky snah vnutit všem
a naráz jednotné mínení na všechno.
Tvrdí se nám, že ve veci skleníkového
efektu je 99 procent vedcu zajedno. To
je velký omyl. Píší mi vedci a inženýri,
kterí narazili, když se snažili zpochybnit oficiální pravdu. Nedostali slovo. Ve
Wall Street Journal publikoval 12. 4. 2006
svetove uznávaný meteorolog Richard
Lindzen clánek po názvem Atmosféra
strachu. Zminuje se v nem, že talentovaní vedci prišli o místo a jiným byly
odebrány financní prostredky, když si
dovolili zapochybovat o oficiálne Wásané
pravde ohledne vztahu kyslicníku uhlicitého a zmeny klimatu. Taktne ponechal
stranou vlastní prípad. Ani on neunikl
pomlouvám a ocernování, že hájí zájmy
ropných spolecností.

JDOU PO vás

o "spravedlivém" zdanování, je tre-

ne to totiž znamená, že prišli s nejakým
novým podvodem, jak všechny totálne
obrat.
Od té doby, co se labouristé dostali
k moci, místní dane se zvedly o 70 procent a výmery kolem 2000 liber rocne jsou
nyní bežné i za ty nejmenší nemovitosti.
Kolika z vás ctenáru byl za posledních devet let zvýšen plat o 70 procent? Ti, kterí
žijí z vymerených príjmu, tak sotva drželi
krok s inflací, natož aby se mohli tešit ze
sedmdesáti procentního zvýšení platu.
A pokud se chystáte do duchodu, mužete
dnes cekat mnohem méne, než vám bylo
na stará kolena slibováno - hlavne diky
ostudnému triku ministra financí Gordona Browna s penzijními fondy, který mu
dosud vynesl sto miliónu liber.

[8]
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Vícekrát jsem jako vedec zápasil s názorem vetšiny a oponoval jsem "kompromisum" a spolecným názorum. Veda se muže
vyvíjet jen prostrednictvím diskusí a velkých názorových stretu. Vím také, že se
mohu mýlit, ale predstava, že budu treba
nucen zmenit názor, me nijak nedesÍ. Jsem
si jist, že pochybování prispívá zásadním
zpusobem k rozvoji poznání a k pokroku.
Nejsem naivní, abych odmítal názor,
že clovek zasahuje negativne do vývoje

!lelltontlt
na Zemi. Stejne tak nepopírám, že voda je
velkým problémem, že kyslicník uWicitý
zpusobuje kyselost oceánu, že biosféra je
ohrožena, že je treba modifikovat naše
zvyklosti ve vztahu k životnímu prostredí,
šetrit naši planetu a brát oWed na prírodu.
Nejsem žádným obráncem bezoWedného
produktivismu. Ale musím trvat na následujícím: nepletme se v tom, za co bojovat,
a Wedejme vhodná praktická opatrení.
Stavím se zásadne za ekologii, která se
snaží napravovat, a nikoliv za ekologii,
která jen obvinuje, žaluje a vynáší roz-

CiLi "spraVEDLIVÉ"

zacnou
mluvit
Kdykoli
ba schovat
rodinnépolitikové
stríbro. Obycej-

UHLICitÉHO
sudky. V prvním prípade jde o to stanovit a vymezit problémy a pak zacít rešit
jednu otázku po druhé. Tak se to dosud
delo v prípade snižování olova v atmosfére, ochrany ozonové vrstvy a omezení
výskytu kyselých deštu. Ekologie, jež vystupuje jako žalobce, naopak plete všechno dohromady - oteplování, biodiverzitu, znecištení mest, svetovou populaci,
vysychání Aralského more apod. Výsledek je, že pouze straší a po tíhou úkolu
nevyreší nic.
Osobuji si tedy právo pochybovat
o tom, že kyslicník uhlicitý hraje hlavní
úlohu ve zmene zemského klimatu. Jaká
hruza - v Descartesove zemi - si dovoluji
pochybovat!

[LaUDE

ALLEgrE

Autor je ji-mlcou:.;ský geofyzik

a bi'valý millistr školství.

Le Monde, 27. 10. 2006

zDanování

Pokud pracujete v soukromém sektoru, už jste se pravdepodobne rozloucili
s vymereným duchodem podle dosaženého konecného platu. Pozlacené penze
jsou dnes témer exkluzivne výsadou politiku a zamestnancu verejného sektoru.
Je pravdepodobné, že s nebetycnou výší
životních nákladu v Británii nynejších

casu je vaším jediným "zlatým vejcem"
byt ci dum, ve kterém bydlíte. Užijte si
to, dokud mužete, nebot vláda si na to
už také brousí zuby. Nezní to urcite jako
mnoho, tech 0,78 procenta. Tedy když se
to porovná se 17,5 procenty dane z pridané hodnoty nebo se ctyriceti procentní
daní z príjmu. Vlastne když se to takhle

podá, je to úplne zanedbatelné. Ministri si myslí, že místo místní dane bychom
meli všichni každý rok platit 0,78 procent
z nominální hodnoty našich obydlí. V Severním Irsku, kde vláda už toto schéma
testuje, nekterí lidé zjistili, že mají zaplatit úcet ve výši až 6000 liber rocne. Až to
prijde na jih Anglie, tak to mužete klidne
zdvojnásobit nebo ztrojnásobit. To však
také ješte není to nejhoršÍ.
Smerujeme totiž k nejvyšším daním
z nemovitostí na svete. Presná cástka má
být vypocítána podle tzv. "indexu životního stylu", podle toho, jestli úredníci
usoudí, že bydlíte v príjemné ctvrti se
slušnými školami a nízkou kriminalitou;
podle toho, jaké máte auto, kam jezdíte
na dovolenou a cím se živí vaši sousedé.
Nová armáda úredníku místních zastupitelstev dostane právo zkontrolovat, zda
vlastníte prístavbu ci máte krásný výhled

[O

na golf, nebo jestli máte zimní zahradu ci
masážní sprchu. Jestliže ano, budete potrestáni, v souladu s vládní neúnavnou
kampaní proti stredním vrstvám Anglie.
Labouristé nenávidí ambice a aspirace. Jsou diametrálne proti všemu, v co
tento deník, tento sloupek a šest miliónu
ctenáru Daily Mail verí. Tato vláda opovrhuje individualitou a vzestupnou mobilitou. Za ministrování Gordona Browna je odmenou za tvrdou práci a úspech
ochromující danový výmer. Vynikejte
v práci, chodte do vecerní školy, udelejte
si další kvalifikace, dosáhnete povýšení
a zvýšení platu a musíte být potrestáni.
Tak honem, sem s prachama!
Milióny stredních manažeru, vrchních sester, policejních inspektoru a ucitelu byly zámerne pretáhnuty do nejvyšší
danové kategorie.

DOBrÉ

StránKY

nárODníHo

který se vyskytuje jen u výchoPravicový
donemeckéextremismus
mládeže. není
Podlejevem,
nové
studie mají pravicove extremistické názory spíše starší lidé na Západe zeme. Ve
východním Nemecku jsou sice xenofobie a touha po diktature hojnejší než na
Západe, více západních Nemcu však odmítá Židy a zastává názor, že Nemci jsou
lepší než jiné národy.
Do tohoto schématu se dají shrnout
výsledky studie lipské univerzity, které
byly zverejneny ve stredu 8. listopadu
2006. Psychologové Elmar Briihler a Oliver Decker predložili ve jménu Nadace
Friedricha Eberta 3 876 západonemeckým a 996 východonemeckým respondentum osmnáct pozitivne formulovaných tezí na témata jako diktatura,
nacionální šovinismus, xenofobie, antisemitismus, sociální darwinismus a národní socialismus. Kdo prisvedcil všem
tezím, tomu oba vedci pripisují všeobecné pravicove extremistické názory.
Napríklad: " Národní socialismus mel
i dobré stránky" - 11 % souWasí "prevážne" nebo "úplne". Na Východe to je
8,7 %, na Západe 11,6 %. "Cizinci k nám

Ožente se ci vdejte, když už musíte,
ale neocekávejte žádné danové úlevy i když jeden z vás zustane doma s detmi
- a když už mluvíme o detech, možná,
že se budete muset prestehovat do vetšího domu. Velká chyba! Až zaplatíte dan
z koupe, nebudete si moci dovolit splácet
hypotéku.
Dobre, tak se rozhodnete nestehovat
a zvetši si domek prístavbou. Snad si
nemyslíte, že se vám podarí tak snadno
uniknout. Prístavba je prece "vylepšení
životního stylu", a musí být tedy zatížena
odpovídající daní a také vám zvýší hodnotu domu, takže se vám ješte zvedne
místní dan.
Deti porostou a vy zjistíte, že potrebujete vetší a prostornejší auto se silnejším motorem. Tak se stanete neprítelem
Matky Zeme a za polykání benzinu mu-

síte být potrestáni
daní.

píší za

HUmny

vyderacskou silnicní

Líbila by se vám dovolená? Laciných
pár dní ve Španelsku? Co si to dovolujete? Nevíte, že umírají deštné pralesy, vy
sobectí bastardi! Hej, vypasence, davaj!
Nedej Bože, abyste si vedli tak dobre,
že si mužete dovolit dum v klidné ulici poblíž parku. Kdo si myslíte, že jste?
Dobre tedy, bude to pár tisíc navíc místní
dane! No a co? Je to prece "fér", ne? Bohatci si to mohou dovolit.

RICHarD

Ln:UEJOHn

Autor je sloupkar deníku Daily l'v[ail.

Daily Mail, 31. 10.2006

SOCiaLiSmU?!?
pricházejí jen proto, aby využili našeho
sociálního státu" - 37 % souWasí, a to
43,8 % na Východe, 35,2 % na Západe.
"Vedle hodnotného života existuje i život
nehodnotný" - 10,1 % pozitivních odpovedí, z toho 11,4 % na Východe a 9,8 % na

FmnkfurlerRundschau
Západe. "Meli bychom mít vudce, který by
vládl silnou rukou" - 17,5 % na Východe,
14,6 % na Západe.
Cílem výzkumu byl i vliv výchovy. Deti
prísných otcu mají podle výsledku silnejší
tendenci k pravicove extremistickým názorum. Vedci poukazují také na souvislost
se strukturou osobnosti. Neduveriví lidé
mají casteji tendenci k pravicovému extremismu. Podle studie nepodporuje pravicove extremistické názory ani tak zkušenost
se špatnou financní situací ("hospodárská
deprivace"), nýbrž mnohem silneji deprivace sociální, pocit vyclenení ze spolecnosti a politická deprivace. Na jejím základe vzniká postoj typu: "Stejne nemám
žádný vliv". Kdo takto myslí, nejde volit.

Pravicový extremismus existuje ve
všech vekových skupinách. S vekem pribývá souhlas se šovinistickými, xenofobními
a antisemitskými výpovedmi. Ve srovnání
se studiem i z let 2002 a 2004 psychologové
zjistili, že xenofobie se pohybuje na konstantní výši, zatímco šovinismus narustá.
Autori studie také tvrdí, že nejvetší rozšírení pravicového extremismu nepozorují
mezi mládeží. Jednostranné aktivity politiku tímto smerem tedy nemají smysl.
I u starších obcanu se vyskytuje souWas
s násilím. Že tito obcané jen zrídka kdy
vystupují jako pravicové "mláticky", to je
podle Olivera Deckera jasné: "Tito lidé se
obávají, že by jim mohlo lupnout v kríži.
VOLKEr SCHmlDt

Autorje novillár, prawje ve zpravodajské
redakci deníku Frankfurter Rundschau.

Frankfurter Rundschau, 9. 11. 2006

Výber ze zahranicního tisku pomohli
Prítomnosti pripravit Zdenek Maller,
Jan Jun a Jaroslav Šonka.
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NEFF:

MrrvÉmu zimníK

hodne nezodpovedný idiot, když
pradedecek
Jan Neffbyl
trestuv roce
1860 zabalil
svoje prosperující podnikání v císarském meste Vídni, metropoli jedné ze svetových velmocí,
a odstehoval se do ospalého nemeckého
mestysu jménem Praha, kde založil na
- relativne - nejživejší, ciste nemecké
tríde slovanský obchod. Nota bene hned
vedle Nemeckého domu, což bylo sídlo
velkonemeckého fanatismu, najme pak
buršáckého výtržnictví.
O tri desetiletí pozdeji se projevil taktéž jako trestuhodný rozhazovacný idiot,
když financne a organizacne podporil
podnik ocividne nesmyslný, Jubilejní
výstavu v Holešovicích, tedy daleko za
mestem, na území zcela devastovaném
stoletou vodou. Byl to proste blbec, ten
muj pradedecek.
Jenže blbost je pojem relativní a kdyby tedy tento Jan Neff, sponsor gymnázia

Muj

v jeho rodném Lipníku nad Becvou a Národního divadla v Praze, jakož i Národního muzea, jakož i tuctu dalších podniku
s cílem povznést statut ceské metropole,
kdyby on vstal z mrtvých a prišel se podívat na svého pravnuka, tedy mne, a vyptával se, co je nového a jak to vypadá
s Prahou a jejími výhledy a já mu rekl,
že myšlenka usporádání svetových sportovních her zvaných olympiáda je pokládána za "megalomanský projekt", neveril
by vlastnímu sluchu.
Musel bych mu vysvetlit, že se ceský
duch od jeho dob velmi zmenil. Zatímco
Cechové v jeho dobe chteli vyniknout,
Cechové naší doby chtejí být z obliga,
chtejí mít jistotu a definitivu. Jakmile je
nejaký projekt rozsáhlejší než chlívek pro
prasata, obávají se megalomanství. Z Ruzyne nesmí být velké mezinárodní letište,
protože letadla vrCÍ. Na Pankráci nesmejí
být mrakodrapy, protože jsou moc vyso-

Evropy zvaného Evropská unie, ale neseme to težce už proto, že si Unie nepreje,
abychom nazývali náš oblíbený nápoj
získaný studenou cestou z repy stejne,
jako lidé z karibské oblasti jejich trtinový
destilát, tedy rum.
Mohl bych svého pradedecka ujistit,
že nemá duvod k neklidu, jelikož my
víme všechno nejlíp a máme zlaté rucicky a selský rozum, na který se nám nikdo
nedoklove. Tudíž vubec nepotrebujeme
postrkávat Prahu do kategorie mest svetove významných. Aby nám sem jezdili
ješte víc cizáci, ožírali by se tu a prznili
ceská devcata dovezená z Ukrajiny v míre presahující soucasný stav, a co presahuje v kterémkoli smeru soucasný stav, je
v soucasném ceském pojetí nežádoucí.
Pradedecka jsem osobne nepoznal,
zemrel desítky let pred tím, než jsem se
narodil. Takže mohu jen odhadnout, že
by se mu nad soucasnou ceskou malostí

LETní OLymPIJSKÉ / Hr~
v
povznESEn mES
ké, a Tancící dum je treba zborit, protože
je šišatý, kdežto rádné domy jsou rovné.
Když Americané chtejí vybudovat na
našem území rampy, které by ochránily
jejich zemi i naši zemi a Evropu pred raketovými útoky islamistických fanatiku,
kterí si vyrábejí atomové pumy a rakety
s úmyslem naši civilizaci vyhladit, zvedá se vlna ceského odporu, jelikož by se
islamisté mohli namíchnout a naší zeme
si všimnout, že je. Že jsme vstoupili do
NATO, vyvolalo zásadní odpor, protože
se to nelíbí Rusku, a když NATO donutilo komunistického
diktátora Miloše-

I
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zvedl žaludek. Já bych ho mohl jen ujistit,
že mám pocity stejné a že vše výše uvedené jsem myslel sarkasticky a že je mi to
platné jako mrtvému zimník. Jako jemu
zimník.
•

vice kapitulovat, naši vysocí dustojníci
s podporou vlády posílali do Belehradu
varování pred americkými nálety, jelikož
válcení proti diktátorum je nežádoucí.
Vzali nás do spolku civilizovaných státu
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Ollttrej NejIje novinár (l spisovatel.
Foto: Frekvence 1

Pro a Proti

Jan MaCHácEK:

StraHDVSKÉ mementD

kosti spartakiádního stadionu v PraNedávno
se po Údajne
case ocitlnejvetší
v blízze na jsem
Strahove.
stadion na svete nesmírne zpustl. Vnitrek
je rozkrájen na více ci méne využívaná tréninková hrište. Ale cert vem vnitrek. Jeho
užitná hodnota se vždy blížila nule.
Horší je, jak celé monstrum vypadá
zvenku. Opadaná omítka, zcernalý beton,
špína. A vypadat tak bude i dál. Na rekonstrukci nikdy nebudou peníze. A náklady
na zbourání by se také blížily miliarde.
Možná nám ale muže " nejvetší stadion
sveta" sloužit jako výstraha. Nejen totalitní, nýbrž i relativne otevrená, demokratická spolecnost umí stavet nesmyslná, nevyužitelná, megalomanská díla. Strahovský
stadion není totiž produktem Gottwaldova stalinistického režimu, ale Masarykova
Ceskoskoslovenska a jeho státní ideologie.
V Praze se v poslední dobe porád víc
a víc mluví o olympiáde. Není samozrejme

žitých uzlu a úzkých hrdel. Olympiáda je
oproti tomu akce megalomanská, která se
hodi do nejaké opravdové megapole. Vetšína Pražanu by se musela behem konání
olympiády (ale zrejme už behem vrcholící
prípravy) z Prahy odstehovat, jinak by to asi
ve zdraví neprežili. I když se bude olympiáda konat mimo centrum, vetšina návštevníku si bude chtít stred proWédnout.
Plánovat další využití desítek olympijských staveb bude nesmírne obtížné. Co
se stane se všemi temi cyklodromy a podobnými stavbami? Budou cernat a rozpadat se jako strahovský stadion a hyzdit
mesto a jeho okolí.
Infrastruktura i zdroje budou špatne
a umele alokovány. Metro, rycWostní silnice a prípojky budou privedeny tam, kam by
jinak privedeny nebyly a ani být nemely.
Aby Praha ZÍskala švih moderního,
civílizovného západního mesta, mela by
více investovat do cyklostezek, joggin-

Olympiády vetšinou ziskové nejsou,
v Montrealu porád platí speciální dan a hry
privedly mesto málem k bankrotu. I v Británii, která má daleko nižší míru korupce
než Ceská republika, se ukazuje, že náklady na olympiádu budou o 50 procent vyšší než se predpokládalo. Možný negativní
vliv na politickou kulturu je steží predstavítelný. Ve hre jsou náklady ve výši stovek
miliard korun. Budou vznikat nerozborná
politická bratrství na dlouhá desetiletí.
A krome toho je tu ješte estetický prvek.
Na rozdíl treba od kopané, kde hraje roli
náhoda, fantazie a kreativita, budou príští
olympiády nudným soubojem umele vypestovaných cínských svalu a Americanu,
kterí se nebudou chtít nechat cínskými
komunisty zahanbit. Veru lákavé.
•
Ja/l Machácek je novi/lár,
komentátor Hospodárských /lovili.
Poto: archiv autora

v PraZE:
[aj

nEBO mEgaLOman

vubec jisté, že Mezinárodní olympijskývýbor olympiádu v príští dekáde Praze priklepne. Ale i bez toho lze bohužel cekat,
že se u nás podarí utratit desítky miliard
korun na základe argumentu, že Praha,
zacne-li investovat do prípravy olympijské
infrastruktury vcas, bude lépe pripravena
a bude mít vetší šanci olympiádu hostit.
Poslední komunální volby v Praze vyhrála ODS, která se zatím za olympijské
hry bere. Puvodní kritici olympiády (jsou
jimi vubec ješte?) SNK-ED a Zelení byli
prizváni hostovat jako radní do Bémovy
pražské vlády. Opozicní CSSD má olympiádu také v programu a hry v Praze nedávno podporil i prezident Václav Klaus.
První problém je, že olympiáda se do
Prahy nehodí. Praha je mesto kapesní,
s úzkými ulickami v centru, má príliš slo-

E?

gových drah, parku, areálu rekreacního
sportu, plaveckých bazénu, kterých je
zoufale málo a jsou drahé, do zelene, detských hrišt a hlavne do kultury.
Olympiáda možná udelá Praze reklamu, ale potrebuje ji Praha? Místa, která
chce v Praze navštívit každý turista, mají
svoji omezenou kapacitu a na Karluv
most už se více turistu nevmestná.
Je jasné, že olympiáda znamená obrovskou príležitost pro stavební lobby. Ze
srovnávacích statistik vyplývá, že dálnice a rychlostní silnice stavíme mnohem
dráž než jinde v Evrope, což nesouvisí
s krajinným rázem a geologií. Každá druhá stavba financovaná z verejných zdroju
se u nás prodraží, železnicní koridory
byly mnohem dražší, než bylo puvodne
naplánováno.
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CESKOU rEPUBLIKU príjEmná

tretí císlo tohoto ctvrtletníku od voJeto
do tisku
už
leb a neuveritelné,
stále není vláda,
která pujde
by mela
oporu ve snemovne. To ale neznamená,
že se nedelo nic zajímavého. Vždyt se
uskutecnil duležitý kongres Obcanské
demokratické strany a její predseda Mirek Topolánek zverejnil ochotu vládnout
se sociálními demokraty a místo šéfa lidovcu ZÍskal Jirí Cunek. Tedy muž, který kariéru celorepublikového
politika
postavil na populistickém rešení romské
otázky.

nEní

vlolna

]

podle informací ze zákulisí se prý obávali, že se za postupem hlavy státu skrývá
nejaký úskok. To Václava Klause zarazilo
natolik, že odrekl další vyjednávání a záhy jmenoval nového premiéra, opet Mirka Topolánka.
Mohlo by se zdát, že tím své domovské strane nahrál, ale je to presne naopak.
Vedení ODS pocítalo s tím, že i v druhém
pokusu prezident poverí práve je, ale nechá na nich, koho vyberou za premiéra.

TaK JinUDY

Bezesporu bylo prekvapením,
když
13. listopadu na spolecné tiskovce šéfu
ODS a CSSD Mirek Topolánek prohlásil: "Hledáme programovou shodu nebo
programový prusecík, z cehož vyplývá,
že jestliže první vláda, kterou jsem sestavoval, byla vláda, která jasne deklarovala,
že smeruje k predcasným volbám, tak
ta druhá vláda, kterou budu sestavovat,
bude vláda, která bude hledat stabilnejší
rešení." Tím byla mínena vláda všech demokratických stran ve snemovne, jež by
vládla minimálne do roku 2009.
Co se odehrálo tak zásadního, že šéf
ODS úplne obrátil dosavadní strategii,
tedy nespolupracovat se socialisty? První otocení volantu prišlo na Pražském
hrade. Prezident Václav Klaus doufal, že
politici jsou už natolik nervózní z patové
situace, že je presvedcí k nejaké spolupráci. Komunisté a sociální demokraté
ale jeho návrhy témer okamžite odmítli,

Zeme potrebuje
reformní kabinet,
který bude delat
zásadní kroky.

Mirek Topolánek totiž chtel navrhnout
nezávislou osobnost, která by našla podporu napríc politickými stranami a privedl, by zemi k predcasným volbám. Po
prezidentove kroku ale nebylo moc prostoru na taktiku. Topolánek mel vlastne
jen tri možnosti: za prvé znovu navrhnout menšinovou vládu. Za druhé obnovit projekt trojkoalice s lidovci a zelenými
a za tretí zacít vyjednávat se sociálními
demokraty.
Kdyby sáhl k prvním dvema možnostem, bylo by nepochybné, že ani tentokrát
nezíská podporu ve snemovne. Socialisté

EriK TaBErY

a komunisté dosud pusobí jako nedrolící
se blok. Mel by tedy pred sebou vidinu
tretího pokusu, který ale už vubec nemusel získat nikdo z ODS, ale treba Jirí Paroubek. Nenašel by on nejakého prebehlíka zprava? A v této nejistote je klíc ke
všemu následujícímu dení. Má šéf strany,
která vyhrála volby, riskovat, že k moci
pujde konkurence, a nebo se s ní radeji
dohodnout a mít ji pod kontrolou?
Motivací je ale VÍcero. Už v minulé
Prítomnosti jsem napsal: "Otázkou je, co
se u obcanských demokratu odehraje ve
chvíli, kdy jejich vláda neZÍská duveru (po
prvním pokusu). Najdou sílu odolat vábení Jirího Paroubka, aby spolu vládli? Ono
je neco jiného odmítat spolupráci pred
vstoupením do Strakovy akademie, a neco jiného, když už jste se uvelebili v ministerských kreslech." A to platí stále.
Primerene, primerene
Mirek Topolánek tedy byl ochoten vstoupit do vlády se socialisty, byt odmítl jejich
požadavek, aby hodil pres palubu Zelené
a lidovce. To je sice sympatické, ale není
to dost. Vždyt zeme potrebuje reformní
kabinet, který bude delat zásadní kroky.
Byla by toho ale vláda dvou tak protichudných stran schopná? Všechny indicie naznacují, že níkoli. Psalo se o tom
i v Prítomnosti - socialisté vyhlásili ostrý
obrat doleva, chtejí usilovat i o komunistické volice. Jak by to tedy šlo dohromady s modrými plány?
Možná by to vypadalo jako ve slavné scéne z pohádky Byl jednou jeden

KDmentárE

král, kde Werich s Burianem zkoušejí
neumetelsky udelat testo a sypou do nej
vše, co najdou. A i když vykrikují "primerene, primerene", je z toho nechutná
kaše, která se valí z hrncu a nikdo ji nemuže zastavit.
Obavy z obnovení spolupráce ODS
a CSSD posílily i výroky predstavitelu
techto stran. Rozhazují data možných
predcasných voleb, které jsou stále vzdálenejší a vzdálenejší, že se jen ceká na to,
až nekdo vykrikne léto 2011, což je rok
po rádném ctyrletém volebním období.
Stejne tak se už spustil tradicní kulomet
strílející jména budoucích ministru ci
naopak neprijatelných politiku. Datum
a jména ale vezmi cert, podstatné je, co
bude vláda chtít prosazovat. Tedy jaký
bude program.
Mirek Topolánek se svým návrhem
na duhovou koalici prišel tesne pred

kongresem své strany, kde chtel obhájit
místo predsedy a predevším tuto novou
strategii. Na jednání obcanských demokratu se cekalo s velkým napetím. A byl
to skutecne zajímavý sjezd této strany,
tedy živý a názorove pestrý, což zejména
v dobách šéfování Václava Klause nebývalo vubec bežné.
Zrejme nejvetší potlesk a debatu vyvolal projev místopredsedkyne ODS Miroslavy Nemcové, která spolupráci s CSSD
striktne odmítla a navrhla, aby se strana
nebála i tretího pokusu. Pripomnela, že
predvolební kampan její strana postavila
na volbe. Jedna cesta vedla s CSSD a druhá s ODS. "A témer dva milióny lidí se
s námi vydaly naší cestou. Dekovali jsme
jim a slibovali, že budeme delat politiku,
ke které nás zvolili. Cože jsme konkrétne
slibovali? Neco, cemu já ríkám konzervativní ctnosti: napríklad nízké dane, du-

chodovou reformu, která zajistí soucasné
i budoucí duchodce, duraz na vzdelávání,
efektivní státní správu, osobní svobodu
a odpovednost. A také, nezapomenme,
vyjasnení korupcních kauz." Podle Nemcové to ve vláde s CSSD není možné.
Její slova pozdeji trochu zapadla, protože neobhájila své postavení místopredsedkyne. Klamne se to ale vydává jako
dukaz toho, že její myšlenka byla kategoricky odmítnuta. Když jsem vstoupil tesne
po otevrení bran kongresu do Veletržního
paláce (tedy ješte den pred hlasováním
o vedení strany), už mi lidé z nitra strany
ríkali: "Predsedou bude Topolánek, získá
tak kolem 80 procent, první místopredseda bude Pavel Bém, protože to má vyjednaný s Ostravou a Stredo cechy. Proto
se ale dalším místopredsedou musí stát
stredo ceský hejtman Petr Bendl. Pak je to
dohodnutý pro Petra Gandalovice, pro-
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to že chtejí novou tvár, a Ivana Langera,
aby socialistum ukázali, že coby ministr
vnitra má podporu. Boj bude o poslední
místo, ale zrejme uspeje Petr Necas."
Není treba dodávat, že se vše stalo
presne tak, jak se ríkalo. Dohody byly
uzavreny dávno dopredu a nic na tom
projevy nemohly zmenit. Což je jev
v ceských stranách bežný, a také nebezpecný, protože omezuje konkurenci.
Miroslava Nemcová tedy prohrála
leda kvuli taktice a ne kvuli svým názorum. Podle potlesku, projevu a proslovu
by se dalo dokonce ríct, že kdyby odpurci vlády se socialisty meli vudce, meli by
šanci svou prosadit. Takhle Topolánek
jednoznacne uspel se svým plánem na
duhovou koalici.

KDY vyraZit

na Ztec?

Kongres ale prinesl jiný a neméne duležitý zvrat. O další stupínek výše se vyhoupl
pražský primátor Pavel Bém. Nyní už je
zástupcem predsedy, a je nepochybné, že
dríve nebo pozdeji bude usilovat o roli
šéfa. Jeho projev na kongresu byl také duležitý. Nejdríve se prihlásil k odkazu Václava Klause, se kterým prý kdysi prodelal
radu "anihilujících stretu" a "kolikrát
jsem odcházel pokoren a argumentacne znicen", ale "jednomu jsem se naucil:
uspet znamená být tvrdý, ale i argumentacne perfektne pripravený".
Ale také jasne naznacil, že na rozdíl od
Topolánka nechce pestovat dobré vztahy
s menšími stranami. Nejdríve rekl, že
KDU-CSL je "partner, na jehož duve-

a pr-aHU
[
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KTErÉ mOHOU promEniT

ru a loajalitu už jsme tolikrát spoléhali
a snad pokaždé se zklamali". A pak jednoznacne prohlásil, že se "musíme vrátit
k myšlence zmeny volebního systému.
Platí, že vetšinový volební systém marginalizuje vliv extrémistických stran i tech,
které reprezentují jen okrajové zájmy".
Pavel Bém tedy staví na základech, na
kterých stála v roce 1998 dohoda ODS
se sociálními demokraty. Ackoli jeho
taktika ted není na poradu dne, je treba ho stále dusledne sledovat. Vždyt po
parlamentních volbách v roce 2002 šla
do snemovny CSSD s Vladimírem Špidlou a koncila s Jirím Paroubkem, Unie
svobody s Petrem Marešem a odcházela
s Pavlem Nemcem, lidovci zahájili sezonu s Cyrilem Svobodou a uzavírali ji

Trans
]

ne druhé tiše živí svuj národovecký populismus. Abe se také bude muset vyrovnat
se sebevedomím Putinova Ruska, které
dál bude hrát "energetickou kartou".
To JSOU paraDOXY

Pres všechny znaky modernizace v Moskve, Petrohradu a pár dalších mestských
centrech na Sibiri zustává Rusko civiliTomáš KLvana
cích rolí. Od zárí stojí v cele Japonsvete
se mení
obsazení
ska
nový
premiér
Šinzó rozhodujíAbe, a má

Ve

pred sebou strmý úkol: navázat na rychle
sílící legendu o Džuniciróvi Koizumim,
zdá se první japonské vudcí osobnosti,
která opravdu pochopila kapitalismus
a demokracii.
Abe musí svoji souostrovní zemi kormidlovat v case expanze cínské ekonomiky a nacionalismu. Z ocí nesmí spustit
Severní Koreu, jež detonovala malou atomovou bombu, a musí umne vyvažovat
politíku vuci demokratické Jižní Koreji. Ta
na jedné strane pokracuje v usmirování
Kimova režimu v Pchjongjangu a na stra-

zacne tím, za co je kdysi oznacil Helmut
Schmidt, jakousi "Horní Voltou", kterou
v tuto chvíli namísto jaderných zbraní
podpírá vysoká cena ropy a plynu. At už
Kreml má nebo nemá na svedomí vraždy svých odpurcu, z nichž poslední bylo
otrávení bývalého agenta Litvinenka
v Londýne, kolem tamních ekonomicko-mocenských pomeru se šírí špatne vyvetratelný zápach.
Abe už úraduje, ale kdo vystrídá britského premiéra Tonyho Blaira a francouzského prezidenta Jacquese Chiraka,
se tuší, avšak neví. Bude-li to v Británii ocekávaný ministr financí Gordon
Brown, jednou ze základních otázek jeho

KDmEntárE

s Miroslavem Kalouskem, ODS vbíhala
na hrací pole s Václavem Klausem a loucila se Mirkem Topolánkem a komunisté
s Miroslavem Grebeníckem a finišovali
s Vojtechem Filipem. Jak víme, že zmena
neprijde i tentokrát?
Tím spíš, jak si trefne povšiml komentátor Daniel Kaiser, že Bém hodne kopíruje cestu Stanislava Grosse. Také stále
naznacuje ochotu vyrazit na ztec místa
predsedy, ale pak delá drahoty. Proste ceká na vhodnou chvíli, kdy vyrazit
vpred. Také si - jako kdysi Gross - kolem
sebe vytvárí velkou sít ruzných lobbistu
a dokonce mu stejne preje i podpora verejného mínení.
Vítezství Pavla Béma by potvrzovalo
trend, kdy se k moci dostávají stále vetší

pragmatici. Bém by rozhodne hledal rec
s Paroubkem lépe než Topolánek, což
ostatne dokázal už na pražské radnici,
kde spolu vládli. Pak by skutecne zrejme
prošla zmena volebního zákona, která
by vymazala menší strany a svet v Ceské
republice by se zmenil na ružovo-rudý
a modrý. Což rozhodne není príjemná
vidina.
KráL pragmatismu
Ovšem králem pragmatismu je starosta
Vsetína Jirí Cunek. Tento muž postavil
svou úspešnou kandidaturu do senátu
a do strany na tom, že je rozhodný a razantní politik, protože bez váhání z padajícího domu vyhnal romské neplatice.
Nastehoval je do obytných bunek a cást

"

,

ormacnlHO

vystehoval z mesta na venkov. Vzedmula se vlna kritiky, že takové zpusoby jsou
neprijatelné. Ovšem Jirí Cunek se z ní radoval a otevrene ríkal, že v Ceské republice mu jeho postoje mohou prinést jedine
body. Má nepochybne pravdu. Je to ale
kvalifikace na predsedu? Podle velké cásti
lidovcu ano. Jsou totiž natolik zdecimovaní putkami ve svém vedení a neúspechy ve volbách, že touží po silném vudci.
S Cunkem v cele budou mít lidovci
razantnejší tvár, ale tím to koncí. Rozhodne se nestanou prijatelnejší partají,
práve naopak.
•

Erik 1'aliery je novilllÍi;
zástupce

šéfredaktora

t)Jdcllíku Respekt.

rOKU
vedení se stane, zda nasmeruje svoji zemi
k Evropské unii. Britským premiérum
jsou paradoxy souzeny. Když se pred deseti lety moci ujímalo duo Blair-Brown,
první mel nálepku eurofila a druhý atlanticisty. Blairovou slávou i pádem se
však staly ony povestné zvláštní vztahy
s Amerikou, k nimž prispel do té míry,
že ho, umírneného labouristu, dnes za
svého považují americtí neokonzervativci. A Brown už nyní ohlašuje na nepopulárním Georgi Bushovi "víc nezávislou"
zahranicní politiku. Delá to také s ohledem na sílící postavení šéfa konzervativcu Davida Camerona.
ZELenÝ

DUCH DOBY

Cameron se po sledu nadejných, ale volebne katastrofálních pravicáku stylizuje
do podoby vudce nového typu, což jeho
starší thatcherovští kolegové berou stejne jako hlazení proti srsti. Mnoho z nich
nepovažuje šéfa za víc než dobre vypadající plakát, za nehož se lze skrýt a vyhrát
volby. Cameron býval "jen" manažerem
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v oboru public relations, ambiciózní mladíky jako on však není dobré na ostrovech podcenit. Blair zpocátku také nevypadal jinak než jako reklama na svuj
thymolinový úsmev.
Cameron torye tlací doleva, pryc od
Ameriky, a obléká je do zelena. Kdyby
nedelal nic než to poslední, znacilo by to
prinejmenším dobré pochopení ducha
doby. Nedaleká budoucnost patrí politikum zduraznujícím svobodu v symbióze
s ekologií. Proc práve ekologie, proc práve ted? Každá nová myšlenka chce cas.
Nejdrív se prosazuje v rovine rétoriky,
upevnuje se jako spolecenský diskurs,
a teprve potom vstoupí do politiky programové. Ekologie je na Západe na konci
první fáze a tesne pred pocátkem druhé.
Vedecké poznatky související s globálním
oteplováním pritom provází mnoho otázek. Do jaké míry je zpusobené lidskou
cinností a do jaké míry je to megacyklus,
o jehož podstate nic netušíme? Do jaké
míry je možné je kontrolovat, aby to neochromilo hospodárský vývoj? Nevíme.
BloJo9urr

a HYBrIDní lEXUS

Do Ceské republiky priletel na podzim
"skeptický ekolog", dánský profesor statistiky Bjorn Lomborg, jenž si pred léty
vysloužil nenávist ekologických aktivistu,
když je obvinil ze zvelicování ekoproblému zemekoule kvuli získávání penez pro
své organizace. Prijel na pozvání Liberálního institutu. Ten mu jeho op us preložil
a vydal, ale jak už to u nás chodí, pricestoval pozde, až poté, co svuj politický boj
vlastne prohrál. Budoucností politiky
není strízlivý Lomborg, budoucností je
étos prezentovaný Albertem Gorem, jenž
umí pracovat se strachem z neznámého,
alarmistické vize transformovat do sexy
obrázku
generovaných
pocítacovou
animací a ješte tomu ríkat Nepohodlná
pravda (název jeho propagacního filmu).
Kdyby byla opravdu nepohodlná, nebyla
by komercne tak úspešná, tak nadšene
prijímaná hlavními médii.
Pred peti lety prezident George Bush
odmítl Kjótský protokol jako špatnou
smlouvu o kontrole emisí skleníkových
plynu. Dnes neco podobného prijímá
na státní úrovni jiný konzervativec, kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger, aby si v levicove-liberálním státe
zachránil politickou kuži.
Ekologie je tady. Vedí to i "bobos"
- buržoazní bohémové snídající bio-
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Neumetelství
bratru Kaczyfiských
kontrastuje
virtuozitou

s politickou
bývalého

prezidenta Alexandera
Kwasniewského

šeností už není jen debatní figurou, ale
že se politicky pocítá: Clintonová by byla
první ženou v Bílém dome, Obama prvním cernochem a Romney je mormon.
McCain a Giuliani, ac každý jinak, jsou
silné vudcí osobnosti, rozumne nezávislé
na dominantní ortodoxii Republikánské
strany.
SmUtEK JmÉnEm POLSKO

jogurty a rídící hybridní lexusy, a vi to
taky zástup šéfu obrích korporací, kterí
se v rámci reklamního PR a programu
firemní spolecenské odpovednosti zelenými tématy pilne ohánejí.
Zacal SOUBOJo BílÝ Dum
Je možné, že si potenci zelených témat
uvedomuje i Bush, jehož válku v Iráku
a republikánskou korupci ve Washingtonu americtí volici odmítli ve všeobecných volbách uprostred prezidentského
mandátu. Obe komory Kongresu se po
dvanácti letech republikánské prevahy
ocitly v rukou demokratu, s nimiž ted
Bush bude muset po dva roky, které mu
v úrade zbývají, vyjít. Spekuluje se, že seinspirován Schwarzeneggerem - Bush
vrátí ke svému nekdejšímu slibu/neslibu
a nastolí ve Washingtonu zelenou agendu: jakousi prijatelnejší, tržní obdobu
dohody z Kjóta.
Ve Spojených státech se však nediskutuje jen o budoucnosti války v Iráku, která se nevyvíjí dobre, z níž však
predcasne odejít, jak to chtejí nekterí
demokrati, by bylo nedozírnou tragédií.
Mluví se také o prezidentských volbách
2008. Na strane demokratu jsou hlavními uchazeci o trun a žezlo senátorka za
New York Hi1lary Clintonová a senátor
za Illionois Barack Obama, na strane
republikánu zase bývalý starosta New
Yorku Rudy Giuliani, bývalý guvernér
z Massachusetts Mitt Romney a senátor
za Arizonu John McCain, jehož šance se
momentálne zdají být nejlepší ze jmenovaných. Z hlediska politického talentu,
integrity a prubojnosti je to závideníhodná skupina kvalitních kandidátu.
Dokazuje, že rozmanitost puvodu a zku-

Evropská unie by byla mrtvým projektem, kdyby bylo po vuli bratru Kaczyúských. Polsko, zahledené do svých
slabostí a komplexu, pod jejich vedením
prehlíží své silné stránky.
I když to bolí, je treba priznat, že neumetelství Kaczyúských kontrastuje s politickou virtuozitou bývalého prezidenta
Alexandera Kwasniewského. Ano, byl to
komunista, ale pri pohledu na konzervativní katolíky v cele soucasné "Rzeczpospolitej" si pozorovatel uvedomí, že
politika se hlavne musí umet. Varšava
se priradila k módnímu, pritroublému
euroskepticismu, akcentuje "Evropu národu", ale když je v úzkých z energetické
strategie Nemecka, najednou chce Evropu na své strane, chce pomoc, chce koordinovanou, ci snad dokonce jednotnou
energetickou politiku.
VítámE BULHarSKO
a RumunSKD
Nelze vést válku slov s Bruselem, Berlínem a Moskvou zároven, nelze na vnitrním diplomatickém jednání navrhovat
možnost veta jakékoliv diplomatické/zahranicne politické iniciativy Unie tak,
jako to v listopadu udelal polský velvyslanec v EU. Polsko zablokovalo dohodu
mezi Ruskem a EU, což by se v jiném
kontextu snad dalo pochopit a vysvetlit, ale bylo by k tomu potreba vhodne
pripravit pudu. Což se Varšava neobtežovala.
Uvítejme v Unii Bulharsko a Rumunsko a doufejme, že jejich vstup a nemecké predsednictví predznamená štastnejší
období pro flexibilní konstitucionalismus, než jaké jsme svým vstupem nevedomky zahájili v kvetnu 2004 my.
•

Tonuíš Klvana predfllíší

New York University v Praze,
je clenem Ceské euroatlantické rady
a pracuje ve spolecnosti BAT CR.
lU1
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Mnoho

lidí si možná

vedec a zároven
musíte

dostávat

rekne,

že se jako

verící clovek, evangelík,
do vážného

konftiktu,

protože vedecké metody, které používáte,
vám neumožnují

k Bohu dojít. Prináší vám

to nejaké vnitrní napetí?

Práve vedec si prece muže ci musí uvedomit, že existují veci, které patrí do jeho
oboru a na které má metody zkoumání,
a že jsou tu rovnež veci, které existují
predtím, než vubec zacne pracovat, a které mu umožnují, aby takové vedecké metody a postupy používal. Vedec musí mít
dobré duvody pro to, aby svým metodám
veril a aby se na ne mohl spolehnout. Jeden z takových predpokladu je i presvedcení, že celý svet, celé univerzum, zkrátka to, v cem žijeme, se chová racionálne
a má nejaký smysl. To je neco, co žádný
vedec nemuže dokázat, proste v to verí.
Je to cosi prvotního, co sám definovat
nemohu, ale co prijímám. Krestan nadto verí, že vesmír, který prožíváme, byl
stvoren kýmsi, komu ríkáme Buh, a pro
takovou víru dost dobre nemohou být
žádné metody a postupy, jak to exaktne
doložit.
Dalo by se ríct, že Buh je axiom, z nehož se
vychází a který se nedokazuje?
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Ano i ne. Prijetí takto chápané víry není
prijetí axiomu ci postulátu, jak se to všeobecne chápe, je to spíše pozvání na cestu.
Abych to rekl krestansky, je to pozvání
k následování Krista. Ve 139. žalmu se
ríká: ,,vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej
srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má.
A popatr, chodím-lit já cestou odpornou
tobe, a ved mne cestou vecnou." Cili znovu: to, že nekdo uverí, není totéž, co prijetí
postulátu, nejakého dogmatu, nýbrž výzva k vykrocení na urcitou životní cestu.
Ovlivnuje to pak zpusob vašeho nahlížení na svet, vztah k lidem, životní postoje
a smerovánÍ. Sám jsem vyrostl v krestanské rodine, rada mých príbuzných byla ci
je evangelickými farári, jsem tím tedyodmalicka odkojen. Ale pochopitelne v urcitém veku dospejete k vedomému rozhodnutí a reknete si: "Takhle se já na to budu
dívat. To mi vyhovuje." Od té doby nemám s oním hypotetickým rozštepením,
o nemž jste mluvil, žádné problémy.
Presto se asi nevyhnete

tomu, abyste pra-

coval s nejakým konkrétním

pojmem Boha.

Pojmy Boha jsou necím, co si skrze bibli nebo neco jiného vytváríme. Ale ony
pojmy Boha nepostihují, protože Buh je
nade vše i nad všechny naše pojmy. Ale
rekneme, že Bohem mužeme být osloveni. Katolický teolog Hans Kiing napsal
zajímavou osmisetstránkovou knihu nazvanou Existuje Buh? Ta kniha shrnuje
historii myšlení o Bohu a v záveru nabízí
i Kiinguv vlastní prístup. On k tomu napsal krátké teze, které jsem v 80. letech
preložil. Kiinguv postoj z této knihy mi
dost vyhovuje. Vychází ze základní duvery ve skutecnost a ríká, že víru, že Buh
existuje, lze prijmout jen v duvere založené na skutecnosti samé. Dodám, že
verící clovek pak chápe svou víru jako
dar, který mu byl dán. Kým? Inu Pánem
Bohem, v nehož uveril.
Dost

populární

jsou

kterí po celoživotním
univerza

historky

o vedcích,

zkoumání zákonitostí

docházejí k záveru, že vesmír má

božský základ. U Einsteina je to napríklad

s

odkazem

na Spinozuv

pojem predzjed-

nané harmonie, zdá se, že existenci

tako-

slovem "existence". Pokud vycházíme
z empirie, pak zjištujeme, že pro boží existenci nemáme empirický dukaz. Ale to
ješte neznamená, že Buh vubec neexistuje.
Je to zkrátka jiný - vyšší, chcete-li - typ
existence! Jako pomucka pro predstavu
by tu mohla fungovat práve matematika.
Matematik bežne pracuje s VÍcedimenzionálními prostory. Mužeme si proto treba
predstavovat Boha jako existujícího v nejaké vyšší dimenzi, ale je to jen jakási metafora, která Boha samozrejme nemuže
postihnout. Mužeme si treba predstavit, že
náš svet je neco jako papír, který leží pred
vámi. V tomhle dvojrozmerném prostoru
je neco nahore a neco dole. Ale nahore je
také sem, myslím tím tretí rozmer, který
se oteVÍrá nad plochou.

tují ruzné školy, spousta názoru. Treba
je tu otázka, jestli množina všech prirozených císel 1, 2, 3, 4 a tak dál do nekonecna existuje, nebo jestli ji postupne jen
vytváríme, jak po jedné pricítáme. Mne
je bližší taková ta platónská predstava,
která tvrdí, že císla existují dríve, než my
je popisujeme, a že matematické pravdy existují predtím, než je nekdo objeví
nebo sepíše. Z toho také potom vychází
další otázka, jestli je matematika vubec
prírodní veda. Pro mne asi ne. Mám za
to, že matematika je spíše logická veda.
Vezmete si príklad geometrie. V reálném
svete neexistuje žádná prímka, ale my
pomocí techto ideálních predmetu, jako
je prímka, mužeme aplikovat duležité
souvislosti na predmety reálného sveta.

vého boha Einstein nakonec prijímá. Stalo
se vám nekdy, že jste se pri rešení úlohy

V jaké

dostal do situace, kdy jste si ríkal "ted se

I on je zjevne v "jiné dimenzi"?

možná dotýkám neceho božského"?

Zajímavá otázka: v jakém smyslu existují matematické objekty? A na to zase
mají filosofové mnoho odpovedí, exis-

Takto bych to rozhodne nerekl, ale reknu
to jinak. Záleží totiž na tom, co myslíme
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dimenzi

se pohybuje

matematik?

Prikláníte

se tedy ke "svetu

idejí",

který

je vecný. Není i tento ideální svet jakýmsi
dukazem existence Boha?

Já bych to nepovažoval za dukaz, ale za jakési metaforické, analogické usuzování -

rozHDvDr

že u tohoto dukazu je snadnejší verit dusledkum než predpokladum.
Otec

scholastiky

v 11. století

Anselm

vycházel

z

[anterbury

z predpokladu,

že

Buh je bytost, nad niž si nelze myslet vyšší
a dokonalejší,
vé bytosti,

a pokud máme pojem tako-

musí k její dokonalosti

patrit i vlastnost

nutne

existence.

Ano, a ono je samozrejme diskutabilní,
jestli existence je vlastnost nebo ne, a o to
se filosofové prou. G6del to reší trochu jinak, on definuje Boha pomocí pojmu pozitivních vlastností. God like being, tedy
bytost, která se podobá bohu ci je božská,
je taková, která má nutne práve všechny
vlastnosti, které jsou pozitivní. Predpokládá se také, že když nejakou vlastnost
nutne nikdo nemá, pak ta vlastnost není
pozitivní. Z toho, že božskost je pozitivní vlastnost, vyplyne, že možná existuje božská bytost. Z toho plyne, že když
možná existuje, pak nutne existuje. Tolik
ve zkratce a ve zjednodušení. Dá se to
presne zapsat logickými formulemi, není
to dlouhé, ale na to tady není místo.
Rozhodující pro dukaz Boha tedy je, jak si
božskou bytost v jazyce definujeme?

per analogiam. A na to, že pojem Boha
není absurdní, by se z toho zrejme dalo
usuzovat.
Má-Ii

Buh "jiný typ existence"

vycházející

z bežné

empirie,

než je ten
jak

ríkáte,

Ano, z té definice všechno vychází, ale
ani pro G6dela toto není nejaký dukaz
pravdivosti víry. On proste jen analyzuje predchudce a ríká: takto to je, vycházíme-li z tech a tech predpokladu. Ale
pro mne víra souvisí hlavne s urcitým
životním rozhodnutím. Nemyslím si, že
by se prijetí víry melo opírat o dukaz,
ale na druhé strane si také myslím, že neexistuje zpusob, jak Boha nejakým jiným
dukazem vyvrátit.

proc se potom tolik lidí v historii pokoušelo dokazovat

existenci Boha bežnými logic-

kými prostredky,

mám na mysli predevším

Anselmuv ontologický
století formalizoval
matik Kurt GDdel.

dukaz, který ve 20.

slavný rakouský mate-

Je to velice lákavá predstava, predvést dukaz boží existence. G6deluv dukaz dobre
znám, napsal jsem o nem i nekolik prací.
Ale kvuli tomu on není slavný, je to okrajová záležitost v jeho díle, dokonce nebyla
za jeho života publikována. Jeho motivace
také vycházela z toho, že chtel analyzovat
predchozí myslitele. On je pouze formalizaval, ten dukaz je matematicky správný,
není mu co vytknout. Jde ale o predpoklady, z nichž se vycházelo. Jeden takový
presvedcený ateista profesor Magari rekl,

To už se podobá klasickému prohlášení, že
víra není rozumová záležitost.

To jsem prímo nerekl. Víra v Boha je pro
me racionálne obhajitelná. Všichni prece
víme, že vycházíme z nejakých prvních
principu, ale že tyto principy prijmeme,
že je prijmeme za vlastní, už není úplne otázka rozumu. Na druhé strane ale
vím, že pokud jsem tyto principy prijal,
nejsou v rozporu s rozumovým uvažováním. Zkrátka, že to není nejaká hloupost,
abych to rekl volne. Ale dalo by se to ríct
i jinak. Pomohu si znovu Kurtem G6delem a jeho slavnou vetou o neúplnosti.
V matematice rozlišujeme vety, které lze
(v konkrétní teorii) dokázat, které lze
vyvrátit, a které nelze ani dokázat ani

vyvrátit. Práve G6del ukázal, že v každé
axiomatické teorii prirozených císel existují vety, které se nedají ani dokázat ani
vyvrátit, to je takzvaná veta o neúplnosti.
Když chcete, trochu se to podobá tomu,
o cem mluvíme. "Racionální obhajitelnost" ideje Boha spocívá nejen v tom, že
ji nelze racionálne vyvrátit, jak už jsem
jednou naznacil, ale že víra v Boha vede
ke smysluplnému stylu života.
Jak se díváte
a náboženských

na oživování
hodnot

náboženství

v prísné

rigidní

podobe, jak je to videt v ruzných sektách
nejen v krestanství?

Musím se priznat, že z toho mám docela
obavy. Jako protestant jsem vždycky cítil,
že víra me vede ke svobode. Není to tak,
že by mi nekdo shury porád rikal: "Delej
to tak, a beda ti, když to tak nemyslíš."
Vždy jsem to chápal tak, že ty naše veroucné pojmy jsou jen jakousi pomuckou
k tomu, co je v té jiné dimenzi nad námi.
Ceskobratrská evangelická církev, k níž
patrím, napríklad prijala za své pet ruzných konfesí. Ony nerikají úplne to samé,
ale jaksi cítí to samé. A slova sama tento
pocit nepostihují. Príliš fundamentalistický prístup k náboženství a jejich klasickým textum me desí. Na druhé strane
úcast na živote krestanské obce (farnosti,
sboru) je velkým prínosem; krestan není
"sólista", má mnoho "bratru a sester".
Dá se bible vubec císt doslovne,
analytickým

zpusobem,

sledovat

prísným
logické

postupy a podobne?

Já si myslím, že když nekdo cte bibli, je
dobré, když trochu zná pozadí a církevní prístup k tomu, aby nebyl moc dogmatický, at už z jakékoliv strany. Dnešní
mládež už o tom moc neví a muže ji tak
leccos šokovat. Treba když andelé lezou
po žebriku do nebe. Ty predstavy jsou
pro nás primitivní, ale co já vím, možná
že za tisíc let budou lidem pripadat primitivní zase naše predstavy. Jistá elementární znalost bible a krestanství by však
mela patrit k uvedomelému evropanství
a cešství, at je clovek verící nebo neverící;
chybí-li, je to znacné ochuzení.
•

Petr Fischer je novilUír,
redaktor

Hospodárských
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Tomáš HaLíK

stavitelu

evropského

osvícenství,

Vkorespondenci
dvou Friedricha
celných predpruského panovníka
Velíkého a jeho prítele Voltaira, nalezneme
jejich pevné presvedcení, že náboženství
(a tím je míneno krestanství) definitivne
zmizí ze sveta nejpozdeji do roku 1900.
Na prelomu 19. a 20. století náboženství nezmizelo; v té dobe se však stalo
predmetem systematického akademického výzkumu: konstituovala se religionistika, "veda o náboženství", a ustavily se
také psychologie a sociologie jako samostatné akademické disciplíny - a jejich
zakladatelé, napr. William James, Émile
Durkheim ci Max Weber, venovali velkou
pozornost práve náboženství. V techto
výzkumech dominovalo však stále - až témer do sedmdesátých let 20. století - "paradigma sekularizace". Zjednodušene receno - protože vzájemne si odporujících
teorií sekularizace je bezpocet a pokusu
definovat sekularizaci je stejne tolik, kolik
je (podobne bezúspešných) snah najít prijatelnou definici náboženství - šlo o predstavu, že s procesem modernizace bude
role náboženství ve spolecnosti i v životech jednotlivcu slábnout a slábnout, až
snad jednou bude náboženství nahrazeno
necím docela jiným, treba vedou.
VÝJimKa americKá,
vÝJimKa evroPsKá
Dnes zacíná skoro každé odborné pojednání v oblasti sociologie náboženství
konstatováním, že tato teorie byla vedeckým omylem. V pohledu spolecenských
ved na náboženství se prehodnocují
a mení základní veci. Je tomu tak proto,
že dosavadní teoretické koncepty byly
chybné, anebo se tolik zmenila sama náboženská scéna dnešního sveta?
Platí zrejme oba duvody - a navíc obe
skutecnosti spolu úzce souvisejí. Na rozdíl od pozitivistu víme, že nelze striktne
rozlišit a oddelit "holá fakta" od jejich interpretace (Friedrich Nietzsche ríkal, že
každý pohled sám je už interpretací). Velké zmeny jiste probíhají "v realite" a volají po nové teoretické reflexi. Ukazuje
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VE SPOlEcnOSLI I V ŽIVOUCH JEDnOILlVCU sláBnOUI,
SE nEVIjPlnlllj.
[PrEDPOVEDI,
ŽE S procEsEm
mDDEínlZaCE BUDE rolE náBDžmSIví

]

v

SE STEHUJE
se však, že klasický koncept sekularizace
byl již v dobe svého vzniku neadekvátní
nástroj k porozumení už tehdejšímu stavu náboženství. Byl to totiž - jak uvádejí
soudobí americtí sociologové Rodney
Stark a Richard Fenn - nikoliv "objektivní vedecký popis", za nejž se vydával,
nýbrž mnohdy spíš ideologický nástroj,
mající - úmyslne ci nevedomky - sloužit
procesu marginalizace náboženství.
Prvá skutecnost, která otrásla názorem, že proces modernizace je nutne
hrobarem náboženství, byl vývoj v USA.
Jak to, že zeme, kde proces modernizace
pokrocil nejvíc na celém svete, kde veda
a technika oslavily nejvetší triumfy, zustává jednou z nejreligióznejších zemí
této planety? "Jedná se o nejakou výjimku z pravidla," zacali rozpacite tvrdit zastánci ucení o sekularizaci.
Dnes se naopak mluví o evropské
výjimce; podle sociologa P. 1. Bergera,
kdysi jednoho z nejvýznamnejších teoretiku sekularizace a dnes jednoho z jejích
nejaktivnejších kritiku, se proces sekularizace týká jen nepatrného kousícku naší
planety - totiž cásti Evropy (nebo spíš jen
urcitých vrstev evropské spolecnosti) a v mimo evropském prostoru se s ním
setkáme jen výjimecne, nejvíce u príslušníku elit, kterí studovali na Západe.
Teorii sekularizace se vytýkají predevším tyto chyby: nejprve eurocentrismus arogantní a naivní predpoklad, že to, co
se práve odehrává v Evrope, musí se nutne drív nebo pozdeji prosadit na celém
svete. Dále zmínená ideologicnost, apriorní predpoklad, že náboženství je "detství lidstva", prechodné stádium - dnes
se spíš má za to, že jde o "antropologic-

kou konstantu": mení se mnohé podoby
náboženství, náboženství samo však zustává jako trvalá dimenze ci funkce lidské spolecnosti. Teorie sekularizace stála
rovnež na falešném srovnání: prijala romantickou predstavu o stredoveku jako
"zlatém veku víry", vuci nemuž se pozdejší doby zdály méne zbožné.
Ve skutecnosti prechod zájmu historiku od pouze literárních památek (které
ve stredoveku vytváreli vetšinou mniši
a které tudíž obrážely jejich specifickou
subkulturu) k "historiografii životního
stylu" odhalil prekvapivé skutecnosti:
zatímco ve stredoveku v mnohých evropských zemích krestanství zustávalo
mnohde na povrchu (drželo se hlavne ve
vrstvách kléru a pri panovnických dvorech), do širších lidových vrstev proniklo
hloubeji práve s osvícenstvím a systémem církevního vzdelávání (kdy naopak
ateismus byl spíše módou úzkých šlechtických kruhu).
Ale také v pozdejší dobe mužeme mluvit spíš o "odcírkevnení" než o "odnáboženštení". Zastánci teorie sekularizace,
z nichž mnozí byli "antiklerikály", paradoxne prejali nekriticky úzce "klerikální" pojetí náboženství - proto z úpadku
nekterých funkcí církevního náboženství
vyvodili nesprávný záver o úpadku náboženství jako takového.
Z institucí

DO sOUKromí

Americký sociolog Thomas Luckmann
koncem šedesátých let 20. století ukázal,
že víra nemizí, pouze se "stehuje" z verejného života a z vnejších forem, to jest
zejména z institucionální církevne orientované podoby do oblasti soukromého ži-
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vota jednotlivcu - náboženství nezaniká,
nýbrž stává se "neviditelným", privatizuje
se. Rodney Stark a William Bainbridge,
kterí se pokusili aplikovat na náboženství
teorii racionální volby a uskutecnili rozsáhlé empirické výzkumy religiozity, došli k názoru, že sekularizace není zdaleka
jednosmerný a nezvratný pohyb na zpusob nejakého prírodního dení (evoluce);
podle nich sekularizace je pouze jedna
z fází normálního cyklického vývoje náboženství (sekty se promenují v církve,
církve slábnou, objevují se inovace - nové
kulty). Etapa sekularizace v evropském
novoveku nezanechala nenáboženskou
spolecnost - oslabena je pouze jedna forma náboženství. Víra zustává a Wedá jen
nová vyjádrení.
Jedna vlivná škola v sociologii náboženství odpovidá na otázku, proc se v USA
tak vysoké procento lidí úcastní církevního života a v Evrope je to stále klesající
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pocet, takto: pluralita a konkurence církví
nutí americké církve k flexibilite. Kde je
malá konkurence, tam se církve chovají
jako líné firmy, které jsou schopny nabízet jen jeden tradicní druh výrobku. Když
lidé o tento jediný sortiment nemají zájem, církve (a casto i verejné mínení) z toho mylne usuzují, že "religiozita klesá".
Avšak spíš opak je pravda: v soucasné
dobe zájem o duchovní sféru života spíš
roste, poptávka je obrovská, jen nabídka ze
strany církví je leckde ubohá. Dnešní lidé
(a jednotlivé skupiny) totiž mají diferencované duchovní potreby. Tam, kde náboženské instituce dovedou pružne reagovat
a nabízet mnohotvárnou službu, tam se
nemusejí bát o svou budoucnost. P. L. Berger navrhuje nahradit teorii sekularizace
teorií o pluralizaci náboženského života.
Jepozoruhodné, že nejvetší krize zakoušejí "sekularizované církve" - ty, které se
nejvic snažily se prizpusobit "tomuto sve-

tu". Už behem šedesátých let zacali nekterí
socioologové predpovídat, že náboženství
nejen prežije, ale zažije velký rozmach,
a to práve v podobách zduraznujících
transcendentální hodnoty. Tam, kde jsou
církve slabé, lze ocekávat rust "nových
kultu" (nezatížených staršími tradicemi
a tedy pružnejších vuci nové situaci); tam,
kde jsou silné, spíš vznik "sekt" (inovací na
pude existujících náboženství).
MaSivní nás'[up DO PDLI,[IKY
V rade evropských zemí mužeme pozorovat i nadále tendenci k "individualizaci víry" - slábnutí ochoty verících plne se
ztotožnit s tradicními církevními institucemi a v dusledku toho slábnutí nekterých drívejších funkcí techto institucí ve
verejném živote. Avšak behem poslední
ctvrtiny dvacátého století zastínil tyto
jevy jiný trend, který je ješte daleko razantnejší a na rozdíl od sekularizace ne-
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kterých evropských zemí má vpravde
celosvetový charakter: masivní nástup
náboženství do verejného života, zejména do politické sféry.
Francouzský sociolog Gilles Kepel ve
svém bestselleru Boží pomsta: krestané,
židé a muslimové znovu dobývají svet
dokládá politickou ofenZÍvu monoteistických náboženství proti liberálnímu
rádu. Uvádí radu príkladu: "islámské
revoluce", vliv evangelikálních skupin na
politický život USA, konzervativního judaismu na politiku Izraele, radí sem i katolické hnutí Comunione e Liberatione
a (podle mého názoru neoprávnene) vizi
"reevangelizace Evropy" Jana Pavla II.
Víra

mOBILlZUJE

Americký sociolog Mark Juergensmeyer
popisuje snahu svetových náboženství
zasahovat aktivne do verejného života
a prosazovat mravnost v politice. Všímá
si spojení tradicních náboženství s moderní politikou. Globalizace a konec bipolárního sveta neprinesla konec dejin,
nýbrž vzkríšení lokálních spolecenství na
náboženském a etnickém základu. V celosvetovém merítku mužeme pozorovat
propojování etnického prvku a náboženství - "náboženský nacionalismus". Na
ruzných místech sveta, v Africe, v hánu,
Egypte, Izraeli, Palestine, Mongolsku, Indii, Srí Lance a v celé strední Asii tvorí nábožensko-etnická hnutí opozici proti sekulárnímu nacionalismu. Juergensmeyer
byl jeden z prvních autoru, kterí dlouho
pred 11. zárím 2001 venovali pozornost
"náboženskému
terorismu",
zejména
v jižní Asii a na Stredním východe.
Debatu o vztahu globalizace a náboženství významne ovlivnila slavná kniha
amerického politologa Samuela Huntingtona Stret civilizací. Její základní tezí
je myšlenka, že na naší planete je zhruba sedm velkých civilizacních okruhu,
jejichž odlišnost, daná jejich rozdílnými
náboženskými koreny, vystoupí do popredí práve v dnešní vrcholné fázi globalizacního procesu - a predstavuje reálnou
hrozbu jejich brzkého násilného stretu.
Huntington tvrdí: "V moderním svete je
náboženství ústrední, možná nejústrednejší silou, jež lidi motivuje a mobilizuje.
Co je pro lidi koneckoncu rozhodující,
není politická ideologie nebo mocenský
zájem. To, s cím se lidé identifikují a zac
umírají, je víra a rodina, krev a presvedcení."

ODDELEní círKVE
OD státu
už nEPLatí

Na konci 20. století lze težko najít nejaký
velký konflikt, v nemž by nehrálo náboženství znacnou roli, i když mužeme diskutovat o tom, zda a nakolik náboženské
symboly a myšlenky jsou jen využívány
a zneužívány jako zásterky a nástroje
zájmu jiného druhu. Náboženský radikalismus a fundamentalismus
by však
nemely zastínit i pozitivní politickou
úlohu náboženství a náboženských institucí v procesu mírového rešení konfliktu
a pri prechodu od pravicových i levicových diktatur k demokracii a obcanské
spolecnosti - vzpomenme roli katolické církve v Polsku, Španelsku, Chile, na
Filipinách, v Nicaragui ci podíl cinnosti
a autority papeže Jana Pavla II. na pádu
komunismu a pri procesu evropské integrace.
Studujeme-li vztah náboženství a politiky v globálním merítku, dojdeme patrne
k dalšímu záveru: osvícenské paradigma
"oddelení církve od státu" je zcela prekonané. Tento koncept byl dejinne podmíneným nástrojem obrany státní sféry vuci
nebezpecí dominance mocné církve a zároven i ochranou svobody náboženství
pred státními zásahy. Vyrostl ze stredovekých zápasu mezi papežskou a císarskou
mocí a jako odpoved na náboženské války 17. století a na snahy absolutistických
monarchu diktovat víru poddaným.
Jiste mužeme i dnes ocenit a uplatnit
radu právních a politických zásad, chránících vzájemné nevmešování a nesmešování státních a církevních institucí.
Avšak chceme-li dnes pochopit vztah
náboženství a politiky, nevystacíme už
s konceptem, zamereným na vztah státu
a církve: pojem "církev" totiž dávno nezachycuje pestrou realitu náboženského
života dneška, stejne jako "stát" není vycerpávajícím ani nejvýstižnejším oznacením politické reality. Také zásada "oddelení" - separace, izolace - zní v dobe
globalizace, propojující nejruznejší sektory života, zcela absurdne a zastarale.
Doba, kdy téma náboženství a politika bylo možné zjednodušit na vztah
dvou institucí - církve, mající monopol
na náboženství a státu, majícího monopol na politický život, skoncila. Politický
i náboženský život pulsuje v politicko-sociálních i náboženských hnutích a seskupeních, které nekdy pusobí uvnitr
struktur státu a církví, nekdy mimo ne.

Je mnoho dobrých príkladu z prostredí, kde se obcanské a náboženské
iniciativy dokázaly na lokální, národní
ci mezinárodní úrovni spojit a pozitivne
ovlivnily zrání obcanské spolecnosti, nutného podloží demokratického systému.
Vzpomenme treba na pocátky polského
hnutí Solidarita, kdy souhra obcanských
a náboženských
iniciativ, církevních
predstavitelu a politických aktivistu dokázala radikálne pozitivne zmenit politický
systém v zemi a prispet k politickým zmenám v celé strední a východní Evrope.
SpOLEcnÉ etiCKÉ minimum

Zvlášte v poslední dobe jsme svedky toho,
že mezinárodní politické a diplomatické
organizace stojí o dialog s predstaviteli
svetových náboženství. Príznacný pro
tuto tendenci byl treba summit náboženských vudcu na pude OSN. Drastický
útok arabských "náboženských teroristu" proti New Yorku v zárí 2001 vyvolal
pozitivní protiakci: vudci svetových náboženství i politictí predstavitelé zrejme
cítí potrebu pro testovat proti zneužívání
náboženských symbolu a emocí v mocenských zápasech, stejne jako proti prosazování jakékoliv víry násilním.
Nonkonformní katolický teolog Hans
Kung zduraznuje, že predpokladem svetového míru je vstrícný dialog mezi náboženstvími: "Není míru mezi národy
bez míru mezi svetovými náboženstvími!" "Projekt svetový ethos" - jak zní
titul známé Kungovy knihy a jím založené nadace - se zameruje hlavne na vyjádrení tech morálních zásad, které jsou
spolecné ci analogické v jednotlivých náboženstvích. Ty by mohly tvorit "etické
minimum" jakožto konsensuální východisko pro globální obnovu svetové politiky, kultury a hospodárského života.
Budou náboženství v tretím tisíciletí
spíše "soucástí problému", které mají jednotlivé národy a zájmové skupiny mezi
sebou, anebo se mohou stát významnou
soucástí rešení techto problému? Odpoved na tuto otázku nemá nikdo z lidí v tuto chvíli k dispozici. Zacínáme si
však alespon uvedomovat, že tu jde o jeden z problému, na jejichž rešení závisí
osud naší planety.
•
Tomáš Hlllík je katolický knez Ilfilosof.
Pusobíjako profesor sociologie
na Filozofické fakulte Univerzity Karlovy
Ilprezident Ceské krestanské akademie.
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devším to evropské, je sice moSoucasné
derní, alezápadní
zárovenspolecenství,
úpadkové, prevymírající, morálne nepevné. Samo si svá
východiska relativizuje, nebo je úplne
popírá. Neformuje nastupující generace.
Je to zákonitý vývoj, nebo jen neštastná
odbocka, z níž se ješte mužeme vrátit?
StarorímsKÝ

mODEL

Civilizace se rodí, vzkvétají, upadají
- a zanikají. Známe takových víc, hlavne
civílizaci recko-rímského staroveku a pak
snad tu byzantskou. Koloniální expanze
rane novoveké Evropy zpusobila zánik
rady místních civilizací v zemích, které
dnes radíme k takzvanému tretímu svetu,
napríklad v predkolumbovské Americe.
Proc zanikají? Duvodu je vždycky víc
než jeden, i když jeden z nich se muže
jevit jako významnejší. Vzácne to bývá
neprízen prírody. Treba snížení teploty nebo nedostatek vody. Též agresivní
expanze odjinud: turkotatarské kmeny
v Malé Asii, Arabové na Blízkém východe a v severní Africe (o Evropanech už
byla rec).
Nejduležitejší jsou asi vnitrní príciny. Civilizace jako životní zpusob casem
"ztratí dech". Bez vule k sebezáchove
a v konfrontaci s jinou, vítálnejší, podlehne. Pripomíná to soutež biologických
populací. Tak vytesnil krysu potkan a hrdlicku evropskou ta balkánská.
Modelovou situací je nám zánik starovekého Ríma, civilizace technicky pokrocilé. Stavela akvadukty a vícepodlažní domy. Vytvorila pozoruhodný právní
rád a bohy integrovaných civilizací pojala do svého Panteonu. Prý podlehla
barbarum ze severu. Tak jednoduché
to není. Antický Rím na sklonku života
nedokázal ze sebe vydat pracovní sílu na
"špinavou práci". Zemedelskou výrobu
i brannou moc prenechal tem, jimž byla
idea rímanství cizí. Podlehl kouzlu komfortu. Barbari pak meli snadnou práci.
Unavená civilizace není ochotna usilovat
o sebezáchovu. Prícina jejího zániku tkví
spíše v "hodnotových preferencích", tedy
v okolnostech morálne psychologických.
Starý Rím nezanikl beze stopy. Za císare Konstantina prijal krestanství. Bylo to
práve ono, které nám predalo jeho vymoženosti, i když samotné impérium zaniklo. Podstatou krestanství není organizace
provozu na tomto svete, nýbrž zvestování
vztahu mezi Bohem a lidstvem. Ale tem,

kdo se toho ujali (církvi), byly kulturní
vymoženosti antiky velmi ku pomoci:
recká filosofie, rímské právo a správní
organizace impéria (která byla predlohou organizace církve). I dnešní knežská
klerika je odvozeninou odevu rímských
úredníku. Nezapomenme na latinu, donedávna esperanto vzdelané Evropy.
Evropa byla velkolepým experimentem.
Dokladem budiž výsledek: její civilizace
urcila tvárnost dnešního sveta. Umožnilo jí to krestanství. Durazem na autonomii stvorení sveta uvolnilo prostor pro
svobodný rozvoj vedy (a techniky). Odlišením toho, co je císarovo a co je Boží,
umožnilo demokracii. Pomohlo Evrope,
aby svými prednostmi prekonala despocie neevropského sveta.
Požlvacnícl,
KtErí nECHtEJí mít DEti
"Co je Božího, Bohu, co je císarovo, císari." V duchovních dejinách Evropy se
prosazuje trend - naplno v osvícenství -,
s nímž je spojeno zapomnení na první cást
Kristova výroku, tedy sílící duraz na tento
svet oproti onomu. Posledních 200 let je
triumfem civilizacního pokroku. Tešíme
se z jeho vymožeností a opomíjíme stinné
stránky. Zbavujeme se fyzické driny, ale
dostáváme se do stále vetší závíslosti na
provozu moderní spolecnosti. Lécíme nemoci dríve nelécitelné, ale objevují se jiné.
Otravujeme si životní prostredí a smirujeme se s rozkladem rodiny. Ve jménu svobody jsme diskreditovali autoritu a ztrácíme vedomí životního smyslu - atd.
Duležitá vec: vymíráme. Sexuální revoluce (poprení všech tabu a jejich vydávání za pouhé predsudky) rozpojila biologicky sebezáchovnou spjatost pohlavnosti
a reprodukce (orgasmu a plození). Ted se
nám ta "vymoženost" mstí. Asi pred dvaceti lety prohlásil vídenský imám na adresu Evropanu: "Jste poživacní a nechcete
mít deti." - Aby se populace reprodukovala, je treba, aby na jednu ženu pripadlo
(statisticky) 2,1 dítete. U Cechu je to 1,2.
Polovína nezbytného poctu. To znamená, že za jednu generaci se zmenšíme na
polovínu. A za další generaci na další polovinu. Chceme-li tomu zabránit, musely
by mít dnešní dívky ctyri deti. Pokud ne,
budou v roce 2050 tvorit polovinu všech
Cechu duchodci.
Ostatní evropské národy na tom nejsou lépe (vcetne tradicne katolických
Italu nebo Španelu). Aby neklesla eko-

nomická produkce a seniori pobírali duchody, je nutné pocty doplnit. Západní
Evropu doplnují migranti z islámských
zemí (v roce 2050 budou tvorit tretinu
nemeckého
obyvatelstva muslimové).
K nám smerují hlavne Východoevropané. Nejsou nám kulturne tolik vzdáleni.
Kdybychom jejich príliv legalizovali, snížilo by to jejich kriminalitu.
AtOmlzaCE versus SOUDrŽnDSt
S migranty z odlišných kulturních prostredí jsou potíže. Jiste, jak z kterých.
Vietnamci nejsou tolik problémoví. Jsou
pracovití, neagresivní a jejich deti se
u nás dobre asimilují. Jejich výkonnost
ohrožuje nekterá naše výrobní odvetví a maloobchod (to je nic proti tomu,
až Evropa otevre své trhy Cíne). Mnozí
Vietnamci jsou však katolíky. Je tu jazyková bariéra, ale ta u druhé generace
pomine. Meli bychom se snažit o vstrícný postoj (vetší potíže jsou s nekterými
migranty z Balkánu).
Znacným problémem je migrace z islámských zemÍ. Vytvárí enklávy, kde neplatí mravy a zákony hostitelské zeme.
Nás zatím míjí, asi jen docasne. V té souvislosti nás napadne radikální islamismus s jeho terorismem. Je nebezpecne
destruktivní, jeho budoucnost neumíme
odhadnout. Ne všichni muslimové jsou
teroristy a ne všechny islámské zeme terorismus podporují, ale zatím jeho iniciativa vzrustá.
Pred nekolika lety znepokojil Samuel
Huntington knihou Stret civílizací. Zduraznuje osudovost stretu islámu se Západem. Ten se zprvu tváril skepticky, ale
ukazuje se, že postreh byl správný. Ten
konflikt proste existuje. Jeho dejištem je
Blízký východ s Irákem, Bosna a Kosovo,
a v jiné podobe západní Evropa.
Máme sklon videt v tom konflikt
dvou univerzalistických
náboženství,
krestanství a islámu. Tak tomu není. Západ už nelze nazvat krestanským. Spíše
jde o konflikt kultury sice moderní, ale
úpadkové, vymírající, a jiné, která je
vítální, populacne zdatná, a pritom si
uchovala duležité tradicní prvky. První
je morálne nepevná, sama svá východiska relativizuje ci popírá, druhá je morálne zavazující a netolerantní. Západní
spolecnost je atomizovaná, islámská je
soudržná. Duležitá okolnost, na prílivu
muslimu nezávislá: už pulstoletí ztrácí
Evropa schopnost formovat nastupující
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generaci a predávat jí rodicovské hodnoty. Pribývá emocne deprivovaných detí
v predškolním veku.

log v našem smyslu (jejich termín, který
se mu blíží nejvíc, znamená obchodní
vyjednávání). Konverze ke krestanství se
u nich trestá smrtí. Menšinoví krestané

MusumovÉ

v muslimských zemích jsou obcany druhého rádu a obcas i obetmi pogromu.

O DIalOg nEstojí

Mnozí muslimové si ovšem vykládají
korán po svém. Ten sice vyznává Boha,
Stvoritele nebe i zeme, ale vnímá ho jako
své kmenové božstvo, v jehož jménu velí
nakládat s jinoverci jako s druhoradými
lidmi. Prijímá prikázání "nezabiješ", ale
pripouští výjimku, jde-li o obranu víry.
V civilizacním vývoji byl islám predstižen Západem na sklonku stredoveku.
Je však schopen si vymoženosti západní
civilizace osvojit - a prakticky využívat.
Jinak ale Západ islámskému svetu neimponuje. Jeho panujícími mravy muslim
pohrdá. Výmluvne se to projevilo v jedné z verejných debat v Holandsku po zavraždení filmového dokumentaristy Theo
van Gogha, který natocil film o postavení
muslimských žen. Úcastník debaty, muslim, namítl: "My také nevytrubujeme do
sveta, že se vaše dcery oblékají jako šlapky
a jsou po vuli každému, kdo si zamane."
Západní spolecnost se smiruje s rozpadem tradicní rodiny. Ta islámská, organizovaná patriarchálne, rodove, prípadne klanove, vidí v rozpadu rodiny
smrtelné ohrožení. Morální kodex radového muslima, který mu splývá s náboženskou vírou, právnim vedomim a s pocitem solidarity mezi muslimy (šaríja), je
pevne zakotven v jeho svedomí. Je hodnotou, pro niž je ochoten obetovat život.
Srovnáme-li jeho morální status s laxní
morálkou Západu, musíme mu priznat
v tomto ohledu prednost. On si je toho
vedom. Proto jsou úvahy o vzájemném
sbližování islámského a západního sveta
predcasné, ne-li pošetilé.
Západ vyzdvihuje dialog jako cestu
k prekonávání rozporu. Casto jde o pouhou slovní deklaraci. Ale budiž, alternativou dialogu je neústupnost, tedy kulturní, politický ci ozbrojený boj. Katolický
nekonformní teolog Hans Kiing míní,
že pro zachování míru mezi civilizacemi
je nezbytný mezináboženský dialog. Asi
má pravdu, ale je to obtížné. Ani vnitrokrestanský (ekumenický) dialog není
snadný. Ješte méne se darí tomu mezináboženskému (dílcí úspechy má dialog
krestansko-židovský) .
Muslimové o dialog nestojí. O krestanství "vedí své", cítí se dostatecne pouceni
koránem. Prý ani nemají výraz pro dia-
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SEBEnlcící Evropa

Tvrzení, že
hlavním ohrožením
Západu, respektive
Evropy, je islám,
je pravdivé jen
cástecne. Sebenicivý
mechanismus
vyvinula moderní
západní spolecnost
vlastními silami.

Pres toto všechno je tvrzení, že hlavním
ohrožením Západu, respektive Evropy, je
islám, zduvodneno jen cástecne. Sebenicivý mechanismus vyvinula moderní
západní spolecnost vlastními silami. Ve
jménu svobody, která není vyvažována
odpovedností,
se otevrela hedonistické libovuli, kdy každý sám je merítkem
všech vecí, má svou pravdu a urcuje si
normy, jimiž se chce rídit. Ta svoboda je
ale chimérou, protože evropská spolecnost je stále závislejší na potrebe zvyšovat
hmotný komfort, na rostoucí ekonomice
(a na blízkovýchodní rope). Její "spolecenské vedomí" je závislé na vetšinovém
verejném mínení utváreném nikomu neodpovednou žurnalistikou.
Je to znát na degeneraci ideje evropské
integrace. Puvodne byla nesena urcitým
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étosem, ekonomika byla na druhém míste. Dnes je to naopak. Jde o životní úroven, zatímco étos (idealismus) se vytratil.
Bylo receno, že Evrope chybí duše.
Evropa je vuci svému ohrožení netecná. Zdá se, že USA reagují jinak. V poslední dobe tam sílí sebezáchovné snahy
o obnovu étosu, jehož tradici tam kdysi
založil puritánský protestantismus. Težko ríci, v co VYÚstí.USA neohrožují tolik muslimové jako "Iatinos". Rešením se
má stát - jako v Izraeli - plot. I Evropa

by uvítala plot, který by oddelil severní
stredomorské pobreží od jižního, nebot
chudý Jih prichází a predkládá zámožnému Severu úcet za poslední pultisíciletí.
Západ váhá, zda si cenit více svobody, nebo bezpecnosti. Stoupající ohrožení si casem vynutí to druhé. V praxi to
znamená zvýšení kvalifikace i pravomocí
policie, tajných služeb, zmeny trestního rádu apod. (dle možnosti i "plot").
Zapomíná se na duležitý faktor, který
už byl zmínen: na okolnosti morálne

psychologické. Co se tím rozumí? Jiná
formace osobnosti, jejích hodnotových
preferencí, jejího svedomí, vystrízlivení
z okouzlení narcistickou kulturou, což
así není možné bez odpovedného vztahu
k transcendentnu, jinými slovy bez náboženské víry.
•

Petr Príhoda je psychiatr,
publicista a vysokoškolský ucitel.

,
a upaOEK LIOSDla

ZiOD mOnOIE smu
S

sko, Írán, Palestina, Libanon, izraomálsko,
Cecenel, Malajsie,západní
PákistánAfrika,
a Afghánistán

patrí mezi zeme, ve kterých se válcí a zabíjí, údajne kvuli Bohu. Desetitisíce lidí
v Istanbulu protestovaly proti návšteve
papeže Benedikta XVI., první návšteve
papeže v této zemi. Náboženské napetí
roste nejen ve všech evropských zemích,
ale v celém svete prevážne tam, kde se
setkává jeden monoteistický Buh s druhým. Proc Buh takto selhal?
Všechna tri "západní" náboženství judaismus, krestanství a islám - vycházejí
ze stejného pramene, dokonce z jedné jediné osoby. Byl to Abrahám, který opustil Ur a odcestoval do Kanaánu (dnešní
Izrael) zhruba 1 900 let pred Kristem.
Abrahámuv buh byl pravdepodobne EI,
velký buh Kanaánu. Dnes ho najdeme
v hebrejských jménech, jako jsou Isra-EI ci Ishma-El. Poté, co se Abrahám
usadil na západním brehu, následovala
druhá vlna emigrace, vedená jeho vnukem Jákobem. Náboženství pohanu bylo
casto teritoriální, ale EI slíbil Jákobovi,
že ho bude chránit "kamkoliv pujde". Za
odmenu musel udelat Jákob z Ela jeho
Elohima, tedy jediného boha, který za

neco stál. Tak zacal pragmatismus, který
do dneška charakterizuje psychiku všech
západních náboženství. Lidé adoptovali
urcitou koncepci náboženství tím, že ta
koncepce jim vyhovovala, nikoli, že byla
vedecky ci filosoficky prokázaná.

Martin

Jan StránsKÝ

IzraELCI

Jákobovi synové emigrovali do Egypta,
kde byli zotroceni a odkud se konecne
vrátili s novým bohem, jehož nazývali
Jahve, který se podstatne lišil od bohu
starého sveta. Nevycházel z prírody, ani
nepotreboval energii ci dary. Tento Buh
potreboval nejen vernost, ale hlavne duveru. Buh predal prímo Mojžíšovi nejvyšší zákon formou Desatera božích prikázání. Jedno z nich zní: "Budeš uznávat
pouze jednoho Boha." Izraelci prijali
nové náboženství z jediného duvodu fungovalo to. S tím se noví rabíni pustili
do úkolu jak lidského, tak božského. Jejich vyhlášky a zákony reflektovaly nejen
jejich názor, ale názor pána Boha. Zákon
zeme se nelišil od zákona Božího.
Zrod nového Boha Izraele drasticky
zmenil vnímání reality. Objevil se Buh,
který se rád handrkoval s vlastními lidmi, který se projevoval konkrétními ciny
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cí prání lidí stvorit Boha v trvalé lidské
forme. Tím se stal Kristus zprostredkovatelem mezi lidstvem a vším jiným a veškerá realita Boha se usadila v jedné osobe. To yytyorilo nezralý stav dogmatické
obsese, pri které veškerá pozornost padla
na Krista a nikoliv na Boha jako princip.
Další prípadné zmeny se staly zbytecnými. Církev, která zacala jako sekta, zesílila
a postupne vyžadovala prizpusobivost ke
svým právum a zákonum.
Popularita nového Boha stmeleného tak, aby vypadal jako každý z nás, se
rychle rozširovala. Tento Buh ale nebyl
symbolem, který by se zrovna postavil
proti zaujatosti. Stejne tak chybely dostatecné duvody, které by prinutily cloveka,
aby se soustredoval na vlastní nedostatky. Místo toho se z božího jména postupne vynoril egoismus a nenávist. Vznikla
první akce v dejinách, která zorganizovala témer celý západní svet - križácké
výpravy. Tím, že križáci (kterí se sami nazývali "Nove vybraný lid") meli Boha na
vlastní strane, bylo schváleno hromadné
vraždení jeho odpurcu. V krestanské ríši
umírali deviantní myslitelé mecem, zatímco v judaismu a islámu v posteli.
Na druhé strane krestanský duraz na
logiku a racionalitu jako návody k náboženské pravde znamenaly, že více než kterékoliv náboženství se krestanství dívalo

Dnešní prázdnota
je stav,
v nemž lidstvo
dlouho nevydrží.
Musí vzniknout
transcendentální
princip Boha,
který neuprednostnuje
spásu, ale usmírení,
soucit a dobrocinnost.

a zákony a nikoliv jen prostrednictvím
mytologie. Byl to vládce dejin. Mít ho na
vlastní strane znamenalo jisté vítezství, jít
proti nemu znamenalo jistou porážku.
Stvorení monoteistického boha, posílené reckými filosofy Platónem a Aristotelem, zakladateli racionální úvahy,
spojené s rostoucí ekonomikou a kapitalismem doby, predstavovalo ryze pragmatický krok. Koncepce reality se prestala menit a svet se zacal více organizovat
do hierarchických skupin. Zasela se tak
semínka elitárství jménem náboženství.
Kresl:anÉ
I když Kristovi následníci verili, že Kristus ztelesnuje Boha, doktrína, která to potvrdila, byla schválena až 325 let po jeho
smrti. Kristus sám nikdy netvrdil, že by
byl božský. Tato predstava podporovaná
sv. Pavlem (zakladatelem krestanství) se
yytyorila postupne a byla ovlivnena jinými predstavami, napríklad predstavou
inkarnace, která reflektovala stále rostou-
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dopredu. Úspechy a pokroky Západu,
doba osvícenectví, vznik volného trhu, to
vše mužeme pricíst krestanství k dobru.
Z kalvinismu vznikl nejen moderní kapitalismus, ale i puvod doktrín nové zeme
Ameriky, ve které dnešní obyvatelé verí,
že práve oni jsou vybraný národ s božím
patronátem.
ISLám

Jak krestané, tak židé se ponekud vydesili, když zhruba šest set let po Kristu se
v Arábii vyskytl nový prorok, který tvrdil, že má prímý prikaz od jejich Boha.
Muhammad Ibn Abdallah totiž potreboval najít rešení, které by zastavilo stále
rostoucí chamtivost jeho kmenu Kurajš.
Muhammad vedel, že monoteismus je
odpurcem kmenového chování. Jediný
Buh by navíc moW stmelit nejen cloveka,
ale všechny kmeny do jedné spolecnosti.
Izraelcum trvalo sedm set let, než prijali monoteismus, Arabum pod vedením
Muhammada dvacet tri let.
Muhammad nikdy nezpochybnil existenci Boha Izraelcu ci krestanu. Stejne
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jako u nich, jeho Buh byl Buh nadeje. Ale
byl podstatne vágnejší. Neexistovaly povinné doktríny. Narozdíl od pátrání po
bohu v krestanství a judaismu, Muhammaduv Buh ríkal: "Stvoril jsem svet tak,
abych byl nalezen."
Slovo islám znamená "podrobit se".
Jádro muslimského náboženství spocívá v tom, že se clovek totálne vzdá boží
vuli. To nejhorší, co mohl clovek delat,
bylo zabývat se materialistickým svetem
a podporovat nerovnost. To alespon cástecne stojí za dnešním hnevem muslimu
nejen proti bohatém Západu, ale proti takovým osobám, jako byl napríklad
íránský šáh.
To, že komunita i stát byly stvoreny
jako nástroje islámského náboženství,
znamená, že není duvod, aby byly oddeleny. Islám si nedovede predstavit spolecnost, která není nábožensky založená. To
vysvetluje, proc oproti bourlivém zrodu
katolické církve nebyl zrod islámského
státu poznamenán neustálými roztržkami. Krestanství a judaismus predstavovaly pro muslimy jen nedokonalé predchudce jejich náboženství.
VÝCHOD

Na rozdíl od západních náboženství si
náboženství na Východe urcila za cíl najít cesty, jak prejít Boha, a tak dosáhnout
to nejdokonalejší. Východní náboženství
nemela za svuj cíl vysvetlovat, ale vyptávat se. Pri tvorení karmy, která tvrdila,
že osud cloveka je zcela závislý na jeho
vlastním chování, klesla duležitost bohu,
kterí místo toho byli považováni za cásti
žebrícku pro dosažení ješte vyšší reality.
Na rozdíl od Boha Západu, se kterým
se vedl aktivní dialog, s bohem Východu
se nemohlo mluvit ani jednat proto, že
neexistoval jako samostatná vec. Clovek
se k nemu mohl priblížit pouze pri dosažení stavu nirvána, což doslova znamená "východ ven:' Nirvána není totožná
s krestanským nebem, ale s címsi, cehož
"uznání" lze potvrdit pouze prostrednictvím osobních prožitku. Není možné
mluvit o nirváne stejne tak, jako není
možné mluvit o posmrtném živote, protože lidská rec není schopna vyjádrit to,
co leží mimo bežné chápání reality.
Východní náboženství jsou tedy zajímavá tím, že jsou ve své podstate "protikulturní". Jedná se o pravý opak racionalismu Reku. Napríklad konfuciánský
taoismus se zabývá tím, že nejduležitejší

je vedet, kdy neco nedelat. Východní náboženství tedy odkrývají mezery v západních.
ŠtEPEní

Byla to pouze otázka casu, poté co se náboženství stalo politickým nástrojem, než
se katolická církev v roce 1054 rozštepila
kvuli politickým i náboženským rozdílum
na východní a západní cást. Behem reformace probíhaly další naprosto scestné
spory, ze kterých každý vyžadoval potvrzení nemožného a které vedly k dalšímu
štepení krestanství do ruzných opozicních
táboru, jež válcí mezi sebou dodnes.
S nástupem antisemitismu byli židé,
kterí doposud užívali azyl islámské ríše,
nuceni opustit islámské Španelsko v roce
1492. Pres opakovaná vyhánení a tragédie vytvoril židovský lid strategii prežití
- jako Vyvolený národ, na nemž je, aby
nalezl Boha, pomohl mu se znovustvorit,
a zároven si tak zajistil vlastní záchranu.
V roce 1882 uprchla skupina Židu
pred pogromy v Rusku a v touze usadit
se na jednom z jeruzalémských kopcu,
na Sione, zamírila do Palestiny. Verili, že
si prostrednictvím obdelávání pudy tuto
zem privlastní a premení ji na "posvátnou". I když puvodní sionisté obnovili
nadeji, jejich obetavost a pripoutání se
k jednomu místu zároven vytvorily židovský fundamentalismus.
Na konci 17. století byl islám v úpadku zpusobeném neschopností reagovat
na promeny západního sveta. A v tomto
století jakoby muslimský svet ustrnul. Ve
snaze rešit problémy se chovají dnešní
muslimové stejne jako jejich predchudci
- vracejí se k tomu, co bylo dríve. Írán,
zeme, kterou dnes mnozí považují za centrum islámu, je vlastne centrem stredoveké
reformace, které nechybí ekvivalenty pontifikátu a inkvizice. Zaostání islámských
státu oproti Západu vede k postupné destabilizaci, která koncí u fundamentalismu, jehož hlavním nástrojem je represe.
Dnešní islámský fundamentalismus
je
živen kombinací pokryteckých postoju
Západu a neochotou islámských diktatur
dát obcanum možnost kontrolovat vlastní
budoucnost. Soudobé islámské státy dávají prednost redukci a netoleranci v radikálním rozporu s pravým islámským
ideálem. S príchodem Al-Kajdy a jiných
teroristických skupin bylo náboženství
zneužito a promeneno ve fašistickou instituci sebevražedných atentátníku.

ÚpaDEK

Zatímco východní náboženství na jiné
bohy neútocila, západní náboženství takový klidný postoj nedokázala zaujmout.
Monoteistický Buh, který podporoval
sociální spravedlnost, který stál pri zrodech revolucí za svobodu, rozjezdu ved
i umení, renesance a doby osvícení, se
zároven stal skansenem.
Všechna tri hlavní západní náboženství promenila Boha v Boha svého vlastního statu quo, v Boha státu. Dnes ve
jménu Boha se bída stupnuje a dochází
k vetšímu poctu válek a destrukcí než
kdy jindy. Na posvátnost života se dávno
zapomnelo.
Všechna tri západní náboženství upozornovala cloveka na to, že má nedostatky. Jejich vývoj byl ale spojen s tím, že
urcití lidé byli považováni za méne "dostatecné" než jiní. Následovalo odcizení
uvnitr jednotlivých náboženství i vuci
náboženstvím ostatním. Nikde tohle není tak zrejmé jako pri ponížení sexuality
žen u všech trech náboženství.
Všechna tri západní náboženství vytvorila Boha, který byl osobní. Osobní
Buh zároven predstavuje riziko tím, že
takovýto Buh si vynucuje ciny. Tudíž
byla všechna tri náboženství nakažena
jedovatými cástmi uvnitr - tzv. konzervativní krestané, sionisté a arabští
fundamentalisté si privlastnili právo popisovat "pravého" Boha. "Rodinné hodnoty", "islám" a "posvátná zeme" se staly
myšlenkami, které predstavují nejnovejší formu modlárství.
BUDoucnOSt

BOHa

Je možné, že se proud mení. Vlivu katolické církve ubývá, zatímco lidé znovu
objevují východní náboženství. Zakládají se církve bez pojmenování, které
dnes mají desítky milionu clenu. Potreba cloveka najít hlavní duvod vlastního
bytí není vyrešena o nic víc než v casech
Kristových. Náboženství jako základní
lidská potreba se nedá oddelit od kultury, politiky, umení, života.
Cím více se dnes mluví o náboženství, tím méne se mluví o Bohu. Dnešní
prázdnota a krize je stav, ve kterém lidstvo dlouho nevydrží. Musí vzniknout
transcendentální princip Boha, pro který monoteistické a fundamentalistické
idoly nestací jako náhradní zdroje a který neuprednostnuje spásu, ale usmírení,
soucit a dobrocinnost.
•
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[
pocátku 21. století došlo k takovéMnoho
lidí sináboženství
klade otázku,
proc na
mu oživení
a prohloubení jeho mocenského vlivu. Odpovedi
bývají cíleny na historické, ekonomické,
mocensko-politické i etnické vztahy uvnitr
lidských skupin a mezi nimi.
Méne pozornosti se venuje otázce, co
všechno muže na lidi delat náboženský
dojem, jak a proc se lidé náboženským
pojmum ucí, tedy jeho donedávna opomíjenejší poznávací neboli kognitivní
stránce, vcetne poznávací stránky morálního rozhodování. Pritom výsledky
výzkumu vedeného v tomto smeru mení
tradicní tvrzení.
POKUSY S prEDStaVOU

BOHa

Duvod, proc se teologie, náboženská
dogmata ani ucenecké výklady náboženství nemají chápat jako spolehlivý popis
obsahu a príciny náboženské víry, spocívá ve výsledcích soudobých experimentu. Dokazují, jak casto se užití náboženských pojmu odlišuje od toho, cemu lidé
verí, že verí.
Dobrovolníci vyšetrovaní v jednom
z techto experimentu dostali nejprve dotazník týkající se Boha. Cílem bylo získat jejich teologickou predstavu. Odpovedi úcastníku byly vysoce konzistentní
a odpovídaly teologickému obrazu Boha,
jenž se odlišuje od prirozených cinitelu, nebot: Buh cte myšlenky (94,4 %), je
vševedoucí (94,4 %), je schopen mnoha
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cinností soucasne (94,4 %), Jeho blízkost
není smyslove rozeznatelná (100 % 93,3 % podle smyslových systému od videní k dotyku), je všudyprítomný (75 %),
nezaujímá žádný prostor (68,7 %).
Poté, co úcastníci pokusu vyplnili dotazník, cetli príbehy, z nichž se nekteré
týkaly Boha, jiné byly nenáboženské. Po
krátké prestávce byly úcastníkum predloženy ruzné výroky. Úkolem bylo urcit,
zda tyto výroky v príbezích, které cetli,
byly, nebo nebyly prítomny. Byl tedy užit
bežný test znovu poznávací pameti. Smyslem pokusu bylo zjistit, do jaké míry se
tyto další výroky lidem pletou do jejich
teologických predstav. Jestliže totiž úcastníkova predstava o Bohu obsahovala antropomorfické vlastnosti, pak si tyto vlastnosti úcastník ze ctených pasáží vybavil
bez ohledu na to, že v nich ve skutecnosti
nebyly a bez ohledu na to, co uvedl v dotazníku cíleném na teologické vlastnosti
Boží. Zjistilo se, že pokusní dobrovolníci
správne poznávali pasáže týkající se Boha
pouze ve ctyriceti procentech výroku.
Kontrolní pasáže týkající se nenáboženských pojmu poznávali správne v osmdesáti procentech. Uvedený rozdíl presnosti
poznání pojmu Boha a nenáboženských
pojmu byl dán mylným vybavováním antropomorfických výroku, které v originále ctených pasáží nebyly.
Experimenty tedy dokládají, že lidé
jsou na jedné strane schopni zopakovat
teologicky správnou reprezentaci Boha,

]

zatímco v prubehu bežné úlohy, jakou
je pochopení textu, chápou Boha blíže
k predstave prirozených, nikoli nadprirozených cinitelu.
NE[O nEO[EKávanÉHO

Od nejranejšího detství jsou lidé "intuitivní" fyzici, biologové i psychologové.
To je dáno cinností vrozených funkcních
systému lidských mozku, jejichž funkce
rychle prohlubuje a rozvíjí interakce se
zevním prostredím. Jednou ze základních vlastností techto systému je, že nás
opet od nejranejšího detství mnohem
vÍC upoutávají necekané, kontraintuitivní
jevy než jevy obvyklé, ocekávané. Nekolikamesícní deti treba podstatne VÍc upoutá, sledují-li na videozáznamu vzájemné
prolínání pevných predmetu, než situace,
v nichž se pevné predmety neprolínají.
To se dá presne zjistit dobou, po kterou
jejich oci danou situaci sledují.
Naprostou vetšinu pojmu popisujících nadprirozené jevy je možné vložit
do matice. Její sloupce tvorí tri domény
poznání, a to intuitivní psychologie, biologie a fyzika. Rádky jsou tvoreny peti
ontologickými kategoriemi: clovek, živocich, rostlina, umele vyrobený predmet
a prirozený neživý predmet. Základním
spolecným znakem všech teologií, bez
ohledu na jejich sofistikovanost, je jednak narušení vlastností pojmu Boha spadajících do nekteré ontologické domény,
jednak jejich prenos z jedné domény do

tÉma

domény jiné. Tedy neco kontraintuitivního, neocekávaného.
Opakované pokusy s lidmi v ruzných
cástech sveta, a to jak s lidmi verícími vcetne lamaistických mnichu, tak s lidmi neverícími, dokázaly, že takové narušení i prenos vlastností upoutávají pozornost daleko
víc, než "bežné" intuitivní jevy. Z toho duvodu si je lidé také lépe pamatují.
Krome toho mají lidé sklon považovat
jevy, predmety i výroky s kontraintuitivními vlastnostmi podstatne casteji za
náboženské než cokoli, co neocekávané
vlastnosti nemá. Jednoho z techto experimentu se úcastnilo 85 univerzitních studentu, Finu, Iru a Americanu. Studenti
vyslechli 39 výroku ve trinácti skupinách.
V každé z nich byly dva intuitivní a jeden kontraintuitivní výrok. Kontraintuitivní výroky prenášely lidské poznávací
vlastnosti na zvíre, psychologické vlastnosti na umelý výrobek nebo prirozený
objekt, nebo zámernému ciniteli naopak
odnímaly fyzikální a biologické vlastnosti. Studenti odpovídali, v jaké míre daný
výrok nebo událost považují za religiózní
na stupnici 1-5 (krajne nepravdepodobný, krajne pravdepodobný).
Napríklad:
1. Hlas v srdci rekl: "To nesmíš udelat!"
2. Nácelnik rekl: "To nesmíš udelat!"
3. Hlas z nebes rekl: "To nesmíš udelat!"
Druhého experimentu se úcastnilo 22
studentu a studentek lingvistiky, Francouzu. Tytéž výroky byly prezentovány
náhodne, nikoli ve trojicích. Výsledek
byl stejný: kontraintuitivní situace považují lidé za náboženské víc než bežné,
"intuitivní" situace.
Tretí, obdobný experiment, rovnež se
studenty, tentokrát filosofie, dopadl podobne. I oni považovali kontraintuitivní
výroky s vyšší pravdepodobností za náboženské než výroky s intuitivním obsahem.

Vím, že víš, že vím
Na vzniku náboženských pojmu a prožitku se podílí pocit prítomnosti nadprirozeného cinitele a pocit, že nadprirození cinitelé mají úcast na morálním
rozhodování. Pokud je známo, predstavy
o nadprirozených cinitelích aktivují stejné funkcní systémy mozku, které zpracovávají predstavy o prirozených cinitelích.
Už velmi malé deti jsou schopny komunikovat "off-line", tedy s nekým, kdo není
prítomen. Pritom stejne jako lidé dospelí
mentalizují. Mentalizace je soubor in-

terakcí, které je možné zjednodušene
popsat slovy "vím, že víš, že vím". Mentalizace umožnuje od necelých ctyr let
veku rozlišovat jiné lidi jako lidi, nikoli
jako predmety nebo roboty. Svízelí mentalizace, která byla a je fundamentálním
tmelem chování skupin prirnátu a lidí, je
u lidí schopnost vložit lidské vlastnosti
do objektu nebo situace, která je nemá.
Rovnež morální intuice jsou evolucní
dedictví a propojují nejaký druh sociální
interakce s urcitým pocitem - na rozdíl
od morální kognice, která je záležitostí
kulturní, ucenou. Automatické, nepremýšlející morální intuitivní rozhodnutí
("mé srdce okamžite ví, proc se to nedelá, nebo musí udelat") zpracovávají
jiné cásti mozku než morální kognitivní,
prísne vedomé rozhodování ("To se delá,
nebo nedelá, protože tak praví prikázání,
zákony ... ") Morální intuitivní a morál-

ní rozumové kognitivní rozhodování se
mohou dostat do nerešitelného sporu.
Funkce neuronálních systému, které morální intuici podminují, není prístupná
vedomé pozornosti. Co to znamená? Je
to podobné jako u chuze. Tu také v dospelosti kontrolují neuronální systémy,
aniž si to clovek uvedomuje. Jejich funkce není prístupna vedomé pozornosti.
Kdyby byla a museli jsme ji do všech
podrobností
kontrolovat, pujdeme ze
schodu nekolik hodin. Stejným zpusobem není prístupná funkce neuronálních
systému, jejichž cinnost podminuje morální intuici - ono okamžité "tohle není
v porádku".
To je jeden z duvodu, proc lidé morální intuice vysvetlují nadprirozenými ciniteli. Buh, bohové, predci, duchové jsou
casto chápáni jako soudci, kterí vedí,
zda to, co se lidé chystají udelat, je dobré
nebo špatné.
KOHn a RouBíceK

Dalším vysvetlením nadprirozených sil,
bohu, duchu a náboženství je potreba
pochopit náhody, nehody, vcetne nemocí
a smrti. Lidé obtížne chápou pravdepodobnost zvlášte v situacích, kdy porovnávají pravdepodobnost jediné události
s relativní cetností mnoha událostí. Krome toho interakce lidí s jejich predstavou Boha, svetci, bohy, duchy a predky
mívá velmi casto povahu sociální smeny,
což mistrovsky vystihují nekteré anekdoty: V synagoze se vedle sebe modlí velmi chudý pan Kohn a velmi bohatý pan
Roubícek. Pan Kohn prosí: "Hospodine,
shlédni na mou bídu, tech hladových krku
a Sára ješte k tomu stune. Pomužeš-li mi,
pujde lsidorek na rabína." Pan Roubícek
ríká: "Hospodine, shlédni na služebníka
svého a dej, at se mi ten burzovní kšeft
za deset miliónu povede. Pomužeš-li mi,
nechám znovu vyzdobit celou synagogu. "
A tak se oba modlí, až se za chvíli Roubícek otocí na Kohna: "Pane Kohn, tady
maj tisícovku, jdou domu a nerušej mi
Hospodina. "
Tak vidíte, zase Buh bližší k predstave
prirozených, nikoli nadprirozených cini~u.
•

František Koukolík je primár
patologie pražské Thomayerovy nemocnice.
Jako neuropatolog se venuje predevším
vztahu mezi mozkem a chováním.
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VErnOST JE poDsTaTnEJší
V náBOŽEnSKÉ naolcl

nEž víra. V BOHa ClOVEK nEmusí

SE alE nalÉZT

Muj

nou oslavu židovských velikonoc. Muži si
nasadí jarmulky, rozdají se už hodne opotrebované knížky s hebrejským, francouzským a portugalským textem, v nemž se
vyprávi o zajetí Židu v Egypte, o jejich
osvobození a ceste pouští do Zaslíbené
zeme. Olivier cte hebrejský text, nekdo
francouzský preklad a bratri hostitele,
všichni s koreny v Portugalsku, obcas doplní neco v portugalštine.
Obcas se to zvrtne ve veselé a škádlivé
hádání, jak tu ci onu pasáž interpretovat.
Po nekterém výroku je záhodno zakousnout list štovíku s medovou pomazánkou, aby i civy pocítily, že pripomínaná
událost má trpkou i slastnou stránku,
obcas je treba pozvednout cíši sladkého
vína na boží slávu.
Koncí se výctem biblických sdelení
a poucení, jež je treba si u príležitosti
židovských velikonoc pokaždé pripomenout. Jednotlivé pasáže pritom všichni
prítomní stvrzují souhlasným a hlasitým
"Až naveky". Pak deti dostanou dárky
a všichni mohou zacít spokojene hodovat. Jen sladkostem jsou na tento svátek
hodovní stoly zapovezeny. Vzpomínka
na težký údel dávných predku zavazuje
soucasníky k tomu, aby se prinutili alespon takto symbolicky a pro jednou neceho príjemného vzdát.
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NeceKanÉ

žádným aktivním verícím. Badatel,
prítel Olivier
není
jenžfrancouzský
se venuje vysoce
odborným
otázkám teoretické chemie, je v náboženských otázkách spíš agnostikem. Presto
me a mou ženu každorocne zve na rodin-

VEriT,

a nepraVDEPDDOBnÉ

Víckrát jsem si kladl otázku, zda taková slavnost má nejaký jiný smysl než jen
setkání rodiny a blízkých prátel. Není to
neco obdobného, jako když dnes mají
mnozí z nás potrebu zajít o Vánocích na
pulnocní mši, ackoliv do kostela vetšinou
po celý rok nevstoupí? Manifestace víry
v Boha to zrejme nebude. Že by pokus zakotvit se v minulosti a tradíci a tak se obrnit proti nejistotám, jež nás obklopují?
Když jsme chodili do školy, neucili
nás tam, jak vzdorovat necekanému. Seznamovali nás jen s jistotami. Ostatne,
nebylo to nejaká výhradne typická vlastnost školy. A nejen u nás. Ve Francii jakbysmet. I veda dlouho zahánela nejistotu
pomocí univerzálního
determinismu,
podle nehož nic není náhodné. Teprve
na základe poznatku získaných pri pozorování neusporádaného pohybu cástic
hmoty dala jaderná fyzika príklad ostatním a vzala nejistotu na milost. Dnes už
se všeobecne pripouští, že náš svet je nestabilní. Stejne tak to platí pro život na
Zemi. Mimozemštan, který by navštívil
naší planetu v dobe, kdy tu existovaly jen
jednobunecné organismy, by si asi steží
dokázal predstavit, jakou evoluci toto
primitivní prostredí ceká. Už jsme však
pochopili, že vývoj nebyl stanoven predem, ale že je z velké cásti vecí náhod,
katastrof a prekvapivých mutací.
V lidských dejinách jsou to velké prevraty a hroutící se veleríše, co uvádí na
scénu události netušené a drív nepravdepodobné. Vzpomenme na ty veleríše,

ZDenEK

MULLer

jejichž pády vyprovokovaly svetové obraty kdysi nepravdepodobného v realitu.
Egyptská, rímská, osmanská, rakousko-uherská, sovetská. Jen v obdobích stability a trvání, jež mají ovšem jen velice
krátkou životnost, lze spoléhat na setrvacnost a zvyklostní pravdepodobnost.
Pet století pred naším letopoctem si moW
nejaký bystrozraký mimozemštan klidne
myslet, že malý mestský stát Athény bude
urcite znicen, stretne-li se s mohutnou
armádou perské veleríše. Ale dvakrát po
sobe se Athény zachránily a vzešel z toho
netušený a zcela prekvapivý následek zrod demokracie a filosofie.
Ani moderní dejiny nejsou prosty nepredvídatelných událostí. Z toho, co jsme
zažili, patrí k takovým necekaným událostem jak zhroucení prosovetského bloku
v roce 1989, tak atentáty 11. zárí 2001. Už
Euripidés napsal, že mazaný buh nechává
prijít netušené vždy, když by vetšina vsadila na to, že se stane pravý opak. V roce
1941 uvázla nemecká armáda v zajetí ruské zimy. Hitler mel pritom v plánu zahájit
útok v kvetnu. Proc se o mesíc zpozdil?
Protože jeho italský spojenec Mussolini se
dostal v Recku do potíží a žádal o pomoc.
Nemecké oddíly vyslané do Recka ztratily
mesíc v Jugoslávii, když narazily na srbský odboj. Stalinovi se mezitím donesla
informace, že Japonsko nehodlá zaútocit
na Sibiri. Mohl proto presunout jednotky
z východu a poslat je v prosinci 1941 do
protiofenzívy na západ. Japonsko mezitím zaútocilo na Pearl Harbor a Spojené
státy vstoupily do války. To, co se neceka-
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10, bylo náhle realitou, a k tomu, co zprvu
vypadlo velice pravdepodobné, naopak
nedošlo. Naštestí.

Krácení v mlHácH
Ano, žijeme, jako kdybychom spoléhali
na to, že to, co je dnes, bude platit i zítra
a pretrvá i pozítrí. Presto už dnes vetšinou pripouštíme, že lidské dobrodružství je nepredvídatelné, že je to vždy, jak
napsal Milan Kundera, "krácení v mlhách". Jedná se o významný výdobytek
modernosti. Náboženství nás neprestávají presvedcovat, že za vším nepredvídatelným je boží zámer. Jako se nekteré
starší spolecnosti rídily predstavou vecne
se navracejícího pocátku, my jsme si po
západním zpusobu zvykli vnímat cas lineárne. Ocekávali jsme, že nás ceká stále
jen neco lepšího a že pokrok se nezastaví.
Najednou se to však zadrhává, dokonce
to nekdy ani nejde, a nadšení pro pokrok
se prevrací v deziluzi. Trpíme tím, že ne-

víme, co se stane za mesíc, ba ani to, co
se stane zítra. Zavedené jistoty jsou k nicemu a spoléhání se na ne je v troskách.
Nejistota dominuje.
Nemálo je tech, kterí na to reagují
znovuobjevením náboženských praktik,
hledáním operných bodu v meditacích
buddhistického ražení, v koncentrování se na nadcasovou moudrost, v nové
mystice na míru, v nejruznejších podobách neopohanství, v prírode a magických silách. Na nejistotu se jde pomocí
strategií, jež slibují nejaké pevné zázemí
nebo postupy a cvicení posilující vnitrní
vyrovnanost. Není v tom nic pokleslého,
nic nutne zpátecnického, jen je to dnes
více viditelné než pred léty. Všichni prece potrebujeme nejaké bezpecné body,
abych se dokázali vyrovnávat s nejistotami života. Zivot a také dejiny, to je plavba
v neznámém oceánu a na opilém korábu.
Dá se prežít jen díky mnoha malým ostrovum s cerstvou vodou a potravou.

Nedávno jsem se odvážil položit našemu francouzské prítele Olivierovi otázku:
"Poslechni, mám ta každorocní setkání
nad hebrejským textem, jemuž za mák
nerozumím, rád, ale uprímne, není to ponekud formální, když v Boha, pokud vím,
neveríš". Odpoved me prekvapila: "Víš,
pro Zida není duležitá otázka, zda verí
nebo neverí. Proc klást takový duraz na
otázku, jež je v podstate nerešitelná? Pro
me má daleko vetší význam ta tradice,
ta minulost vtelená do textu. Vernost je
podstatnejší než víra. V Boha verit nemusíš, ale v náboženské tradici se mužeš nalézt". Ze by poucné rozuzlení? V každém
prípade alespon jedno vysvetlení, proc se
z moderního sveta náboženství, poté, co
jakoby zmizelo, nevytrácí.
•

Zdenek Miiller je arabista, spisovatel
a publicista. Žije a pracuje ve Fra1lcii.
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VE svÉm ProJEVU V REznE
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vorském Reznu v zárí 2006 papež
na universite
v bakritizoval
násilí
a,
zcela konkrétne, používání násilí ve vecech víry. Svou úvahu ilustroval citátem
z disputace mezi byzantským císarem
a jedním uceným Peršanem na sklonku
14. století v Ankare, pri které císar Manuel II. Palailogos vyjádril svuj odpor ke
"svaté válce". Citace, týkající se islámu
a vytržená z kontextu, se stala na pocátku letošního podzimu záminkou k mohutným a krví doprovázeným bourím
v muslimském svete. Zjevne prekvapen
touto reakcí papež sdelil, nakolik lituje,
že jeho slovum nebylo správne porozumeno. Faktem totiž je, že toho rekl více
a že cílem jeho prednášky nebylo rozdmýchat nejakou náboženskou válku,
ale naopak vyjádrit nadeji, že existuje
nástroj dovolující vzájemné porozumení
všech lidí.

VeBenedikt
své pred?ášce
XVI.

FilOSOFIE mluví
A nEmECKY

rECKY ...

"Filosofie mluví recky," rekl kdysi Martin
Heidegger. Rekl to nemecky, tím druhým
jazykem téže disciplíny, jazykem Kanta a Hegela. Ale také jazykem dnešního
papeže, v nemž se pro mnohé potešitelne
pod mitrou nezapírá Nemec-filosof a jenž
ve své prednášce pred universitou v Rez-
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nu oba jazyky filosofie umne promísil.
Publiku v sále a mimo nej sdelil, že "setkání mezi biblickým poselstvím a reckým myšlením nebylo náhodou". Tento
hold pohanum v ústech papeže prišel
jako na zavolanou, v ten pravý moment,
ve chvíli, kdy mnozí jakoby definitivne
propadají beznadejnému presvedcení, že
mezi nábožensky ci jinak definovanými
lidskými seskupeními v našem nikdy ne
tak "globalizovaném" a zároven nikdy ne
tak rozháraném svete zeje neprekonatelná propast.
Tem, kdo papeže vyslechli ci si prípadne jeho prednášku precetli, musí ale
být jasné, že dav, jenž ho v Karácí a jinde napadá pro jeho údajnou netoleranci
vuci islámu, podléhá fanatickému bludu
a že "západní" z celkem pochopitelných
duvodu precitlivelí komentátori mezicivilizacních vztahu to zbytecne prehánejí,
když papeži vycítají jeho údajnou formulacní neopatrnost. Je tu opravdu, za co se
omlouvat? Pripomenutím
myšlenkové
tradice, jež se táhne napríc tisíciletími,
nám papež naopak - nelze jasneji - rekl,
že zde existuje cosi, co nás lidi propojuje, mimo prostor a cas, od starého Recka
dodnes, od Pákistánu po Bavorsko. Papežova prednáška v Reznu tedy nebyla nicím jiným než projevem tolerance a nadeje. Nekdo ji dnes, kdy kdekdo mudruje
o "válkách civilizací", už konecne vyjádrit musel. A koneckoncu, papež - hlava
katolické církve, chce se ríct sláva bohu
- nám muže pripadat jako osoba zcela
povolaná k vyslání podobného poselství.
Co je ale to, co nás takto nadcasove a mimoprostorove pojí?
Na POCátKU BYL l090S
Sledování toku papežových sdelení a hledání onoho kýženého pojítka mezi lidmi
nás tudíž vyhání až kamsi na brehy Egejského more. Zacíná jednoduchým filolo-

FlEISCHmann

gickým pripomenutím, že pro Reky slovo
logos znamenalo zároven slovo a rozum.
Tato dvojsmyslnost bude mít nedozírné
dusledky. Už Rekum totiž bylo jasné, že
ono bytí, po nemž se filosofie ve svém
ontologickém úsilí pídí, se nám nezjevuje jiným zpusobem a nenabývá smysl
jinak než uvnitr daného diskursu (další
neobratný, lec možný preklad slova 10gos), jenž podléhá danému rádu: rádu,
který není jiným než ten, jímž se rídí
naše myšlení a jenž strukturuje naše vety.
Byzantský císar Manuel II. Palailogos,
stredoveký krestan, soucasník našeho
Husa, odchovaný reckou tradicí a recky
mluvící, nemohl uvažovat jinak než pod
vlivem této tradice. Pro nej první slova
evangelia znela "na pocátku byl logos",
slovo boží a rozum v jednom. Jako starorecky myslící krestan musel pevne verit, že mezi rozumem, jímž se chtel rídit
on sám, lidským rozumem a rozumem
Stvoritele existuje analogie: ta analogie, o níž mluví lateránský koncil v roce
1215, zmínený papežem, a o ctyri století
pozdeji Descartes, když prirovná cloveka
"tak trochu ke Stvoriteli" ...
Hledání prívlastku, predikace - slovo,
jež má jak lingvistický, tak náboženský
význam! - myšlení, vkládání smyslu do
sveta a poznávání jeho struktury, to je
náš lidský zpusob, jak se úcastnit božského tvorení. Clovek sice není Stvoritel, ale tvurce, bledé podobenství božské podstaty, lec schopný svet uchopit
svým rozumem a prípadne ho dokonce
pretváret a uzpusobovat svým potrebám, humanizovat.
"Zázrakem
není
ani tak svet samotný," rekl jeden novodobý vedec, "jako fakt, že jsme schopni
mu rozumet. .. " Ona hledaná spojnice
propojující nebe a zemi, Boha, cloveka
a cloveka s clovekem, je Rozum, jeden
a jediný (eine Vernunft), "ve všech svých
rozmerech".
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PODPora rozumu
Toto vše zaznelo v Reznu. A že to zaznelo ci vyznelo pred sálem naplneným prevážne vedci, je v tomto kontextu zásadní.
Copak to není práve jejich jazyk, který je
oním príkladem univerzality tohoto kýženého rozumu? Popel velkého Galilea,
jehož papež neprímo pozdravil, muže odpocívat v klidu: propojení fyziky s matematikou funguje, porád a všude, nejcasteji
prokazatelne ku prospechu celého lidstva.
Papež se však neomezil- a zde je snad jádro celé jeho meditace - na pouhé vzdání
holdu lidskému duchu a konstataci oné
podivuhodné totožnosti lidské a božské
podstaty. Snad práve proto, že mluvil pred
vedci, jeho cílem bylo ríct ješte neco jiného a práve podstatného. Za tímto úcelem
znovuotevrel odvekou debatu o vztahu
mezi rozumem a virou, vylícil nekteré
z etap této od stredoveku se táhnoucí disputace, a pred uceným shromáždením
podporil nárok rozumu pronikat i tam,
kam mu kantovská kritika pronikat zapovídá: do oblasti morálky a víry.
Zustal-li v klidu popel již zmíneného
Galilea, není jisté, že totéž lze ríct o popelu
Immanuela Kanta. Bez jakéhokoli oprávnení, které by mu takríkajíc poskytla veda
v moderním pojetí, Benedikt XVI., jako
nejaký obycejný Rek ze 4. století pr. Kr.,vyjádril své presvedcení, že ona pravda bytí,
již mužeme za pomoci rozumu pronikat
a odkrývat, je totožná s dobrem: "Jde tu
o rozšírení našeho pojetí rozumu a jeho
používání," rekl. Chce-li clovek úspešne
celit hrozbám, které ho obklopují, tak toho
dosáhne pouze pokud "rozum a vira nebudou propojeny novým zpusobem, pokud
neprekrocíme ten limit experimentálního
overování, jenž rozum sám sobe nadekretoval," dodal papež. Obdobne jako byzantský císar z konce 14. století si soucasný
papež neumí predstavit, že onen rozum,
jenž je soucástí jak božské, tak lidské podstaty, by mohl tolerovat zlo, natož ho cinit.
Filosoficteji receno, popírá predstavu ryze
transcendentního boha, zcela oddeleného
od svého výtvoru, od hodnot, jímiž se rídí
jím stvorená stvorení. Božský rozum chce
dobro, takže "jednat bez rozumu - sun
logo - je v rozporu s božskou podstatou".

cionálne schopen vytycit clovek? Odpoved by asi znela, že papež je papež a jako
takový nemuže uvažovat jinak: copak
nemá víru v dobrotu boží vule tak ríkajíc
v popisu práce? Otázka ale je, zda pri podobném zpusobu uvažování nám nehrozí návrat k dogmatickým formám myšlení, do dob, kdy svet byl pro nás mnohem
více tím, cím jsme si práli, aby byl, než
tím, cím opravdu je?
Nezaujatá cetba papežovy reci nám ale
jasne ukazuje, že tu nejde o nejakou výzvu k návratu kamsi, kde už jsme jednou
byli. Jak už zde bylo naznaceno, jde tu
o nutnost jistého posunu v našem prístupu k racionalite a predevším ve zpusobu
jejího využívání.
Hlavním problémem naší éry, tak jak
jej papež neprímo identifikuje, je rozpor mezi gigantickým rozmachem vedy
a techniky vyplývající z prukazne správného uchopení rozumových kapacit cloveka a totální iracionalitou cílu, jež lidé

jsou ochotni práve za použití této vedy
a techniky sledovat. Jsme s to sestrojit létající stroje, o nichž by se vynálezci moderní mechaniky Galileovi ani nezdálo,
a tyto "zázraky" techniky zároven použít
zpusobem, jenž nám tragicky prevedli
teroristé 11. zárí 2001.
Za využití slovní hrícky, již dovoluje
francouzština, francouzské rcení pravi, že
veda bez svedomí (la science sans la conscience) je smrtí duše. Papež v Reznu vyjádril neco obdobného. Pred lidstvem nepríliš
pozorným na jeho slova rehabilitoval racionalistický projekt a zároven pripomnel
jeho etické koreny a etickou dimenzi. Vrátil nás k úvahám velkých osvícencu, kterí
- jako Goethe - vyžadovali pro ono nepozorné a bloudící lidstvo více svetla - "mehr
Licht". Za to bychom meli být papeži spíše
vdecni než ho kritizovat.
•

Petr Fleischmann jefilosof a publicista.

PODPora sVEDomí
Neduverivý kantovec by se zde sarkasticky zeptal, jakpak že se papež o božské
dobrote dozvedel a z ceho vyvozuje, že
boží cíle jsou podobné tem, které si je ra-
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Renesancní
ženský vztah vzniká na samém
Myšlenka
božství, bytí
a tedy
nábopocátku lidského
jednak
ve
vztahu k jeho pomíjivosti, jednak jako
odpoved na zázracnost jsoucího. Soucasne s individuálním prožitkem božství se
rozvíjí zážitek božství jako vztahu a sociální sounáležitosti. Prvotní náboženský
postoj je animismus, tedy chápání prvku
sveta, prírody, cloveka samého i lidského
byti ve spojitosti s nadprirozeným, božským.
PrODUKtiVní prinCIP
Kolem 5. století pred naším letopoctem
se tato kontinuita nábožnosti proloží racionalitou. Jedná se o vznik filosofického
postoje ve starém Recku. Nové vyjádrení
existence se rozvijí jako prehodnocování
mytologických pojmu, jejich umístení do
nového prostoru racionality. Tento nový
prostor vzniká odstupem cloveka od jeho
vlastního bytí, a tedy, dá se ríci, ztrátou
puvodní mýtické totožnosti cloveka a sveta. Ve filosofickém žargonu se tento odstup
nazývá objektivace. Svet a jeho prvky jsou
náhle v situaci prevratitelných velicin, které se nabízejí svobodnému filosofickému
tázání. Nabízejí se spolu se svou pochybností, prevratitelností a neurcitostí.
Uprostred tohoto víru hledá recký
filosofický postoj prvky stability. Parmenides nabízí nehybné a homogenní bytí,
Hérakleitos trvalý, hasnoucí a znovu se
roznecující ohen, Platonuv buh je dokonalost dobra, pravdy a krásy. A Aristoteles ve svém hledání substance, tedy první
príciny, nachází první a nehybný princip.
Božství se zacíná delit. Z identifikacní
a soucasne unikající sounáležitosti se vydeluje produktivní princip, Buh nabývá
hodnotu úcelové identity.
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Krestanské zjevení uvede transcendentního Boha. Naváže tak myšlenkou prožitku na platonismus a myšlenkou prítomnosti cloveka v božství na aristotelismus.
Krestanský Blih zakotví lidské bytí v orientovaném a strukturovaném
prostoru. Lidský život se stane cestou a lidská
cinnost je orientována smyslem, který je
vždy transcendentní. Tento náboženský
prostor umožní cloveku rozvinout svou
identitu jako pluralitu hlasu, pluralitu
bytostí úcastnících se trvalé konference
dobra a zla, pravdy a lži, krásy a šerednosti, ale také pokušení a milosti.

Krestanství však zapomene, že je tato dvojí cesta citu a cinu cestou pouze
v rámci prostoru, který je dán trans cendentním Bohem. Krestanská cesta vyústí
v renesancní otres. Nikdo ze základních
protagonistu renesancního prevratu si
neuvedomuje dosah svého cinu. Nikdo si
neuvedomuje, že prispívá anebo dokonce uskutecnuje radikální destrukci transcedentního Boha.
Descartes chápe svou vlastní vetu:
"Myslím, tedy Buh je," jako radikální renovaci a nevývratný dukaz stredovekého
Boha, zatímco veta obsahuje jeho fundamentální znicení. Renesancní umelec
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se svým tvorivým cinem rovná Bohu,
omlouvá svoji domýšlivost aristotelskou
participací, ale renesancní papež udržuje
zbožnující kult své vlastní osobnosti.
Reformátorské hnutí ve své kalvinské
racionální strohosti zruší stvorený svet
a zapomene, že tím ruší i jeho Boha. Koperníkuv heliocentrismus ruší nebeskou
hierarchii, prostor ztrácí svou hierarchizovanou strukturu a osvÍcenectví spolu
s racionalismem udelá z Boha princip
rozumu. Robespierrova "Nejvyšší bytost", které revolucní nadšení staví oltáre, je stredoveký Buh rozpuštený v lidské
konstituující moci. Buh postupne ztrácí
své místo a clovek ztrácí vztah a prostor,
který dával jeho životu smysl. Buh, a clovek s ním, se stávají lidskými, príliš lidskými.
V prostoru ztracený rozmer boží transcendence se prevádí do casu. Produkce,
tvorivý cin je tento presah sebe sama,
tedy prvek transcendence, bez kterého se
svet jsoucího zhroutí. Teror francouzské
revoluce je pak jen povrch fundamentální úzkosti, která zachvátí celou krestanskou civilizaci. Již Michelangelovy fresky
jsou plné úzkosti a pocitu viny. A tato
systematizace post renesancní protireformátorské inkvizice pripraví holocaust
20. století. Produktivita se snadno prevrátí do destruktivity.

00 anlmlsmu K užní
smEmCELnosll

drama hroutícího se božství a morbidita

cloveka na tržne zrenovovaném krestan-

16. a 17. století, uprostred které se pomalu vytvárí Buh Voltairova rozumu. Buh
Spinozovy prírody uvede romantickou
citovost a soucasne samospasitelnost
a nezávislé sebevytvárení, které vede až
k Nietzschovu Bohu vule k moci. Ale Ni-

ském principu.
"První princip" není nehybný, jak
tomu bylo u Aristotela, ale neustále sebeprodukující. Krestanský Buh zde nachází
svou pozdní formu: sklenená pruhlednost našeho sociálního prostoru jako
základní hodnota tržní smeny. Naprostá
prístupnost a viditelnost zajištuje ryzost
tržního cinu. Tržní smena se stává prostorem dnešního zjevení. Pruhlednost
a prubežnost protkává dnešního cloveka
a celý jeho svet sklenenými vlákny smenitelnosti.
Sklenená všudyprítomnost
dnešního krestanského boha se zmenila

etzschuv Buh je mrtvým Bohem. Je mrtvý a soucasne výkonný jako "Nadsamec"
Alfreda Jarryho, který, i když mrtvý, stále
sedí na kole, nohy pripoutané k pedálum
a šlape do kopce s nesmlouvavou setrvacností své mrtvolnosti, aby nakonec
vyhrál závod s lokomotivou.
Moderní Buh není clovek sám, jak to
ctyri století po renesanci opakuje Feuerbach, ale cin. Descartesovsky nenapadnutelná produktivní jednotka je soucasne
boží identita se sebou samou. Cin však

v tržní všudyvlezlost.
Na této ceste za pruzracností nového
svetla však dnešní krestanský duch potká
svého dávného bratra: islám. Od samého

nemuže být osobním cinem, a tak krestanské spolecenství hledá instanci, která
by takovou roli mohla zahrát. Marxova
síla proletariátu, Freudovo nevedomí ci
Derridova dekonstrukce, za tím vším je
filosof, který hledá instanci náboženského sjednocení, jež by zastavila rozklad
krestanství.

zacátku odmítá krestanskou objektivaci.
Odmítá ji s prekvapující konkrétností.
Text koránu, a tedy zákon, je zahalen,
odmítá interpretaci, stejne tak jako se
halí islámské ženy. Islámský text a sex se
novému bohu tržní globalizované smenitelnosti vymyká. Konflikt se jeví jako
nová náboženská válka. Odmítnutí ob-

PruzracnÝ Jas smEnitELnOSti

jektivace, neinterpretovate1nost koránu
a zahalenost žen uvádí do soucasného

HLEDá SE nEjvyšší inStanCE

Spolecnost se však vyvíjí dál a najde
vytouženou
instanci
bez filosofova
pricinení. Dnešní globalizovaná tržní
smenitelnost
je renovací stredoveku.
Transcendentní Buh však není v escha-

Postrenesancní historie vypovídá o lidské bezradnosti pred faktem destrukce
transcendentního
Boha. Vlny rehabilitace transcendentního
Boha se strídají
s novými destrukcemi. Restituce krestanského Boha tak prochází nejruznejšími fázemi. Zprvu renesancní humanismus a tvurcí ciny umelcu, pak barokní

tologické vzdálenosti, ale renesancne
prebývá v samotném tržním cinu. Aby
nová cesta boží dobre fungovala, bylo
treba otevrít brány. Davy verících dnes
"cestují" bez zábran. Globalizovaná smenitelnost ukládá tuto pruzracnost jako
prímé nazírání boží instance dnešního
krestanského chápání. Jako prímou úcast

sveta tržní globalizované smenitelnosti
nepruhlednost a setmelost. Nejedná se
jen o to, že hodnoty nemohou kolovat,
ale predevším že je napaden samotný
princip smeny.
Nový Buh vyžaduje pruhlednost našich duší a zahalený text a sex islámu je
rouhání.
•

Jirí Eduard Hernwch je filoso.f.
psycholog, architekt a spisovatel.
Žije
pracuje ve Francii.
CI
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JarOSlav

VEIS

JETELEm LETEL

JELEn
a vstává z kresla, které pamatuje zadnice
národních umelcu z minulého století.

I

(33, blondýn, vysoký, skoro vychrtnvestigativní
moderátor
Marek Vrána
lý,
bledé studené
oci, zákaznický
typ
Bugatti) sedí pred zrcadlem v maskérne
pražské zpravodajské televize 24-7-365.
"Nebudu drbat tu vrbu, nebudu drbat tu
vrbu," ríká co nejzretelneji, dívá se sám
sobe tvrde do ocí a kroutí dolní celistí,
jako by chtel v zubech rozdrtit sloní kost.
V rukou má bodák dnešního magazínu
Knockouty MV, šedesát minut nesmlouvavých otázek. "Co s tím verozvestem na
konci? Fakt nebylo neco hustšího, Jarmile? To jako se s ním mám hádat, jestli
Buh je anebo není?" Zvedne oci nahoru,
chvíli okázale úpí, pak se vzpamatuje.
"Jelen letel jetelem. Jetelem letel jelen.
Drbal vrbu jelen v prdeli."
"V jeteli," opraví ho asistentka Irca
a lehce mu dlaní prejede po dokonale
zpevneném úcesu. "Když jsem chodila do základky v Rícanech, bylo tam na
klukovském záchode napsáno, že Buh
je. A že je zastupitelem za Obcanskou
demokratickou stranu," ríká a pinzetou
mu vsunuje do levého ucha komunikacní kapslicku.
"Proc ne za lidovce? A cos delala na
klukovských záchodech?" ozývá se z repráku nad zrcadlem Jarmil. Produkuje
magazín, ladí scénár, v prenosu Marka
koucuje.
"Za lidovce by se v Rícanech do zastupitelstva nedostal ani Buh," ríká Marek
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Alespon Irca to tvrdí. "Byl jsem tam na
bowlingu, je to stoprocentní bluetown."
"Víš o tom prd, Marku. Buh by vyhrál
i za komunisty. A krom toho, Ježíš byl
levicák, porád by neco prerozdeloval," káže z repráku Jarmil. "Klid,
verozvest je pod kontrolou. Ten
chlápek, co bude s ním, se popíráním
Boha živí."
Irca srovnává Markovi vysoký límec
košile. Škoda, že není na holky. Predstavuje si, jak príjemné by bylo, kdyby byl,
až ji to šimrá.
Marek se usmeje. "Máš?"
rca
ne." J"o.
IVkýv
"Až to skoncí, lupnem si."
Štávu ráje kupuje Irca v Podolí od
Turku. Ten matroš má kvalitu. Bezpecnej
a júzrfrendly. Stací promácknout plastovou bublinku pod nosem a zaútocí
cichovými bunkami prímo na mozkové
centrum slasti. Omamná krec se ze zátylku rozlije po celém tele, promení v nádherné peklo a dlouhé minuty pak stéká
do klína. Mysl se vznese vysoko nad krajinu, do sfér, kam jinak doletí jen andelé.
Nikdo nikoho neudelá tak, jako Štáva
ráje od Turku z Podolí.
"Za patnáct minut jdeme on ér," volá
Jarmil. "Irco, jestli máš dost matroše,
lupnu si pak s váma."
Právní konzultant Standa Knežínek
(55, podsaditý, vybledlé husté vlasy cesané dozadu, zarudlý oblicej s hunatou
bradkou, krátké silné prsty se širokými
nehty, zákaznický typ Tesco Stores) vystupuje z metra na stanici Rudná.
Pres rameno má tyc s cedulí, na níž
je napsáno LOVE, a jde k budove televize 24-7-365. Je to prízemní obdélníková
stavba bez oken, puvodne velkosklad su-

permarketového retezce. Další betonová
bradavice na tvári krajiny, pomyslí si.
Je unavený. Od chvíle, kdy se rozšírila povest o uhríneveském zázraku, nemá
chvíli klidu, valí se to na nej jako lavina.
Na nohou ho drží jen láska, víra a pocit
povinnosti.
Kdysi býval soudcem, jedním z nejmladších, jmenování
má podepsané
ješte prezidentem
Havlem. Nestacil
však v soudcovském taláru zestárnout.
Nashromáždil behem nekolika málo let
nejvyšší pocet neuzavrených prípadu
v dejinách ceské justice a pak radeji sám
napsal abdikacní dopis. Stalo se tak ve
chvíli, kdy pochopil, jak chabá je pozemská spravedlnost a že soudit nás muže
jen Buh. Tehdy se rozhodl, že bude lidem
sloužit jeho prostrednictvím. Kolegové
ho oznacili za kreténa a dodnes si o nem
vyprávejí.
Bratri a sestry z Duchovního spolecenství v Uhrínevsi ho ovšem vidí zcela
jinak. Vedí, že Standa Knežínek je moudrý muž, jenž poznal pravdu.
Vedí také, že moudrost je sestrou
prostoty a skromnosti. Standa Knežínek
dnes delí svuj cas na právní poradenství,
v podstate je to pomoc ve vyplnování
žádostí všem evropským úradum a na
boj proti neoprávneným zásahum cloveka do Božího díla, budováním prehrad
v malebných údolích pocínaje a štepováním genu na šroubovice DNA živých
organismu konce.
Tiše stává se svou cedulí LOVE na
tyci všude tam, kde je ho zapotrebí. Pred
genetickým institutem, pred parlamentem, pred porodnicí. Pražané už si na nej
zvykli a nekterí se ho, když jdou kolem,
kradmo dotknou, aby meli ten den štestí.
Když pred nekolika týdny zacal na
zahrádce za domkem po rodicích v Uh-

POVíOKiI

rínevsi, kde žil spolu s nekolika bratry
a sestrami z Duchovního spolecenství,
nejprve kopat a potom stavet, usoudili sousedé, že si tam staví venkovní krb
s domácí udírnou, jaký má v okolí každý
druhý. Jenže pak se nad nevelkou konstrukcí vznesl do výše objekt ve tvaru
kríže a zustal viset nad zemí. Pres den byl
celkem nenápadný, po setmení však záril
do kraje jako gigantický zlatý lampion.
LOVE, blikalo na nem do všech stran.
Magickou hudbu, která se z nej linula,
slyšeli pres rev motoru i ridici kamiónu na rychlostní silnici E 111. Stavební
delníci se sbíjeckami, kterí srovnávali
se zemí starou zástavbu v Kolovratech,
si stežovali první, hudba jim ubírala na
dravosti a snižovala produktivitu. Další,
podstatne duraznejší protest prišel od
muslimu, kterí se do východních cástí Prahy zacali po Svatoondrejské noci
stehovat z jihu Francie; ti zase tvrdili, že
hudba, ac zdánlive neslyšná, prehlušuje
hlas jediného Boha z nové mešity, kterou
nedávno vystaveli v mestské cásti Nový
Marakéš hned za námestím emíra Hasana I!.
Oznacit objekt za UFO nebylo dost
dobre možné. Se zemí ho totiž spojovalo
zretelne viditelné lano. Navíc se Duchovní spolecenství hlásilo k jeho autorstvÍ.
Jak neco takého dokázali vytvorit, ovšem
vysvetlit nedokázali. "Buh nám nejprve seslal nápad a pak podal pomocnou
ruku," opakoval Standa Knežínek všem
reportérum, kterí se na nej sesypali. Když
se z nej snažili vypácit, že je to zázrak,
jen se usmíval. Usmíval se, beze slova,

LoVE

i na hasice, kterí dostali za úkol stáhnout
upoutaný létající objekt na zem. Odjeli
s neporízenou, ta vec držela dál ve vzduchu jako pribitá. Starický kardinál Halík,
teologická fakulta, papežský nuncius
i clenové rady protestantských církví
odmítli záležitost komentovat s odkazem, že cas ješte
nedozrál.

•••
Popularizátor vedy Václav Kácha (60, pleš,
malé brejlicky a ješte menší nos, usilovne,
avšak neúspešne zastrkuje bricho, zákaznický typ Marks&Spencer) se rozvaluje
v anatomické sedacce debatního studiu zpravodajské televize
24-7-365.

Až jemne vyhlížející mladý muž, který za ním prijel do
Uhrínevsi a predstavil se jen
krestním jménem Jarmil, Standu
Knežínka premluvil, aby v nejsledovanejším poradu televize 24-7-365
Knockouty MV, šedesát minut nesmlouvavých otázek, rekl víc.
Vchází ted do televizní budovy, opírá
nerozlucnou lat s cedulí LOVE o stenu
a v recepci hlásí, že jde do Knockoutu.
Kráska za pultem namírí kameru a oskenuje si ho do pocítace. Je cistý. Vstane
a na klopu saka mu prilípne identifikacní
štenici. "Posadte se, za moment si pro vás
nekdo prijde."
Standa si sedá do kresílka vedle kvetináce s geneticky modifikovanou mutantkou ve tvaru neonove zárící kopretiny se
ctvrt metru dlouhými okvetními plátky.
Kvetina je o hodný kus vyšší než on a slabounce voní houbami. Je to houba.
Chvíli sedí se zavrenýma ocima, pak
oci otevre a podívá se na neokopretinu,
která se svudne vlní a vysílá své houbové
mámenÍ. Já nejsem jehnátko Boží, slyší
Standa její plác, jsem jen lidská hrícka,
stvorená bez lásky. Nejsem život, jen
jeho klip, naríká mutantka, nemáš me
rád, nemám te rád, nemáš me rád - nemám te ráda ...
Standa Knežínek sebou trhne, jako by
se mu odtržený okvetní plátek zasekl do
tela, zamele telem jako pes, který se rozhoduje, kde se vykálet, pak rázne vstane,
chnapne ceduli a vyráží k východu. Buh
umí nejen milovat, ale i varovat.
Kráska v recepci prehodí výraz z unudeného na prekvapený. "To nemužete, pane," volá. "Za pár minut musíte být ve studiu!
Už pro vás jde asistentka!"
Standa Knežínek si jí
nevšímá a rychle vychází
ven z televizní budovy.
"Já se z toho poseru," zašeptá
kráska a stiskne interkom: "Marku,
slyšíte me? Práve vám utekl hlavní
host."

Tvárí se
bohorovne,
ale je nesvuj.
Televizi vubec
neumí a dobre
vi, že se dokáže
zamotat i do odpovedi na otázku, kolik je hodin. Jsem clovek
psaného slova, uklidnuje se vždycky.
"Ne, to jste se spletl, pane redaktore,
scientolog nejsem. Scientologie je církev,
prosím, tedy neco jako církev, ale spíše
obchod s virou. Víte, on když v roce 1952
Ron Hubbard psal ty svoje bláboly, tedy
jakousi science fiction, která ovšem ... no,
abych to príliš nerozpitvával, zkrátka vymyslel si náboženstvi jako kšeft. A taky si
me neplette s krestanským vedcem, tedy
s církví Christian Scientists, kterou založila ješte drív, už v roce 1879 Mary Baker
Eddyová, což ovšem -"
"Jste tedy alespon krestan?" preruší
ho Marek Vrána a píchne prstem pred
sebe, jako kdyby mu chtel prorazit do
hrudníku díru. Prázdná židle, kde mel
sedet verozvest, se s Káchou prít sama
nebude. Investigativní moderátor dobre
ví, že konflikt si musí tentokrát obstarat
sám. "Nebo jste ateista?"
"Spíš agnostik," rekne Kácha.
"Chce ríct, že ví jedine, že to neví,
vole" napovídá z režie do ucha Jarmil.
"Neco mezi. Zeptej se ho, co má proti
knize Genesis."
"Jestli vám dobre rozumím, tak jste
takový polovicní Sokrates," pošklebuje se
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tvári zelenomodré tetování, v tmavých
vlasech cerné brýle se zabudovanou kamerou, zákaznický typ Camel Active)
mírí ke sklenenému stolku v koute cajovny Mesícní svit v Reporyjích.
U stolku sedí Standa Knežínek, pred
sebou dopitou konvicku zeleného caje
Pi Lo Chun, na monitoru nad barem
s polozájmem sleduje magazín Knouckouty MV, šedesát minut nesmlouvavých otázek, tyc s cedulí LOVE má oprenou o stenu, v klope porád identifikacní
štenici televize 24-7-365.

investigativní moderátor. "Takže byste
moW divákum vysvetlit, co vlastne máte
proti víre - nebo proti Bibli, zejména
proti knize Genesis."
"To by bylo na delší debatu ... "
"Máte na to jen pet minut."
Z režie se do ucha ozývá Jarmil: "Zeptej se ho, jestli souhlasí, že na pocátku
bylo slovo, tedy Buh ... "
Václav Kácha se nadechl: "No práve.
Když máme mluvit o kreacionistických
teoriích vážne, musíme zacít -"
"Zkratte to. Každej prece ví, že na pocátku bylo logo."
"Slovo, debile," sycí mu z režie do
ucha Jarmil.
"Slovo, pane redaktore," ríká vstrícne
Kácha. "Ale vy jste jiste chtel pripomenout recké slovo logos a naznacit duležitost helénské kultury pro vývoj poznání
obecne i krestanství jako takového, že?"
"Už jen ctyri minuty. Využijte jich. Co
máte proti Bohu?"
"Predevším to, že se mu pricítá spousta vecí a jevu, které muže veda vysvetlit.
Pritom dnešní chemie mozku mi umí
odpovedet, kde v Wave sídlí vášen, vule,
jestli chcete duše, i bez Boha stvoritele.
Evolucní psychologie zase objasní, že
naše schopnost obetovat se pro nekoho
jiného není žádný boží dar."
"Nech ho chvíli pindat, Marku," ozývá
se Vránovi v uchu Jarmil. "Šény práve lokalizoval verozvesta. Na poslední minutu
budeš mít v ringu oba borce."

•••

Breakový reportér Aleš Hezoun (30,
prezdívka Šény, vazoun s razancí bodyguarda a sebevedomím hokejisty, na levé
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Byl to Alešuv nápad zavolat do centrály
ochranky, aby Knežínka s pomocí štenice
lokalizovali. Zbytek už je docela jednoduchý: prisedne k nemu, dá se do reci, kamera v cerných brýlích zachytí každý pohyb a každé slovo, Jarmil v režii namixuje
rozhovor do obrazu z debatního studia
a bingo! Vaše televize je s vámi 24 hodin
denne, 7 dnu v týdnu, 365 dnu v roce!
"Mužu si prisednout a podívat se na
to s váma," ptá se Aleš, neceká na odpoved a asertivne si sedá proti Knežínkovi.
Ten se stejným polozájmem, s jakým
sleduje debatu, kývne.
Na monitoru je velký, trochu zkreslený detail obliceje Václava Káchy. "Jestli
mi neco ale opravdu nedokážou kreacionisté vysvetlit," ríká Kácha, "pak je to,
proc Buh nebo velký tvurce nebo jak
mu budeme ríkat, plýtval tak rozmarile
casem. Když mel recept na život, proc
nejdrív nechal vesmír deset miliard let
rust, než ho oplodnil, a proc nechal život
další ctyri miliardy let klícit a vyvíjet se
tak klikate a s takovými mukami až do
dnešní podoby, která má ostatne k ideálu, dokonce takovému, jaký by byl hoden
prízviska boží, porádne daleko."
"Pekný pindy, co?" pouští se breakový reportér Hezoun do akce.
Standa Knežínek se jen mírne
usmeje. "Myslí to dobre, ale bojí se."
"Jak to, bojí se?"
"Bojí se Occamovy britvy." Standa
Knežínek prestane sledovat monitor
a dívá se na reportéra Hezouna. Nevidí,
že detail jeho obliceje vystrídal Káchovu
tvár se špinavými kožními páry.
"Mužete mi ríct, co to je?"
"Prastaré pravidlo. Tomu, kdo se nebojí, poradí, aby ve chvíli, kdy se nabízí vícero vysvetlení, zvolil to nejméne
komplikované. Je to volba, ne soud. výsledkem volby muže být cesta k pravde,
zdánlive treba delší, avšak presto prímá.

Jak clovek volil, smí soudit jen Buh, protože miluje. Jen toWe dává smysl naší
existenci."
"Co presne? Co je smyslem naší existence?"
"Láska."
"To jako ... " Breakový reportér Hezoun sevre pravou ruku v pest a dlaní
levé na ni poklepe v pavlacovém gestu
symbolizujícím kopulaci.
Standa Knežínek se znechucene odvrátí a ocima sklouzne na monitor. Dochází
mu, že vidí sám sebe, slyší sám sebe. Na
chvíli strne a vzápetí mu všechno dochází. Vaše televize je s vámi 24 hodin denne, 7 dnu v týdnu, 365 dnu v roce. Nárek
mutanta s houbovou vuní sílí a sílí, hlava
až duní, bolest už není nehmotná, rozpíná se a žhne.
Standa vyskakuje od stolu, popadne
do ruky lat s cedulí LOVE a krátkým švihem zápestí rozcísne breakovému reportérovi cerné brýle a celo.
Monitor na okamžik pohasne, pak
se ozve záverecná znelka a shora dolu
rychle beží titulky. Zastaví se, až když se
objeví slogan: Tento porad vám prináší
Shopping Park South West.

•••

Producent Jarmil Fucík (41, rozený Jarmila Fucíková, velké zelené oci, prirozene rusé nadýchané vlasy rozhozené po
ramenou, ta má i po implantaci penisu
a varlat porád žensky oblá stejne jako
boky, zákaznický typ Dolce&Gabbana)
se ležérne opírá o rám dverí do maskérny
televize 24-7-365.
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Na dlani krouží modrou plastovou bublinkou se Štávou ráje. "Kolik jsem dlužnej,
Irco," ríká hlasem, na kterém nikdo nepozná, že byl presazený o dva tóny níž.
"Deset euro. Trošku zvedli ceny."
"Že ty ráda prirážíš?"
Irca koketne hodí hlavou. "Jak to mys-

l"?"
lS.

"Jako na cene," smeje se Jarmil. "To
byl skvelej záver, co? Šli jsme o dalších
sedm bodu nahoru. Vlastne taky trošku
zvednem ceny."
"Co Šény?" ptá se Marek. Pololeží na
zádech v kresle, ruce i nohy rozhozené
do stran. "Ten magor mu latí pekne rozcísnul celo."

Jarmil zavre dvere a rozvalí se ve vedlejším kresle.
Muj instantní Buh, pomyslí si Irca.
Má láska. Modrá blána jí praskne mezi
prsty.
Irca se nadechne a cas rázem ztuhne.
Irca se vznáší a touží, aby to milostiplné
cekání na slast, na lásku nikdy neskoncilo poznáním.
Kolem proletí jelen, neslyšne. Zanechá po sobe vuni, slabou, možná po jeteli, možná po houbách.
•

"Dobrý, v týhle roli musí neco unýst.
Jen kamera je na odpis.," ríká Jarmil, pak
se odmlcí a pomalu zavrtí hlavou. "Prej
láska."

Jaroslav Veisje publicista,
prekladatel a spisovatel.

"Lupnem?" ptá se Marek, zvedne ruku
k nosu a zmáckne mezi palcem a ukazováckem modrou bublinku.

Povídku Jetelem letel jelen
napsal pro Prítomnost v rámci
jejího tématu "Buh se vrací okllem?':
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PrEHLED nEJCaSTEJšíCH
V~CIUK

SPDJEn~m

sTáTum

Jirí PEHE

jsou soucástí svetového spolecen-

Když
v kterékoliv
ze zemí,
které
ství, seobjeví
závažnejší
problémy,
mužeme si být jisti, že jedno z vysvetlení
bude znít: "Mohou za to - at prímo nebo
neprímo - Spojené státy americké". Antiamerikanismus se stal novou globální
ideologií.
PráZDnO,tOtaLITa,

DEgEnEraCE

I v samotných USA se antiamerikanismu
dobre vede. Je celá rada prominentních
intelektuálu, kterí pricítají problémy, cas-

V/

aK SE Dal anII
to daleko za hranicemi Ameriky, na vrub
USA. Levicove orientovaný americký
lingvista Noam Chomsky je pravdepodobne nejznámejším predstavitelem této
školy.
Vzrust antiamerikanismu
lze pozorovat zejména od rozpadu bipolárního
sveta, kdy se USA staly svetovou supervelmocí a ocitly se tak v situaci, kdy mají
všeobecnou odpovednost, které nemohou vždy dostát. Politici i intelektuálové
z ostatních zemí jsou casto presvedceni,
že by vedeli lépe, jak naložit s obrovskou
mocí a vlivem, které USA mají, než jak
to ciní americtí politici. Francouzský
zastánce Spojených státu Jean-Francois
Revel ovšem tvrdí, že vetšinou si tito
nekompromisní kritici do svých protiamerických postoju promítají svou vlastní slabost n~bo nejruznejší frustrace.
Ruzné
odnože
antiamerikanismu
existují už od 18. století a v modifikova-
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ných podobách prežívají dodnes. V konzervativnejších cástech Evropy, jako svého casu treba v Prusku, byla Amerika
už v dobe Francouzské revoluce videna
jako nebezpecný zdroj idejí, které stály u zrodu francouzského liberalismu.
Údajný nedostatek odpovednosti Ameriky v tomto smeru byl vysvetlován casto
bizarními teoriemi.
Podle nekterých byla Amerika intelektuálne frivolní proto, že neznala koncept národního státu organizovaného na
základe etnických principu. Jiné teorie
byly otevrene rasistické: USA mají na
zbytek sveta negativní vliv, protože se
v nich volne mísí ruzná etnika, což povede k degeneraci. Nebo kritici poukazovali na pokrytectví USA, které na jedné
strane šírí do sveta myšlenky rovnosti
a obcanských práv, ale zároven v nich
dochází ke genocide puvodních obyvatel
a praktikuje se otroctví.

Po obcanské válce v šedesátých letech
19. století, kdy se USA zacaly stávat prumyslovou velmocí, prišli Evropané s kritikou jiného druhu. Friedrich Nietzsche
tvrdil, že v USA je vše podrízeno technologické efektivnosti a spechu do takové
míry, že Amerika muže do Evropy šírit
jen duchovní prázdno. Martin Heidegger
o nekolik desetiletí pozdeji na Nietzscheho kritiku navázal, když americkou posedlost technickým a vedeckým rozvojem, jakož i novými formami organizace
práce, charakterizoval jako jistou formu
totality, srovnatelnou s mentalitou Sovetského svazu.
Zdrojem antiamerikanismu
bývala
v 19. století i Velká Británie, která se nesmírila se ztrátou amerických kolonií.
Populární byly zejména teorie o degenerativních trendech v USA, jež nicí nejen
etnickou cistotu puvodních pristehovalcu, ale i anglický jazyk a kulturu.

DDmDV

Na konci 19. století ovšem Velká Británie a USA svou vzájemnou animozitu
prekonaly a vytvorily základ transatlantické spolupráce. Atlanticismus se pak
stal svého druhu ideologií, která byla založena na presvedcení, že USA a západoevropské zeme mohou tvorit spolecenství založené na spolecných hodnotách
a demokracii. Tento koncept si získal silný vliv zejména na konci 1. svetové války
- i zásluhou amerického prezidenta Wilsona, který byl zastáncem šírení demokracie jako stabilizujícího faktoru.
Bašt:a KaPIt:aLlsmu
a ImperiaLiSmU
Wilsoniánství,
které bylo predchudcem nekterých neokonzervativních
teorií dneška, ovšem vyvolalo protireakci.
Údajne degenerovaná americká demokracie byla vedle bolševického Sovetského svazu hlavním tercem kritiky ze
strany nove vznikajících fašistických
a nacistických režimu v Evrope.
Americké úsilí šírit demokracii bylo
po druhé svetové válce posíleno konceptem lidských práv. Víra v jeho uni-

tovala ovšem i kritika zprava, v níž vynikal
napríklad francouzský prezident Charles
de Gaulle. Poválecné postavení Ameriky
jako dominantní mocnosti Západu, která navíc prosazovala dekolonizaci Afriky
a dalších cástí sveta, bylo bývalým koloniálním mocnostem trnem voku.
K posílení antimerikanismu na Západe došlo zejména behem války ve Vietnamu, která jako by dávala za pravdu tem,
kdo mluvili o americkém imperialismu.
Tento druh kritiky pravidelne ožíval,
kdykoliv USA vojensky intervenovaly
i v jiných cástech sveta. Byl doprovázen
odsudky údajného cynismu americké zahranicní politiky, která casto podporovala pravicové diktátorské režimy ve snaze
bránit šírení komunismu.
Klasický imperialismus byl založen
prevážne na získávání teritorií za hranicemi dobyvatelských státu a na jejich následné kontrole. Vuci USA ovšem nebylo
nikdy snadné toto pojetí imperialismu
aplikovat, protože když USA vojensky
zasáhly za svými hranicemi, okamžite se
rozpoutala intenzivní politická diskuse
o tom, kdy a jak se z okupované zeme

a svEt

mu muže být mocnejší zbraní než fyzická
agrese, je v pozadí i dnes asi nejvlivnejšího proudu antiamerikanismu. Ten tvrdí,
že globalizace, která si podmanuje svet,
je v mnoha svých aspektech predevším
ekonomickou, kulturní a vedecko-technologickou amerikanizací sveta.
Amerika tedy údajne vládne svetu
i pomocí své pop-kultury, Hollywoodu
nebo MacDonaldu. Americký politolog
Benjamin Barber napríklad argumentuje, že znacná cást terorismu, který dnes
ohrožuje západní svet, je jen jakýmsi
"džihádem" namíreným proti "McDonaldizaci" sveta. McDonald je zde symbolem pro vše, co se dnes rozumí americkým imperialismem.
V této kritice Ameriky, kterou sdílejí
jak mnozí evropští intelektuálové, tak deprivovaní mladíci v islámském svete, se
skrývá zajímavá otázka. Je nepopiratelný
úspech americké kultury a životního
stylu skutecne jen výsledkem síly amerického kapitálu, opírajícího se o skvelý
marketing, nebo v sobe americká kultura
i životní styl obsahují jakýsi univerzalistický náboj?

mErlKanlsmu
versalismus byla nejen hnacím motorem
amerických snah vyvážet demokracii do
tretího sveta, ale také ohniskem stretu
mezi západním svetem, vedeným USA,
a svetem komunistickým.
Antiamerikanismus
vycházející zpoza železné opony byl koncentrovanou
podobou nejruznejších predsudku vuci
USA, obohacený o vykreslování USA
jako bašty svetového kapitalismu a imperialismu. Paradoxne práve tato ideologická podoba antiamerikanismu živila
casto až nekritický obdiv bežných obcanu komunistických zemí ke všemu americkému.
V západní Evrope byl politický, intelektuální i lidový antiamerikanismus
samozrejme mnohem diferencovanejší.
Evropská levice, která si delala nejruznejší iluze o povaze komunistických režimu,
kritizovala USA z pozic velmi podobných
oficiální komunistické propagande. Exis-

stáhnout. Poválecná prítomnost amerických jednotek v nekterých zemích západní Evropy nebo v Japonsku byla zcela
zjevne v souladu s práními demokraticky zvolených politických reprezentací
techto zemí.
Kam nemuže VOJáK,
nast:rcí POPKULt:uru
Neomarxisté, jako napríklad Gramsci,
prišli s novou koncepcí amerického imperialismu. Ten už prý není založen na
prímé dominanci pomocí síly, ale na
hegemonii uskutecnované s pomocí tzv.
mekké síly. Vývoz americké popkultury, kapitálu, životního stylu, technologií
i vedeckých poznatku se údajne stal nástrojem, s jehož pomocí mohla Amerika
ovládat zbytek sveta, aniž by musela vyslat jediného vojáka.
Myšlenka, že vývoz kultury a tržního
hospodárství založeného na konsumeris-

SmEs umverzaLlsmu

a egOismu

Specifickým zdrojem soucasného antiamerikanismu
je zahranicní politika
Spojených státu. Ta je jiste v mnoha
ohledech necitlivá, casto špatná. Otázkou ovšem je, zda se USA, ve své pozici
svetového hegemona, mohou kritice vubec vyhnout.
Jak už bylo receno, zbytek sveta klade na nejmocnejší zemi sveta naprosto
neprimerené nároky. Politici i intelektuálové v zemích, které se svým vlivem nemohou USA rovnat, mají za to, že znají
správná rešení nejruznejších svetových
problému, ale že jim "arogantní" Washington nenaslouchá.
Cást nedorozumení pramení také jiste i z rozporu, kterému USA musejí celit: na jedné strane mají jako nejsilnejší
velmoc globální odpovednost, na strane
druhé musejí, stejne jako každý jiný národní stát, hájit predevším své zájmy.
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Zde má svuj puvod rétorika amerických politiku, která zbytek sveta casto
popuzuje. Mísí se v ní univerzalistické
nároky s egoistickou obranou amerických národních zájmu. Je pak ovšem težké rozlišit, zda USA intervenují v té které
zemi skutecne na obranu údajne univerzálních hodnot, nebo jen kvuli sobeckým
národním zájmum.
Vztahy Ameriky se zbytkem sveta byly
nejlepší práve v obdobích, kdy americtí
politici dokázali tyto dve polohy srozumitelne oddelit.
Lidsko-právní
goslávii tak byla
hem prijatelnejší
ospravedlnovaná
údajnou obranou

[unton

intervence v bývalé Jupro zbytek sveta mnonež intervence v Iráku,
tu národními zájmy, tu
univerzálních hodnot.

BYLEvrOpštEjší

Intenzita antiamerikanismu
v Evrope
vzrostla po nástupu republikánské administrativy vedené Georgem W Bushem.
Pruzkumy, které pravidelne provádí German Marshall Fund, ukazují, že 80 pro-

cent Evropanu vyjadruje postoje velmi
blízké volicum Demokratické
strany
v USA. Politika opírající se o náboženské
presvedcení a konzervativní postoje typické pro americké republikány není vetšine Evropanu srozumitelná. Tato kulturní odlišnost je pak v pozadí predsudku.
Znamená to ovšem také, že evropský
antiamerikanismus bude témer zákonite
silnejší v obdobích, kdy v cele USA stojí
republikáni. Výrazný vzestup antiamerikanismu po období Billa Clintona není
spojen jen s konkrétní zahranicní politikou Bushovy vlády, ale také s prostým
faktem, že Clinton byl pro Evropany srozumitelnejší, "evropštejší".

Víra VE vLastní výjimEcnOSt
Americané iritují i svým presvedcením
o americké výjimecnosti. Vzývání údajne specificky amerických hodnot a amerického životního stylu bezpochyby vytvárí dojem, že Amerika zbytek sveta nepotrebuje. A nekterí americtí politici si
to dokonce myslí.

Americký sociolog a politolog Seymom Lipset presvedcive popsal zdroje
americké víry ve vlastní výjimecnost
- od zakorenení Ameriky ve víre v Boha pres silnou protestantskou etiku až
k intenzivnímu individualismu, který je
pozustatkem pionýrských casu.
Alexis de Tocqueville si ostatne techto
rysu všiml už v první polovine 19. století
a byl ohromen obrovskou silou obcanské
spolecnosti v USA, z níž vyrostl moderní americký stát. Mnohé tyto prvky jsou
ovšem zbytku sveta nesrozumitelné. Proto
je americký patriotismus, opírající se o "obcanské náboženství", nikoliv o etnické ci
historické pojetí národa, casto mylne vnímán jako nacionalismus. A víra ve vlastní
výjimecnost jako pohrdání ostatními.
Na druhou stranu, pokud si Americané neuvedomí, že tento jejich zpusob diskursu muže být kontraproduktivní, bude
se antiamerikanismu dál darit.
•
Jirí Pehe je reditelem Newyorské univerzity
v Praze, kde pfednáší politologii.

Ceský dialog

__

již 16 let spojuje Cechy doma a ve svete

Ceský

•

Víte, jak žijí Ceši po celé zemekouli?
Zajímá vás vliv ceské kultury na zbytek sveta?
• Je pro vás minulost vlastního národa duležitá
pro pochopení jeho soucasnosti?

'10.-1U

Czech

Dia logue
dialog
~
Cl«h~ic

SPOJUJECECHY OOMA A VE SYt TE

7-8/2006

Ctete Ceský dialog - nezávislý casopis
otevrený vašim názorum
- Pomáháme udržovat kontakty s krajany
- Umožnujeme výmenu názoru a zkušeností
Ema Destinnová ~~xpozlce: ve Stráži

- HLEDEJTE S NÁMI CESKOU IDENTITU
rocní predplatné

340 Kc

Czech King Jan of Luxemburg

I 30 EU 140 USD
•

.. . .. '
Ikt[itREL\Jiilet~t r!)tll·i.1iimin.
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FarárKOu

círKVE

nEJSPIS VSTOUPILa

CESKOSLOVEnSKÉ

HUSITSKÉ

ProcHázKOVOU,

prím~m

/v

POTOmKEm

Michaela Procházková je jarárka
Ceskoslovenské církve husitské. Narodila se v Praze, vyrostla v Kostelci nad
Cernými Lesy. Z prvního manželství
má syna. V roce 1990 se vdala podruhé a s manželem v rámci církve pracuje zejména na sociálním programu
s detmi a mladými lidmi, kterí jsou,
jak zní termín, ohroženi sociální exkluzí, cili vyloucením ze spolecnosti.

MICHaELOU

KTErá

JE

SPISO-

VaTELKI,J BOŽEnI,J NEmcovÉ

]

Je bežné, že ženy jsou Farárky?
Dává víra cloveku pocit vyspelosti,
losti?

V naší církvi máme nyní už šedesát procent farárek, prakticky od zacátku tam
byly. První už ve tricátých letech.
Myslíte si, že jako žena
oveckám blíže?

máte

Ubývá nebo pribývá v dnešní
cích?

Víra mi dala mnoho, a kdybych neverila,
o moc vecí bych prišla. Bez Hospodina
bych už nechtela být.

ke svým

Mám takovou zkušenost, že pro nekteré
lidi je žena prínosem. V tom smyslu, že
jsou schopni se jí spíše otevrít a mluvit
duverneji. Ale jiným je to zas na prekážku.
dobe verí-

Težko ríct. Nelze to vypozorovat z našich kostelních lavic. Pribývá lidí, kterí
pricházejí se žádostí o krtiny ci svatební
požehnání, ale jestli jsou všichni opravdu
verící? Nevím.
Jinak co se týká víry, od pádu komunistu se neco uvolnilo. Lidé se ted už tolik
nebojí. Dríve meli z strach, že když pujdou do kostela, tak se jejich deti nedostanou do školy. Nekterí s tím meli velké
problémy, nekterým to prošlo. Než si lidé
zvykli za víru se nestydet, tak to tech pár
let muselo pockat. Lidé dnes už neberou
víru jako smešnou vec. Vzpomínám si, že
když mi bylo patnáct let, mela jsem spolužacku, která chodila do kostela a my
ostatní jsme to meli za bláznovství.
[o byste doporucila dnešním mladým lidem, kterí bloudí zprava doleva a nako-

vyzrá-

Vy prý jste prapravnucka
ženy Nemcové?
nec si reknou, že jejich život nemá cenu,
a uchýlí se k drogám?

Když mi bylo sedmnáct, pokusila jsem se
o sebevraždu, protože jsem mela pocit, že
muj život nemá žádný smysl. Tenkrát jsem
si rekla: Pane Bože, bud existuješ a zachráníš me, jestli má muj život smysl, nebo
jestli nejsi, tak mne je to pak všechno jedno, protože v tom prípade muj život smysl
nemá. A skutecne takovou souhrou náhod
jsem byla zachránena. I když já dnes už
neverím v náhodu, spíše v urcité rízení.
Tak me asi Buh chtel zachránit, protože to
zarídil prostrednictvím mé babicky, lékarky, která mela prijít z práce mnohem pozdeji, ale ocitla se doma mímorádne dríve,
nejaký pacient ji privezl autem. Našla me,
jak jsem spolykala její prášky. Poté jsem se
tedy dala na cestu víry. V devatenácti jsem
se dala pokrtít a od té doby Wedám dál, ale
myslím si, že jsem toho dost našla.
Škoda, že vetšina dnešních rodicu
nebyla vedena k víre už v detství. Ale to
melo duvod, o nemž jsme už mluvily, totiž strach ze sankcí bývalého režimu.

spisovatelky

Bo-

Ano, je to pravda. V dobe, kdy ona žila,
to ješte dávno neexistovala naše církev
ceskoslovenská, ta vznikla až na pocátku
dvacátých let 20. století po vyWášení Ceskoslovenské republiky. Zkoumala jsem,
jestli byla ta moje slavná praprababicka
doopravdy verící. Cetla jsem její dopisy,
z nichž pro me vyplývá, že v Boha verila.
Ale nemela v lásce církev rímsko-katolickou, mela s ní špatné zkušenosti. Mela
pocit, že je tato církev propojená s nemeckým živlem u nás a že je prekážkou
ceské svobody. Takže si myslím, že kdyby
tehdy už existovala církev ceskoslovenská
husitská, že by do ní ráda vstoupila, protože je v ní zduraznován národní prvek.
Ale Hospodina prababicka Božena našla.
Z jednoho z jejích dopisu je jasne patrné,
že pochopila, jaká cesta k Bohu vede. Napsala doslova: "Co me jen to náboženství
stálo boju." Ona si zrejme prožila zápas
krestana o skutecnou víru.
•

Iveta Demeterovti je šéfredaktorka
rOlnského rádia ROTA.
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ho obchodu svedcí o tom, že o ceské
Poslední
o vývoji
zboží jezprávy
ve svete
zájem.zahranicníObchodní
bilance za rok 2006 by mohla skoncit prebytkem okolo 40 miliard korun. Nejvetší
zásluhu na tom mají výrobci automobilu
a elektroniky. Všichni vyvážejí hlavne do
západní Evropy, ale ta je proste malá.
Najít prostor, který ješte není obsazen,
je pro ceské exportéry cím dál težší. Casy,
kdy se prodávalo na základe mezivládních smluv s takzvane sprátelenými zememi socialistického tábora, jsou ty tam.
I když neco málo z téhle doby možná zustalo - a bylo by škoda toho nevyužít.
Zmeny doma i ve svete
Komoditní struktura ceského exportu
je dnes výrazne odlišná od té, kterou lze
vycíst ze statistik starých dvacet let. V té
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dobe Ceskoslovensko vyváželo vedle tradicního skla velké investicní celky, energetická zarízení, cementárny, pivovary,
gumárny, cukrovary, zarízení pro rafinérie, ale také polygrafické a obrábecí stroje a podobné zboží. Hlavními odbytišti
byly tehdejší Sovetský svaz a ostatní východoevropské zeme, ale také sprátelený
Vietnam, Kuba, Cína, Irák, Írán, Sýrie,
Libye, Etiopie ...
Jenže všechno je jinak. V Rusku, kde
drív platilo, co je ceské, to je dobré, zacali
v devadesátých letech objevovat západní
zboží a pro vetšinu tamních obyvatel má
kvalita znacku "made in USA. ". V Cíne
to platí do jisté míry taky, navíc cínský
ekonomický boom vede k rozvoji mnoha vlastních výrob, které nejenže pokryjí
potreby domácího trhu, ale dokáží zahltit i zbytek sveta.

EKonomiKa

se s ní víc než s Francií ci Velkou Británií.
Jenže po roce 1990 se prešlo ve vztahu
k Cíne z clearingového zúctování na placení ve volne smenitelné mene a objem
obchodu se zacal snižovat. Zatímco ceský export se príliš nezotavil ani v dalších
letech, cínský dovoz k nám rostl témer
raketove; obchodní bilance je pro Ceskou republiku trvale záporná - loni to
bylo minus 3,7 miliard dolaru.
Zástupci ceských firem na cínském
trhu verí, že je za Velkou zdí ješte prostor - ale spíš pro výrobky a technologie
s vysokou pridanou hodnotou, tedy produkty z oblasti elektrotechnického, elektronického, automobilového ci leteckého
prumyslu. Nadejná je stále i energetika,
i když v mezidobí ceské firmy v mnohém
nahradila konkurence.
Štestí mají ty firmy, které ješte mohou
navázat na stará prátelství. Není žádným
tajemstvím, že si skupiny ceských podnikatelu vzaly nekolikrát na své mise do
Cíny Miroslava Grégra, bývalého ministra prumyslu a obchodu a predtím šéfa
podniku na výrobu vysokozdvížných
vozíku Desta. Duvod? Mel v Cíne velmi
tesné vazby nejen v podnikatelské, ale
i v politické sfére - a takové prátelství
z minula otevíralo dvere.
RUSKO:

Pít

VODKU

nestací

Také v Rusku platí, že obchod se darí
tomu, kdo má známé. Dohody se rodí
pomalu a je spíše nepravdepodobné, že
by se podarilo dojednat neco pri prvním
setkání.
Je trochu paradoxní, že když se dnes
hovorí o nových trzích, jde casto o zeme,
které patrily pred dvaceti lety k nejvýznamnejším partnerum tehdejšího Ceskoslovenska. V devadesátých letech nad
nimi novopecení manažeri ohrnovali
nos, ted se ucí rusky nebo bulharsky, nekterí dokonce i cínsky, protože v Šanghaji už se ani rusky nedomluví.
Zustaneme-li u Cíny, ekonomické
vztahy mezi obema zememi sahají až
do období tesne po 1. svetové válce, kdy
ceskoslovenští výrobci dodali cínským
partnerum dva pivovary a ctyri cukrovary. V padesátých letech se Ceskoslovensko podílelo predevším na dodávkách
pro tamní energetiku. Statistiky uvádejí,
že Cínská lidová republika zaujímala na
konci 80. let v ceskoslovenském zahranicním obchode 10.-11. místo. Obchodovalo

S Ruskem má Ceská republika také pasivní saldo, což je ale zpusobeno predevším
dovozem surovin. Vzájemný obchod od
roku 2003 roste, v ceském vývozu na tom
mají zásluhu Wavne motorová vozidla.
Jako perspektivní se jeví strojírenské zboží
všeho druhu, energetika, verejná doprava.
V každém regionu je to ale jiné. Orientovat
se pritom jen na Moskvu by byl nesmysl.
Nedávná návšteva skupiny podnikatelu v sibirském Omsku se tocila kolem
zakázek pro komunální sektor - trídírny
odpadu, mestské krematorium, modernizace verejného osvetlení. Jednalo se
také o dodávkách technologie pro tamní
závod na výrobu obalového skla. Už jen
z tohoto výctu je patrné, že vztahy mezi
potenciálními dodavateli a místními politiky jsou mimorádne duležité.
Rusko se rovnež pohybuje na predních
místech v žebríccích úrovne korupce.

Zda je vždy nutné príslušné osoby nejak
"motivovat", o tom žádný z podnikatelu
verejne nemluví. V každém prípade je
dobre o tomto jevu vedet - minimálne
proto, aby si clovek mohl nejak vysvetlit,
proc nevyhrál tendr, i když nabídl nejlepší podmínky. Mimochodem Omská
oblast patrí k nejrychleji rostoucím regionum Ruska. Kdo sem jede, musí se ale
pripravit, že bez ruštiny je ztracen. Rusky
mluvil s gubernátorem Omské oblasti
Leonidem Poležajevem i ceský prezident
Václav Klaus pri své podzimní pracovní
návšteve. Chtelo by se ríct, že to Rusové
ocenili, ale faktem je, že to spíše (stále)
berou jako samozrejmost. Kladné body
muže Ceské republice prinést v tomto teritoriu spíš hokejista Jaromír Jágr, který
v Omsku hrál, nebo ceští legionári, kterí
tu po bolševické revoluci bojovali. Každý
z ruských potenciálních partneru si tak
jako východisko pro budoucí spolupráci
muže najít ve spolecné minulosti neco,
co mu konvenuje a o cem lze i nad stakanem vodky vážne rozjímat.

Ceština

V ASII

Ve Vietnamu to není hokej, ale pro zmenu ceští fotbalisté, koho tam znají. A taky
cerstvou královnu krásy. Ceská republika, nebo spíš Ceskoslovensko, je tady pro
znacnou cást populace bez rozdílu veku
pojem stále velmi blízký. A co víc, zhruba 200 tisíc Vietnamcu umí cesky, protože v Praze a jiných ceských mestech kdysi bud studovali nebo pracovali. Krome
starší populace ale hovorí cesky i mnozí
novodobí byznysmeni, kterí zacali podnikat v CR v devadesátých letech. Dnes
podle oficiálních statistik žije v Ceské republice asi 38 tisíc Vietnamcu, ve skutecnosti jich ale muže být až dvakrát tolik.
To všechno jsou atributy, které mohou
pomoci ceským firmám v návratu.
S Vietnamem má CR také nevyváženou obchodní bilanci: vývoz do Vietnamu cinilloni 19 milionu dolaru, zatímco Vietnamci vyvezli ve stejném období
k nám zboží za 92 milionu, hlavne textil.
Ceské firmy se snaží navázat na minulost napríklad obnovou dríve dodávaných technologií, které v mnohých
vietnamských továrnách dosluhují. Jde
o zarízení pro dopravu, obrábecí, textilní, obuvnické a polygrafické stroje ci lékarské vybavení.
Výsledkem ríjnové návštevy podnikatelské mise v nekolika vietnamských
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mestech byly podpisy predbežných dohod, treba o výstavbe cementárny nebo
podniku na zpracování fosforu. Další
šance jsou v doprave, ve stavebnictví
a hlavne v energetice. Vietnam nemá
dostatek energetických zdroju a musí
elektrinu z poloviny dovážet. Vláda hodlá tuto situaci zmenit a plánuje výstavbu
nových elektráren. Japonská a americká
konkurence už je v pohotovosti, snad se
najde i škvíra pro ceské firmy.
Podobné klima ve vztahu k ceským
podnikum je také v Mongolsku. A i tam
je na co navazovat. Nejenže se dá v hlavním meste Ulánbátaru stále ješte bezpecne domluvit rusky, také tu existuje vrstva
bývalých studentu, kterí získali vzdelání
v Praze a hovorí cesky. Odhaduje se, že
cesky mluvících obyvatel je dnes v Mongolsku okolo dvaceti tisíc.
Ceši v minulosti vyvezli do Mongolska radu dopravních prostredku, napríklad autobusy Karosa a zarízení pro textilní a kožedelný prumysl, nekteré z nich
jsou také ješte v provozu. S obnovou
textilních továren se moc nepocítá, zato
pro stavebnictví všeho druhu je obrovský
prostor. Litomerická stavební spolecnost Hanzl pusobí v Mongolsku od roku
1997, staví byty všeho druhu, postavili
i rezidence pro nekolik ambasád. Pred
nedávnem uspeli s projektem, který nazvali Stríbrná Praha, a budou stavet asi
šest tisíc dalších bytu, na jejichž financování se má podílet vláda. Zlínská firma
PSG- International zase staví v centru
Ulánbátaru osmiposchodový hotel Hi!ton. To jsou bezesporu úspechy.

Další návra'[y
Pred casem se toho hodne

namluvilo

a napsalo také o Iráku. Je známo, že bezpecnostní situace dnes nedovoluje realizovat bežný obchod, ale jsou firmy, kterým se prunik na toto teritorium prece
darí. Napríklad spolecnost Prokop Engineering Brno pred nedávnem oznámila,
že uzavrela v Iráku kontrakt na dodávku
atmosférické destilace "na klíc" v hodnote 40 milionu dolaru. Na projektu se
podílí také ceský Technoexport, který se
na vývoz investicních celku specializuje
už desítky let. Od konce šedesátých let až
do vyhlášení embarga OSN v roce 1990
byl Irák jedním z nejvýznamnejších obchodních partneru Technoexportu. Více
než 60 procent celkové rafinérské kapacity zeme zajistila práve tato firma.
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Generální reditel Technoexportu Miloslav Kožnar si myslí, že obnova Iráku
skýtá velký prostor pro ceské firmy; ty
se ale zatím vetšinou bojí. Nekteré se po
skoncení válecných operací v roce 2003
o návrat pokusily, ale pak radeji zvolily
další vyckávání.
Chceme-li uvádet príklady hledání
a návratu, nemusíme ale chodit až do
Asie ci na Blízký východ. Ceské firmy
s prekvapením objevují také bulharský
a rumunský trh. Obe zeme se príští rok
stanou cleny Evropské unie, což prinese
mimo jiné znacné výhody v podobe odbourání celních a jiných bariér. Kdo tam
nebude hned, težko se tam dostane pozdeji. Firmy, které už se na Balkáne uchytily, jako potravinárský podnik Hamé
Babice, mají náskok. Hamé v Rumunsku dokonce investovala - a užila si dosyta všeho, co s sebou transformující se
postkomunistická ekonomika nese, tedy
nepruhledné legislativy, boje s korupcí
a byrokracií, potíží s pracovní morálkou Rumunu. Presto se vyplatilo setrvat.
Clenství v EU by melo prinést zlepšení.
V Bulharsku a Rumunsku se budou
nabízet další príleŽitosti v energetice,
a v tom ceské firmy nejsou žádnými novácky. Tepelnou elektrárnu v Bulharsku
už získala energetická spolecnost CEZ,
hydroelektrárny zase koupila firma Energo- Pro ze Svitav.

S'[á'[

za

ZáDY

Návrat do zemí, které patrily k tzv. tradicním odbytištím, není lehký. Jde vetšinou o teritoria, s nimiž je treba pracovat
jinak než se zememi v západní Evrope ci
s Amerikou. Platí tady trochu jiná pravidla, existuje ovlivnování ekonomických
chodu ze strany regionální ci celostátní
politické garnitury, hrozí rizika. Není
žádnou ostudou využít pomoci obchodních radu, pracovníku zahranicních kancelárí specializované agentury CzechTrade, státní Ceské exportní banky a rovnež
státní pojištovny EGAP. Mimochodem,
ceská diplomacie chce zareagovat na
zájem exportéru o "nové" trhy a chystá
presun cásti obchodních radu ze zastupitelských úradu v západní Evrope práve na ambasády ve Vietnamu, v Rusku,
v Mongolsku, Cíne. To je rozumné.
Ani to ovšem nebude záruka, že se
všechny obchody vydarí. Vyklidit trhy
nekdejších komunistických
zemí byl
jiste omyl, ale i kdyby se to nestalo, rizika podnikání by se nezmenila. Rada
vzájemné hospodárské spolupráce, kdy
se obchodovalo na základe rozhodnutí
Kremlu a za soustruhy se platilo obuví, je
definitivne pryc.
Je treba využít toho, co pretrvalo .•
Libuše Bautzová je novillál'ka,
zástupkyne šéfredaktora týdeníku Ekonom.

EKonomIKa
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ctyrem petinám USA, vládne likmozóna financními
se co do velikosti
vidními
trhy a vyrovná
stabilní
menou. Právní ochrana je silná jako kdekoli jinde ve vyspelém svete. Presto svetové úspory (pri pohledu z druhé strany
tedy investice) proudí do Spojených státu
mnohem víc než do kontinentální Evropy. Proc tomu tak je? Vedle faktoru, jakými je napríklad strukturální strnulost
Evropy, lze odpoved hledat také v demografickém vývoji.
300

miLiÓnU AmEricanu

Americané již dlouho pohlížejí na Evropu jako na starý svet. Jedním z duvodu je
fakt, že evropská populace stárne mnohem rychleji než svet nový a stojí pred
sklicujícím demografickým výhledem.
Celková populace Evropské unie príštích dvacet let mírne poroste, potom ale
zacne klesat. Lonské rozšírení Evropské
unie z patnácti na dvacet pet státu zvetšilo její populaci z 380 miliónu na 455 miliónu obyvatel. Amerika ovšem nezahálí
a pocet svých obyvatel zvetšuje prirozeneji než posunováním hranic. Podle sdelení Úradu pro scítání lidu (U.S. Census

Bureau) dosáhl letošního 17. ríjna pocet
Americanu 300 miliónu. Od roku 1967
tak americká populace narostla (v evropských merítcích neuveritelných), 100
miliónu lidí.
Ackoli se "nová Evropská unie" stále
zdá výrazne lidnatejší než USA, do budoucna se s nejvetší pravdepodobností
mnohé zmení. Alespon podle predpovedi poctu obyvatel to totiž vypadá, že
již v roce 2050 nás Americané doženou.
Evropu bude obývat asi 430 miliónu lidí,
tedy o 25 miliónu méne než dnes, zatímco americká populace vzroste až k 420
miliónum.
MocnÉ

DEmOgraFIcKÉ

saLDo

Práve demografický vývoj je jednou
z hlavních prícin rozdílného ekonomického vývoje v USA a EU. Faktem,
že evropská spolecnost stárne podstatne rychleji než americká, lze vysvetlit

i rozdílné ekonomické chování obyvatel
Ameriky a Evropy. Protože se Evropané
kvuli neradostnému, mnozí by rekli až
katastrofickému scénári budoucího demografického vývoje obecne bojí stárí,
mají v porovnání s Americany mnohem
vetší potrebu sporit. Sporit na horší casy.
Podle analýzy úcetního giganta PricewaterhouseCoopers napríklad jen samotné
demografické zmeny zvýší v EU míru
úspor v soukromém sektoru mezi lety
1995 a 2015 o 2-3 procenta HDP (pro
predstavu, napríklad rozpocet na vedu
a výzkum dosahuje v EU 1,9 procent
HDP). Navíc cím více Evropané sporí,
tím méne utrácejí, a tím více nedostatecná poptávka odrazuje firmy od investování v Evrope.
Samotný zdravý demografický vývoj
samozrejme není lékem na veškeré neduhy ekonomiky, rozhodne ale má svoji nezpochybnitelnou
roli. Dukazem je
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treba i to, že nejvetší ekonomika sveta,
USA, patrí mezi demograficky nejzdravejší národy vyspelého sveta. Pokles porodnosti je sice obávané aktuální téma
i v Americe, do duchodového veku tu
totiž nastupují tzv. baby-boomers, zápolí
s ním ale na rozdíl od Evropy v mnohem
menší míre. Velkou roli hrají v USA samozrejme imigranti (dodejme, že at již
legálne ci nelegálne pricházejí do USA
za prací, nikoli za sociálními výhodami,
jak tomu bývá v prípade imigrantu do
západní Evropy). Na rozdíl od Evropy si
ale USA zachovávají i prirozený prírustek populace, tedy pocet narozených precísluje pocet zemrelých. Približne každou sedmou vterinu se jeden American
narodí, zatímco každých jedenáct vterin
jeden zemre.

mujících 1,47 dítete na ženu, tedy hluboko pod úrovní potrebné k náhrade populace (2,1). V tomto smeru, jak se z výše
uvedených statistik zdá, nezachrání sekulární a prostorove nahušteno u Evropu
ani role náboženství, potažmo prístup
k plodnosti a porodnosti, a už vubec ne
dostupnost velkého rodinného bydlení.

Míra porodnosti
-

EU 15

-

tálie

Neme[ko

-

Fran[ie

-

USA

-------------

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

NovÝ svEt JE KonzervatiVní
Každý týden chodí 38-44 procent Americanu alespon jednou týdne do kostela.
Kolem 60 procent populace pak alespon jednou za mesíc. Není se cemu divit, podle výzkumu svetových hodnot
(World Values Survey) Institutu sociálního výzkumu pri Univerzite Michiganu
považuje každý druhý American náboženství za velice duležitý prvek svého
života. Na vyspelou zemi jde o obrovské
císlo, pro srovnání stejne odpovedelo jen
16 procent Britu, 14 procent Francouzu
a 13 procent Nemcu.
Práve rozdíl v životním stylu Evropanu
a Americanu ovlivnuje podobu tzv. demografických stromu techto ekonomik.
Na jedné strane nahrává vetší porodnosti
v USA onen duraz na krestanské rodinné hodnoty, na druhé pak dostupnost
bydlení. Dosažitelným standardem totiž
v USA není jen vlastnit bydlení, standardem je vlastnit velké bydlení. Prumerná
velikost amerického rodinného bydlení
cinila v roce 2001 pres 195 metru ctverecních. Do velkých domu se pak jednoduše vejde více detí, kvalita bydlení tedy
v USA nezrazuje rodice od porízení si
dalšího potomka. Existuje totiž korelace
mezi velikostí obydlí rodiny a poctem
detí v rodine. Tu nejlépe dokládají data
casopisu The Economist, podle kterého
jsou nejnižší míry plodnosti na svete
v prelidneném Hong Kongu (0,95 dítete
na ženu), Macau (1,02) a v Singapuru
(1,06).
Porodnost v zemích EU již tricet let
klesá, celková míra nyní dosahuje alar-
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Evropa 21. StOLetí
Co nás tedy po demografické a návazne
ekonomické stránce ceká? Rapidní stárnutí populace, které samozrejme ekonomicky zabolí. Pokud nedojde k nejakým
zmenám, které by kompenzovaly snižující
se pocet práceschopné populace a produktivity, klesající pocet pracovních sil
potáhne s sebou dolu i ekonomický rust.
Zdálo by se, že rešením zrovna této
bolesti by mohla být imigrace. Zda je lécba vyšším poctem pristehovalcu žádoucím stavem, ale po lonských násilných
nepokojích v pristehovaleckých ctvrtích
ve Francii i jinde v Evrope není vubec
jisté, Navíc, i kdyby imigranti rešením
byli, treba Nemecko by ve snaze zabránit
budoucímu neradostnému vývoji muselo na svém území, podle odhadu studie
Spojených národu, privítat 3,6 miliónu
pristehovalcu každý rok. A to po dobu
príštích padesáti let. Takový scénár je politicky neschudný a nepredstavitelný.
Ke klesajícímu poctu pracovních sil
je potreba pripomenout i druhou stranu
mince, bohužel o nic pozitivnejší. Tou
je notoricky omílaný dramatický vzrust
poctu osob duchodového veku. "Evropská prosperita, životní úroven i vztahy
mezi generacemi jsou stárnutím populace ohroženy," píše se v Zelené knize o demografické zmene z brezna 2005. Podle
té celí EU bezprecedentním demografickým zmenám, které budou mít zásadní
dopad na celou spolecnost.
Spojíme-li tedy uvedené, získáme skutecne alarmující statistiku: v roce 2030
bude v EU chybet 20,8 miliónu (6,8 %)
osob produktivního veku (15-65 let)
a na jednu osobu duchodového veku (65
a starší) budou potreba približne dva lidé
produktivního veku. Pocet lidí starších
osmdesáti let se proti soucasným 18,8
miliónum zvýší na 34,7 miliónu v roce
2030 a Evropa bude mít o 18 miliónu
detí a mladých lidí méne než dnes.
V Nemecku vekový medián (vekovým
mediánem se rozumí strední hodnota, která rozdeluje celou populaci podle veku na
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dve stejne pocetné cásti. Udává tedy vek,
kterého práve dosáhla polovina populace
- pozn. red.) vzroste ze ctyriceti let v roce
2000 na ctyricet sedm v roce 2050, v Itálii
tato prostrední hodnota dosáhne 50 let,
a to již v roce 2025. V kontrastu k tomu
americký vekový medián vzroste z 35 let
v roce 2000 na 40 let až v roce 2050.
POPLaCH na FinancnícH trZícH
Bolestivý pomer poctu duchodcu na pocet osob ve veku 20-64 let v maximální
míre proverí možnosti evropských rozpoctu. Nejde totiž "jenom" o obrovský
rust výdaju na duchody, ale také o citelne vyšší náklady na zdravotní péci pro
tuto stárnoucí populaci. Podle Evropské
komise muže nepríznivý demografický
vývoj zvýšit již tak vysoké verejné výdaje
v EU do roku 2040 o dalších 5 až 8 procent HDP. Vzhledem k tomu, že Evropané trpí pod príliš težkým danovým bremenem již nyní, bude vláda potrebovat
opravdu dost odvahy, aby uvalila na své
obcany-volice ješte citelne vyšší danové
zatížení.
Rostoucí pocet duchodcu neprímo
ovlivní i vývoj na financních trzích.

Z krátkodobejšího pohledu pred sebou
mají financní trhy skvelou budoucnost.
Lidé vedí, že si na své stárí musejí nasporit sami, budou tedy vytváret nové
objemy financních prostredku, které
bude nutné v case zhodnocovat. Podle
výzkumu nemeckého institutu ZEW
(Zentrum [Ur Europaische Wirtschaftsforschung) se práve soukromé sporení
na stárí v príštích patnácti letech významne postará o príliv kapitálu na financní trhy. Obrázek ale rozhodne není
tak ružový, prekrocíme-li patnáctiletý
horizont. Ocekává se, že za 25 let prudce
poklesne poptávka domácností po investicních službách. "Teorie je založena na
tom, že v období let 2020 a 2030 pujde
do duchodu tzv. babyboom generace
a dojde k prudkým výprodejum všech
typu investicních aktiva prostredky budou soustredeny spíše na spotrebu. Na
financních trZÍch prevládne nabídka nad
poptávkou a cenné papíry se dostanou
pod prodejní tlak," uvádí casopis Fondshop. Nejvíce ohroženy budou akcie.
Stárnoucí populace totiž bude vyžadovat
kratší investicní horizont, protože peníze
bude brzy potrebovat. Nejspíš proto do-

jde k presunu penez z akcií do dluhopisu
a penežního trhu, prípadne až k jejich
úplnému vybírání.
Aby toho nebylo málo, dodejme, že
demografické problémy, kterým Evropa
celí, mohou být ješte daleko významnejší, než uvádejí projekce. Predpovedi
totiž muže prelstít minimálne jeden faktor, a to nepredpokládaná dlouhovekost.
Výzkum v oblasti lékarského prumyslu
muže vek dožití posunout daleko za hranice, se kterými se pocítá v modelech.
Neopomenutelným
dopadem
také
muže být ješte vetší odliv mozku, než jaký
Evropa, zejména náš stredovýchodní region, zažívá v soucasné dobe. Kdo z kvalifikovaných kapacit by chtel platit ješte
vyšší dane, aby ze svého platu uživil dva
duchodce, když na nej jinde cekají s otevrenou nárucí? Napríklad práve USA
v soucasné dobe mení imigracní politiku tak, aby "mozkum" ulehcila vstup do
zeme a na svuj pracovní trh.
"Evropa bude politicky v podrucí
dvou volicských lobby: duchodcu a imigrantu, protože evropští imigranti z velké
cásti pricházejí ne za prací, ale s nataženou dlaní. Menšina evropské populace,
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ekonomiky sice již nemusejí dostat rýmu,
pokud se ale oklepe Wall Street, zachvejí
se trhy všude po svete," ilustruje roli amerických financních trhu The Economist.
ASIJSKÉ SUPErVELmOCI?

NeJspíše ne
Pokud si stále myslíte, že Cína ci Indie se
usadí na stolici supervelmoce, doplnme
do výctu "náš" fundamentální faktor.
Demografií jsme zacali, tak jí také skonceme. Cína má svá nejlepší léta nejspíš
ješte pred sebou, již ted je ale zrejmé, že
z dlouhodobého
hlediska budoucnost

která bude ekonomicky aktivní, bude
pretížena danemi. Mladší a produktivnejší Evropané budou stále ve vetší míre
odcházet za Atlantik," shrnuje novou podobu starého kontinentu ve svém clánku

ný prebytek bežných úctu platebních bilancí asijských ekonomik. Ten presahuje
400 miliard dolaru. Pokud tedy americká
poptávka po asijské produkci, treba práve v návaznosti na soucasné ekonomické

pro server investujeme.cz ekonom Pavel
Kohout. Dominantní svetovou supervelmocí zustanou i nadále Spojené státy,
zeme, kde pocet narozených prevyšuje
pocet zemrelých.

zpomalení USA, klopýtne, podrazí nohy
mimo jiné asijským tygrum. Napríklad
v Cíne se export podílí na 40 procentech
hrubého domácího produktu zeme, pokles této složky HDP tak jiste bude mít
na celkovou výkonnost Cíny citelný vliv.
The Economist cituje Hong Lianga, ekonoma spolecnosti Goldman Sachs. Ten
spocítal, že kdyby se rust amerického
HDP do konce roku 2007 propadl k nule, rust cínského exportu, který v rocním
vyjádrení dosahoval na pocátku letošního roku 26procentního tempa, by se skoro zastavil. Koncem príštího roku by cínské vývozy totiž rostly jen o 2 procenta.
I kdyby americké zpomalení na cínské exporty nakonec takový dopad nemelo, stále ješte muže Cínu, respektive
celý asijský kontinent Amerika ovlivnit
kanály neprímými. Americká recese by
se totiž jiste odrazila na financních trzích
po celém svete. Míra korelace svetových
financních trhu behem posledních nekolika let prudce vzrostla a bez ohledu
na zemepisnou vzdálenost trhy strídave
stoupají a klesají pekne "ruku v ruce".
"Když Amerika kýchne, ostatní svetové

A

co aSiJští tygri?

Podle vyznení mnohých soucasných
clánku by clovek mohl namítnout, že
do postavení svetové "jednicky" se dere
nekterá z asijských ekonomik. Nejcasteji
bývá zminována Indie nebo Cína. Temto názorum se nelze divit. Od roku 2001
se asijské ekonomiky zasadily o více než
polovinu svetového rustu vyjádreného
paritou kupní síly (v dolarovém vyjádrení se pak Asie na svetovém HDP podílela
21 procenty, pro srovnání USA prispely
19 procenty. Vypadá to tedy, že bohaté
a rozvinuté zeme již žezlo predaly a globální ekonomice nedominují.
Pokud si ale uvedomíme obrovskou
závislost asijských ekonomik na vývozech
práve do bohatých zemí, zejména pak do
USA, obrázek vypadá hned jinak. Závislost východních hospodárství na exportu
je zcela evidentní pri pohledu na souhrn-

prinese jen problémy. "Politika jednoho
dítete zpusobí nejvetší demografickou
katastrofu v dejinách lidstva," píše Pavel Kohout. Od poloviny sedmdesátých
let tzv. politika jednoho dítete dovoluje
manželum v mestech mít jen jedno díte.
Rolníci mohou mít druhé díte, ale o ctyri roky pozdeji, a to jen pokud je jejich
první díte dívka. Za tricet let od zavedení
této politiky klesl pocet narozených detí
o tri sta miliónu. Opatrení navíc vytvárí
nerovnováhu mezi pohlavími, protože
chlapci jsou v cínských rodinách mnohem více ceneni než dívky. "Cína budoucnosti je neštastná zeme plná nuzne
žijících starých lidí, která nebude mít ani
pomyšlení na nejaké imperiální výboje.
Vzhledem ke své velikosti a specifické
kulture nebude mít Cína šanci rešit své
problémy imigrací," shrnuje vyhlídky
Cíny Kohout.
Indie se paradoxne potýká se zcela
opacným problémem. V roce 2004 chodila po Indii asi 1,1 miliarda lidí. Již tak
prelidnenou zemi (na jednom ctverecním kilometru nyní žije prumerne kolem
325 lidí) ale bude v roce 2050 obývat už
více než pul druhé miliardy lidí. Indie tak
vystrídá Cínu na vrcholu žebrícku nejlidnatejších zemí sveta. Stejne jako Cína
bude Indie také jiste významným svetovým hrácem, ovšem tak jako Cína se ale
nikdy nestane supervelmocí. Již nyní se
potýká s prelidnením, bídou a neustálými riziky násilí vyvolávaného konfliktem
nekolika náboženství. A ani jednomu
z techto faktoru rapidní rust populace
nepomuže. Naopak.
•

Simona Ely Plischkeje zástupkyní
š~fredaktora ekonomického portálu
penize.cz.
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ní film "Kupredu levá, kupredu
ceských
beží dokumentárpravá" okinech
mladých
komunistech
a o mladých konzervativcích. Pro ty první je komunismus jakÝmsi náhradním
náboženstvím, když "puvodní náboženství zklamalo", a snem o štastné a beztrídní spolecnosti. Ráj na zemi tady a ted
- ne na vecnosti!. Ti druzí adorují trh
a s ním prý i Václava Klause a verí, že trh
ráj na zemi už konecne zarídí.
Jak to je vlastne se vztahem hospodárství a víry?
Byznys

v EKonomII

opovržení

V porovnání s teologií, právem a filosofií
je ekonomie velice mladá veda. Je vlastne
s podivem, že vedecký zájem o Wedání
co nejefektivnejších zpusobu hospodarení se objevuje tak pozde, prestože údel
cloveka po jeho materiální stránce byl po
veky tak neuspokojivý, alespon pro vetšinu lidí.
Prakticky ve všech tradicích bylo pocínání tech, kdo se venovali obchodu
a penežnictví, vnímány jako podezrelé,
ne-Ii prímo hodné odsouzení. Ekonomika a její pravidla hry bývaly organickou
soucástí náboženských systému. Athénské tržište, slavná agora byla otevreným
námestím s kolonádami, chrámy a náboženskÝmi sochami kolem; avšak Hermes,
buh obchodu, byl také patronem zlodeju
a podvodníku. Antický Rím se rovnež

]

díval s despektem na vydelávání penez
kupcením, zatímco válecná korist z dobyvacné války byla nejen morálne v porádku, ale její hrdinové byli oslavováni
v triumfálních
pruvodech. Svobodný
rímský obcan "z dobré rodiny" kupcením opovrhoval a senátor-patricij mel
dokonce sféru byznysu oficiálne-právne

Prakticky

ve všech

tradicích bylo pocínání
tech, kdo se venovali
obchodu a penežnictví,
vnímány jako podezrelé,
ne-Ii prímo hodné
odsouzení.

zakázanou. Ale i tady už se konflikt zájmu obcházel, a to, co nebylo dovoleno
pánovi, bylo kupodivu dovoleno kmánovi, tedy otrokovi ve službách politika.
Pokrytectví není výmyslem novoveku.
Starí Izraelité byli vuci byznysu své
doby ješte tak nejvstrícnejší. Ostatne
Starý zákon je "Knihou smlouvy" mezi
Bohem-Hospodinem a clovekem, a Tretí

kniha Mojžíšova obsahuje nejen kategorické morální imperativy, ale i promyšlený systém sankcí a postihu pro ty, kdo
"nectí zákon". Bohatství bylo však i tam
vnímáno
ambivalentne:
jako projev
Božího požehnání, ale i jako pokušení
pro cloveka, který - zaslepen majetkem
a hojností - by mohl na Boha zapomenout. Navic, Buh-Hospodin, se podle
starozákonních proroku a žalmistu staví
na stranu chudých, "zjednává právo utlaceným ... naprimuje sklícené ... spravedlivé miluje ... podporuje sirotka a vdovu ...
pristehovalce chrání..." Ale "mate cestu
bezbožníku" a "protiví se pyšným"!
Ježíš prišel chudým sdelit radostnou
zvest o Božím království; z nej nejsou
vylouceni ani bohatí - ale Kristova výzva k pokání jim pripomíná, že i oni jsou
pred Bohem chudí! Promena lidských
srdcí mela priblížit "Boží království" jako
život ve spravedlnosti, bratrství, solidarite, sdílení. Nejstarší církevní otcové nám
mimo jiné predali a pretlumocili i moudrost a hodnoty antiky, pricemž bohatství
pro ne zustalo predevším podezrelé,
príliš svazující cloveka s tímto svetem.
Starozákonní "vyváženost" v pohledu na
bohatství jako by zustala po staletí zasutá, pozapomenutá.
BOHatStví JaKO požeHnání
Novovek, náboženská reformace a osvícenství privodily konecne obrat: ne útek
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od sveta, ale závazek angažovanosti krestana ve svete mel být napríšte smenkou
na budoucí spásu. Život vecný byl ješte
porád úbežníkem života, tím nejduležitejším pro cloveka vubec, avšak cestou
k nemu bylo odpovedné zhodnocení
"hriven", které cloveku dal Buh-Hospodin do vínku. Clovek jako Bohem poslaný, aby pracoval a pokracoval v díle
Stvorení, clovek, kterému Buh všechny
ty nesmírné dary prírody "položil k nohám". Ale pozor: to vše bylo cloveku "jen
svereno" a ze svereného bude muset jednou vydat pocet Hospodári, jak se svým
správcováním naložil. A jen správcové
pilní a verní budou jednou shledáni, že
jsou hodni Božího království.
Nechci se pouštet do interpretace známé hypotézy velkého nemeckého sociologa Maxe Webera o protestantské etice

Ekonomie už má své
vetve a školy, které
pojednávají o "ekonomii
náboženství", Jako
by nebylo nic, co by
nešlo koupit a prodat:
cest, láska, vernost
manželská a vernost
víre predku - všechno
má podléhat
ekonomického

zákonu
kalkulu?

a duchu kapitalismu, ani se necítím být
povolán k hodnocení dnes už nepreberné diskuse, která se odehrála za sto let od
casopiseckého publikování této teorie.
Nechci být ani arbitrem ve sporech, zda
nakonec židovská tradice "lidu smlouvy", žitá v dichotomii a napetí ve vetšine
evropských velkých mest už od raného
stredoveku, nemela na vznik kapitalismu vetší vliv než spisy, kázání a ciny
Jeana Calvina. Ba ani mi nepripadá tak
duležité, jestli má pravdu prof. Michael
Novak z American Enterprise Institute
ve Washingtonu, který jako soudobý neokonzervativec opírá svou argumentaci
o katolicismus a dokazuje, že kapitalismus se rodil i v mestech a regionech katolických ...
Co se však zdá nesporné, je prevážení
kyvadla dejin v novoveku, a to na stranu

vnímání bohatství predevším jako požehnání. Rok 1776 je tím "bodem obratu": Adam Smith vydává ve Starém svete
své "Bohatství národu" a Thomas Jefferson v Novém svete vkládá do Deklarace
nezávislosti právo cloveka jít za štestím.
Jít za štestím bylo pochopeno jako jít za
bohatstvím. Vystehovalci do Ameriky
mívali duvody náboženské a duvody ekonomické. Svoboda víry a svoboda byznysu se zdály jít konecne ruku v ruce!
MODLosLUžBa trHU
Neviditelná ruka trhu dokázala

vlasti

Adama Smitha zajistit bohatství národa a už po stu let celosvetové koloniální
panství; táž neviditelná ruka trhu ucinila z USA nejbohatší a nejmocnejší zemi
o dalších sto let pozdeji. Ale predzjednaná harmonie neviditelné ruky trhu
zustává dál jen príslibem. A Buh se nezmenil - nestojí na strane silnejších a dál
se protiví pyšným ... Chudí dál cekají na
radostnou zvest evangelia. Odhady ríkají, že VÍc než miliarda lidí dnešního globálního sveta žije z méne než jednoho
dolaru denne. Zkusme si predstavit žít
jeden mesíc ze šesti stovek!
V roce 2004 vydala Papežská rada
lustitia et Pax ve Vatikánu "Kompendium sociální nauky katolické církve". Jde
o syntézu moderního ucení církve o spolecnosti vcetne ekonomiky. Kompendium už vyšlo v sedmi jazycích, dalších
25 prekladu se pripravuje. Je to monumentální dílo, jež nabízí cloveku zacátku
tretího tisíciletí po Kristu univerzální
pohled na spolecnost a svet. Zduraznuje vedomí lidské dustojnosti, vdecnost
Bohu za sverenou Zemi, jejíž "statky"
mají univerzální urcení - byly Bohem
dány všem lidem bez rozdílu pleti, jazyka ci "trídní príslušnosti". A chudí mají
v této optice privilegované postavení. Jejich výsada - to, že jsou predmetem obzvláštní Boží pozornosti a lásky - je však
podmínena náboženským duchem, pokorou pred Bohem, nikoli jen chudobou
materiální. Protože chudák a ubožák se
muže také vydat cestou "ducha vzpoury"
(Hannah Arendtová) a chudák a ubožák
muže také upadnout do pokušení posedlosti po penezích a bohatství.
Kompendium,
jako už predchozí
papežské sociální encykliky, považuje
trh za nenahraditelnou instituci, avšak
varuje pred modloslužbou trhu. Regulace ekonomického systému se nesmí
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vymknout z otázek mravních, a trh sám
musí mít své mravní meze: ne všechno
muže být redukováno na pouhé zboží
a logiku smeny. Zejména bohaté spolecnosti zápasí s krizí své kultury, s duchem
konzumerismu. Ekonomická teorie dál
staví na postulátu suverenity spotrebitele, avšak naše zkušenost s trhem je taková, že jeho agresivní kultura manipuluje
s hodnotovým systémem cloveka a ciní
z nej otroka jeho vášní. Vedecky propracovaná psychologie reklamy a marketingové komunikace, fungování médií, jež
jsou samy motorem trhu, celková kultura každodennosti, to vše už do hloubky
podemlelo historicky starší a vlastne pro
cloveka mnohem duležitejší instituce,
jako je rodina - a jako je církev s jejím
náboženským hodnotovým a mravním
systémem.

,.;
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Meze BLaHOBytU
V pomeru mezi ekonomikou a náboženstvím došlo v postmoderní spolecnosti
k zásadnímu presunu vah relativní duležitosti, ba dokonce ke zmene smeru kauzality. Ekonomie už má své vetve a školy,
které pojednávají o "ekonomii náboženství" - a nám na tom nepripadá ani nic
zvláštního. Jako by nebylo nic, co by nešlo koupit a prodat: cest, láska, vernost
manželská a vernost víre predku - všechno má podléhat zákonu ekonomického
kalkulu. Co mi to prinese, co z toho mám
- co z neho, svého bližního, mohu mít?!
Ekonomu je prý dnes víc, než jich bylo
za všechny predchozí historické periody
dohromady.
Vynikající americký ekonom Frank
Knight (1895-1972) ješte byl presvedcen, že prvním predpokladem jasného
uvažování v ekonomii je vedomí jejího
omezeného významu v živote cloveka.
Soucasný ekonom James Twitchell z Columbia University v New Yorku už titulem své knihy - jakési bible konzumerismu - volá "Uvádej nás do pokušení!"
Prevrácení cásti Otcenáše našich predku
je blasfémií, rouháním. Je vlastne ješte
voláním k Bohu - Otci? Ne, je modlitbou
k bužku mamonu; sám dábel je už ve staré izraelské tradici vnímán jako ten Zlý,
jako Pokušitel. A James Twitchell, jehož
kniha má podtitul "Triumf amerického
materialismu", jásá nad tím, že církve
- jak v protestantské, tak v katolické tradici - byly již duchem materialismu tak
hluboce proniknuty ...

Naše západní, euroamerická civilizace
má snad porád ješte na vybranou. Bud si
znovu uvedomí, že nelze soucasne sloužit Bohu-Hospodinu
i bohu-mamonu,
anebo podlehne triumfu materialismu.
Dnešní stav ochablosti ducha, oslabené
vule a obav z budoucnosti, tak typický pro kulturu konzumní spolecnosti
jako by zachvacoval i církve samotné.
Západní spolecnosti ve svém "právu jít
za štestím" již dávno prekrocily tu mez
blahobytu, do níž ješte platila pozitivní
korelace rustu materiální spotreby a prostého lidského štestí. Emeritní profesor
Robert Lane z vehlasné americké Yaleské
univerzity poutá daleko realistictejším titulem své knihy, totiž "Ztráta štestí v tržních demokraciích".
Ekonomie jako veda je postavena na
zájmu jednotlivce-spotrebitele, který jde
za štestím. To štestí - muška jenom zlatá
- však suverénnímu spotrebiteli už uniká
dost dlouho na to, aby pochopil, že spíše
než o suverenitu jde o tekavého ducha.,
který "neví, co chce, a nedá pokoj, dokud
to nedostane".
Jsou naštestí již ekonomové, kterí si
uvedomují, že má-li neviditelná ruka
trhu vést skutecne k bohatství národu,
pak jednotlivec nemuže milovat jen sám
sebe, ale i bližního jako sebe sama. K tomu ovšem musí suverénní spotrebitel svá
rozhodnutí stavet na Bohu-Hospodinu.
A ten je - jak vedeli už starí Židé - Bohem žárlivým. Boha mamonu vedle sebe
nestrpí!
Práve ve dnech, kdy dopisuji tuto svou
úvahu, je ve svatovítské katedrále, symbolu ceské státnosti a tragiky nedorozumení mezi "církví a státem", pripomínáno 17. výrocí svatorecení Anežky Ceské,
které pred sedmnácti lety - jak stále ješte
nekterí verí - prineslo katolíkum náboženskou svobodu a ekonomum príležitost obnovit svobodnou tržní ekonomiku. Z textu písne zpívané v katedrále
se mi vybavuje verš obdivu a modlitba
k ceské princezne: "Z bohatství dáváš plnickou dlaní, zmen mamonu kletbu nám
v požehnání."
•

LlIbomír Mlcoch je ekollom
a vysokoškolský prolesor.
Na Paklllte sociálních ved Univerzity Karlovy,
jejímž byl v letech 1997-2003
deka/lem, vYlIcuje eko/lomii.
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JaKO Dana

z prEDrEVOlucnícH
NEmcová

1'38'3 pracovaT

oBHáJCU

L1DSK~CH práv

TaK DLOUHO a SOUSTavnE I PO LISTOpaDU

v TÉTO OBlaSTI

sešli. Šestnáct bývalých mluvcích
Jeto jen pár dní, co jsme se tu zase
II
Charty
77. každý
A já sijinde,
to zase
uvedomila.
Dnes jsme
osobne,
profesne i politicky, ano, to predevším.
Ale to, co nás vždycky bude spojovat,
je práve Charta. Svedla nás, i tehdy rozdílné lidi, dohromady svým základním
posláním - snahou chránit lidská práva
a svobody. To byl cíl, který presahoval
politické ideje, obory i osobní pocity.
Abychom se dobrali nejakého výsledku,
museli jsme dojít ke konsensu. Ucili jsme
se pluralitnímu myšlení. V tom byla síla
Charty." Dana Nemcová se lehce usmívá.
Nejsem poprvé v jejím byte v Jecné ulici,
v tom povestném "jécku", kde se scházeli disidenti, konaly výstavy, prednášky, koncerty a s železnou pravidelností
i policejní prohlídky, ale vždycky me to
zase udiví: ten poklid, ta vyrovnanost. Je
ve zdech, v obrazech, v pokojových kvetinách, v ubrusu i ve váze na stole, je také
ve tvári hostitelky.
Jsem SPoKoJená ...
Pred triceti lety první signatári, mezi
nimiž byla i Dana Nemcová, podepsali
Chartu 77. Prohlášení, kolem nejž vznikla ceskoslovenská disidentská skupina,
neformální sdružení obcanu spojených
kritikou komunistického
normalizacního režimu, jehož statecné usilování
vedlo až ke zmene režimu v listopadu
1989. Je to už sedmnáct let, co padl komunistický režim. Jakých bylo pro Danu
Nemcovou tech posledních sedmnáct

Irena JlrKU

VIjDrŽEl

]

let? "Rozhodne radostnejších. Je rozdíl,
zda žijete v totalite, anebo v tom, cemu
dnes ríkáme demokracie. Netvrdím, že
je to už ta správná demokracie, ale totalita to rozhodne není. Už se nemusím bát,
že mi v pet ráno pri domovní prohlídce
seberou veškerou samizdatovou literaturu a dokumenty, že se octnu v kriminále já nebo nekdo z mých blízkých, že
nekdo bude pronásledován za své politické názory. Všechno se otevrelo, máme
šanci delat to, na co se cítíme. Což je
dobré - bez ohledu na to, že se spousta
vecí ješte musí zmenit. To chce ale cas,
vývoj. Trpelivost. Ne, necítím lítost, ani
rozmrzelost. Samozrejme, politická kultura-nekultura mi velmi vadí. Ale jinak
- jsem vážne spokojená."
NeStranlCKOSt DO Smrti
V lednu roku 1989, pri Palachove týdnu,
byla Dana Nemcová jako mluvcí Charty
77 zatcena a strávila nekolik týdnu ve vezení. Pak prišel listopad a za pár mesícu
už hlasovala pro nové zákony coby poslankyne Federálního shromáždení.
"Do parlamentu jsem byla kooptována a poté zvolena za Obcanské fórum,
strávila jsem tam dva a pul roku. Ta práce
me bavila. Nahlédla jsem do toho, jak se
delají zákony, jak se jeví problém, když se
na nej musíte podívat v maximální obecnosti." Byl to tenkrát zvláštní parlament:
vedle sebe sedeli zaprísáhlí komunisté
(vzpomínáte, jak jednoWasne volili Václava Havla prezidentem?) spolecne s Janem
Kacerem, Danou Nemcovou ci Rudolfem

Hrušínským ... V roce 1992, v dobe, kdy
se zacala republika lámat vejpul a politická scéna se ostre profilovala, už však
Dana Nemcová zvolena nebyla. "Duvod
byl prostý a logický: nebyla jsem schopna
vstoupit do žádné politické strany. V žádné jsem se nenašla, ale ne proto, že by
snad jejich programy byly tak špatné. Já
proste nerozumím stranictví, nechápu ten
systém. Být nestraníkem, to mi už zustane do smrti. Tehdy jsem si rekla, že moje
místo je v obcanské spolecnosti. Nebyla to
špatná volba. Ted vidím zase pro zmenu
zezdola, jak zákony pusobí v praxi."
Dva

príBEHY

V roce 1993 založila pod krídly Ceskoslovenského helsinského výboru Poradnu pro uprchlíky. Nekdy na konci roku
1989 ve tri v noci v Jecné ulici cinknul
zvonek. Za dvermi stáli dva Ceši a mladý
manželský pár - Kubánci, s dvouletým
chlapeckem. Nekolik let v Cechách pracovali, když padl komunistický režim,
rozhodli se odjet do Vídne, aby mohli
odletet za svými príbuznými v USA. Na
hranicích je však zastavili ceskoslovenští
pohranicníci, nic jim neudelali (bylo už
po listopadu), jen jim vzali pasy. Kubánci
se vrátili zpet do Cech vydešení: jestliže
naše úrady predají jejich pasy kubánské
ambasáde, budou mít velké potíže. A tak
prišli se svými ceskými práteli do Jecné
ulice poprosit o pomoc.
V adrese se nespletli. Dana Nemcová
je u sebe ubytovala a po nekolika týdnech pro ne vybojovala stehování do Ra-
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kouska. Osobne je tam tehdy také dovezla... a zacala se problematikou uprchlíku
vážne zabývat.
Ten príbeh se stal impulsem ke vzniku
Poradny pro uprchlíky. Dana Nemcová
se problémum uprchlíku zacala venovat
tak, jako když pomáhala nespravedlive
stíhaným. Tedy - ze všech sil.
Když jsem se jí jednou ptala na 29.
kveten 1979, kdy ji a jejího muže Jirího Nemce zatkli a doma v Jecné zustalo
sedm jejich detí, odzbrojila mne svým
klidem: "Vždycky jsem vedela, do ceho
jdu, když podepisuju Chartu, když žiju,
jak žiju. Vedela jsem, co riskuju. Vedela
jsem, že to nebude nic príjemného, ale
nebála jsem se. Nebála jsem se ani tehdy,
když nás zatkli. A nemela jsem strach ani
o deti! Výbor na obranu nespravedlive
stíhaných jsme založili práve proto, aby
lidé, kterí se ocitnou ve vezení, nezustali
sami, dezorientovaní, ztracení. A aby se
v izolaci nemohly ocitnout ani jejich rodiny. Vedela jsem tedy, že tak, jak jsem

se já predtím starala o deti jiných politických veznu, jiní lidé se zase postarají
o mou rodinu."
Dá SE DELat HODnE
Dnes má dvacet pet vnoucat a vek na to,
aby si jich užívala. Užívá, ale to jí nebrání
v tom, aby se trikrát v týdnu nevydala do
Centra pro otázky migrace, jak se dnes
sesterská organizace Poradny pro uprchlíky jmenuje, a poskytovala psychologické služby všem, kdo o ne požádají. Proc
to i po sedmdesátce delá? "Mám vám
ríct, že pro peníze? Jako bývalá uklízecka
a domovnice mám velmi nízký duchod,
to nám všem, co jsme nechteli spolupracovat s režimem, zbylo z komunistických

Dana Nemcová se narodila v roce
1934 v Moste, v rodine ucitele. Vystudovala psychologii a filosofii, v roce
1955 se vdala za katolického aktivistu a psychologa Jirího Nemce. V letech
1966-76 pracovala jako
psycholožka. Po podpisu
Charty 77 prišla o zamestnání, živila se pak
léta jako uklizecka a domovnice. V roce 1978
spoluzakládala Výbor na
obranu nespravedlive stíhaných (VONS), o rok
pozdeji byla odsouzena
k trestu odnetí svobody
na dva roky s podmíneným odkladem na pet
let. Krátce byla veznena
i na zacátku roku 1989,
kdy byla zároven jednou z posledních mluvcí
Charty 77. V roce 1990 se
stala poslankyní Federálního shromáždení. V roce 1993 založila Poradnu
pro uprchlíky Ceskoslovenského helsinského výboru, dnes stále pusobí
jako psycholožka v Centru pro otázky migrace.
Do Výboru dobré vule ji
pozvala Olga Havlová,
dnes je Dana Nemcová
predsedkyní jeho správní rady a také clenkou
Rady pro lidská práva.
Má ctyri dcery a tri syny,
25 vnuku (pocítá mezi ne
ty vyženené a vyvdané)
a dve pravnucky.

i

dob," ríká, ale pak nad svou trochu posmutnelou ironií mávne rukou. "Víte,
myslím si, že ješte mužu být užitecná.
To tak asi mám nastavené shury, že me
zajímají osudy lidí a chci jim pomoci.
V centru se potkávám se uprchlíky ze
všech koutu, jsou casto traumatizovaní,
zklamaní, dezorientovaní. Práce pro psychologa je tam dost."
Do role utecencu se tak docela vžít
nemuže. I když ... Poprvé prchala se svou
rodinou jako malá, když se museli vystehovat z Mostecka, ze Sudet. A když
se domu za šest let vraceli a ona videla,
jak se Ceši chovají ke všem Nemcum bez
rozdílu, zatvrdila se. Od té doby neuznává kolektivní vinu.
Podruhé se mohla jako uprchlík cítit
pár mesícu v roce 1968, když si se svým
mužem a detmi prodloužili pobyt v Rakousku a vážne uvažovali o emigraci.
"Predem jsem si ošklivila ten morální
marasmus, v kterém budou muset moje
deti v Cechách vyrustat. Chtela jsem je
toho ušetrit! Nakonec jsme se prece jen
rozhodli vrátit. Meli jsme tady nedokoncenou práci. Ne, nikdy jsem pak nelitovala. Naopak, roky jsem se utvrdila v presvedcení, že se tady dá delat hodne."
BÝt DOBrá ...
Když se jí pred casem ptali novinári, jestli
má nejaký ženský vzor, jmenovala Editu
Steinovou, reholnici židovského puvodu,
která tragicky zemrela za druhé svetové
války. Ta kdysi rekla: "Vždycky jsem vedela, že je duležitejší být dobrá než chytrá." Dana Nemcová dodává: "Je lepší být
dobrá než úspešná."
K sedmdesátým narozeninám Dany
Nemcové napsal Jan Jarab do Mladé fronty Dnes:
"Málokdo z predrevolucních obhájcu
lidských práv vydržel tak dlouho a soustavne i po listopadu 1989 pracovat pro
lidská práva tech, kdo to potrebují. Málokdo mel tak presný odhad jako paní
Dana, která od pocátku videla, že úloha
krestana v novém demokratickém rádu
zustává podobná, jako byla v diktature,
totiž brát se za lidskou dustojnost tech
nejslabších; že temi nejohroženejšími
budou v tomto novém svete práve beženci; a že pojem dobro porád ješte neztratil
svuj význam."
•
Irena ]irku je novinárka,
šéji-edaktorka ('asopisu Marianne
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Milí prátelé,
Pro vetšinu nových príchozích je však
rectina, jako jeden z nejtežších jazyku
Evropy, po mnoho let nedostupná. Vím,
co ríkám, protože sama teprve ted, po
patnácti letech, zacínám rozumet televizním zprávám, dokážu císt noviny a knihy a jsem dokonce schopna udržet delší
konverzaci. Komuníkace sama je však
zapeklite komplikovaná, protože není
snadné najít ochotného vesnicana, který
by se s vámi bavil víc než deset minut. Po
obvyklé výmene názoru na pocasí od vás
odejde. Ani prisedávání v malých kavárnách k dedum a kupování si jejich pozornosti rundami ouzu moc nepomuže.
A jste-li žena a vdaná za Reka jako já, jde
navíc o totálne nevhodné chování!

zdravím Vás z ráje (aspon na první pohled to tu tak vypadá), kde bydlím už
patnáct let. Predtím jsem dlouho žila ve
Walesu a ješte predtím v Praze, což bylo
opravdu velice odlišné od soucasného
místa, jímž je recká vesnice Kardamili
(350 obyvatel), kousek od nejjižnejšího
výbežku evropské pevniny. Leží na peloponéském pobreží, 36 kilometru od
okresního mesta Kalamáta. Ríkává se jí
brána do Mani. Mani je jeden z nejmín
rozvinutých kraju Recka, divoký a zpustlý. Ted se však zacal zlepšovat, Wavne
díky dotacím z Evropské unie. Porád tu
ovšem existují opuštené polorozborené
vesnice s vysokými kamennými domy ve
tvaru veží, stopy z násilnické a pirátské
minulosti. Povest tamejšího obyvatelstva
jako otužilých, statecných a agresivních
lidí trvá dodnes.
Kardamili se ovšem tvárí jakoby nic,
velmi nežne, pritulené k trpytivému
mori pod širokou modrou oblohou. Má
kameni tou pláž, zcela nedotcenou turistickým cirkusem. Hned za humny se zvedají hory. Pohorí Taygetos s nejvyšším
vrcholem Svatý Eliáš (l 612 metru) chrání Kardamili pred nájezdy vetru a deštu
ze severu. Takže i na podzim a v zime
se tu dá príjemne chodit po výletech.
Do hor vedou desítky starých rímských
kamenných stezek, jimž se ríká Kalderimi. Vinou se stríbrnými olivovými háji,
lemují je vykricníky tmavých cyprišu,
které ukazují k nebi stejne jako vežicky cetných starých kostelíku. Do celé té
krásy ješte voní ohne z vetvi olivovníku
spalovaných pri sklizni oliv.
Takhle to tedy také na zacátku vnímají
pristehovalci z Velké Británie, Nemecka,
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Rakouska, Švýcarska, Norska a dalších
evropských zemí, kterí se tady i v okolních vesnicích porád vic zkoušejí usadit.
Vetšinou jsou to manželské dvojice, hodne casto duchodci, kterí využijí možnost
levné koupe starých vesnických domu
a spálí mosty ...
Po prvním návalu romantiky a po
usilovné práci na zdokonalení domku
nastává období orientace. V této etape
dostane romantika první rány, které jí
zasadí kafkovská byrokracie na místních
úradech spolu se záhadnými pracovními
technikami a casovým rozvrhem zdejších
"mástoras" - remeslníku.
Hlavní soucástí integrace do vesnického života je ovšem komuníkace a po
zacátecním
zábavném
papouškování
(Kalím éra, Kalispéra, Dobrý den, Dobrý
vecer) prijde obvykle touha naucit se vic.

Se svou konecne náhle "objevenou"
rectinou (znáte to, najednou se v hlave
rozsvití, je to úplne opojné!) jsem vyrazila
do místní spolecnosti. Tedy byla pozvána
na veceri k místnímu bankovnímu úredníkovi a jeho žene. Dalšími hosty byli dva
ucitelé a majitel místního supermarketu.
Lidé patrící ke strední vrstve, pohostinní
a vstrícní, které znám po celou dobu pobytu zde. Jazyková bariéra tatam, diskutovalo se, jak to tak bývá - o politice, ekonomice, kulture, televizi. I pres nabytou
jazykovou jistotu se mi ale zatocila hlava
z propasti odlišných názoru mezi jimi
a mnou. Úplne jiné postoje k minulosti
i k prítomnosti, k celému chápání života!
V noci jsem pak špatne spala, ješte ke
všemu tu trískala šestihodinová bourka ... Myslela jsem na to, jak jsme s mužem nekolik let vedli v Kardamili pizerii
a pritom poznali mnoho pristehovalcu,
Wavne z Velké Británie. Vzpomínala
jsem na jejich nadšené tváre pri prícho-
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du do Recka a zklamané pred odchodem
z nej. V posledních volbách starostu tady
v kraji volilo dve ste cizincu, což je vysoké
císlo, když si uvedomíme, že vetšina starousedlíku se ani v nejmenším nezajímá
o lokální politiku.
Neexistují žádné statistiky, kolik z tech
cizincu, kterí tu chteli žít trvale, se nakonec rozhodne vrátit domu a po kolika
letech, ale my jsme jich videli mnoho
a vyslechli mnoho jejich historek. O otráveném anglickém psovi, kterého nalezli
v tráve uprostred exploze jarních kvetin.
Nebo o pneumatikách peclive rozrezaných nožem. Sousedky majitele auta, Anglicana Stevena, kterému se tohle prihodilo, takové dve starické chuligánky celé
v cerném, už mu dlouho predtím vyhrožovaly. Nelíbilo se jim, že je homosexuál.
Takové psí a automobilové prípady
nejsou nijak ojedinelé. Dala by se z nich

sepsat kniha, ale kdo by to chtel delat!
Všichni víme, že život pristehovalce je
plný sladkostí i trpkostí. Po špatných zkušenostech se ex-patrioti uchýlí k posedávání v kavárnách u levného vína. Scházejí
se s ostatními ex-pats, v poledne i vecer,
a sbližuje je a rozveseluje spolecné téma
- stežování si na Reky.
Soucasný stavební rozmach v regionu
by nemohl nastat bez podstatného prílivu imigrantu z Albánie. Ti pricházejí do
Recka už léta, hnaní touhou po lepším
živote. Zaplavili Kardamili i celý okres.
V sousední vesnici Stoupa tvorí albánské
deti 75 procent žáku. Jejich rodice tvrde
pracují a vynikají až dojemnou snahou se
integrovat - v jazyce (na verejnosti mluví na své deti pouze recky) i ve zpusobu
života. Casto prijímají i recké ortodoxní
náboženství. To je ovšem neochrání od
široce rozšírené xenofobie. Jejich príchod
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zvedl procenta zlocinnosti ve mestech
i na venkove, a to jim nikdo neodpustí.
Presto pricházejí další vlny Albáncu
a zrovna tak vlny Britu, kterí se stehují
do teplých, slunecných reckých ráju, co
nejdál od vlastních problému s pristehovalci.
Evropa je v pohybu. Je možné se s tím
smírit a nebát se? Víme, že existuje paralela mezi budoucností pristehovalcu do
kterékoliv evropské zeme a budoucností
sjednocené Evropy. Fakt, zda budeme ci
nebudeme schopni tolerovat odlišnost
svých nových sousedu ve vsi (a oni naši),
rozhodne, jestli zustaneme, nebo se vrátíme zpátky.

Prijedte brzy do Kardamili!
Vaše Daniela Morgan

Dialógy

MICHAL AJVAZ + GOCE SMILEVSKI
LÁSZLO NAGY + RUDOLF CHMEL
MAREK MADARIC + LENKA PROCHÁZKOV A
IVETA RADICOvA + OLGA JANíKOVÁ

Názory a postrehy
DANIEL FORGÁCS: Bezbranné komunálne volby
LUKÁŠ JELíNEK: Doba reformním vládám nepreje
OLGA JANíKOVÁ: Je na Slovensku
filantropia schizofrenická?

Zamyslenia:
MÁRIUS KOPCSAY: Kam sa uberá Visegrád?
ANTONíN LIEHM: K28. ríjnu - nejubilejne
GYORGY D. FENYO: Co hovoria fotografie a mramor
ALEŠ PEJCHAL: Ztráta i znovunabytí svobody 17. listopadu

Je užitocné ich cítat.
Je rahké si ich predplatit.
mosty@computeI.sk
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LenKa

Llnoaurová

Róza EI-Hassan,
Dárcovství krve, 2006;
pražský Festíval
politického umení
Czechpoint

[o

[

SE DEJE na CESKÉ
V~LvamÉ

scÉnE

v ceském výtvarném

]

umení je od

Každorocní
událostí konce
roku
roku 1990 udelování
Ceny Jindricha Chalupeckého. Prestiž této obdoby
britské Turner Prize nebyla nijak zmerena, podle ohlasu v médiích se nepatrne
zvyšuje.
My výtvarní kritici však o tom víme
své: naše texty vždy cekají v médiích
poslední v rade, a když se necekane objeví inzerát, odsune se vždycky výtvarné
umení. Ješte na pocátku 90. let se v kulturních rubrikách deníku merilo všem
oborum stejným metrem. Dnes už je
všechno jinak. Navzdory (anebo kvuli?)
masivnímu tlaku vizuální komunikace se
vizuální umení jako by stávalo pro širší
verejnost nesrozumitelným, a ackoli reší
aktuální problémy, diváci dávají stále
prednost zobrazivému umení konce 19.
století. Rozhodne soucasné dobe chybí
velcí teoretici, jakým byl práve Jindrich
Chalupecký, orientovaný skvele i v literature. Mužeme si ríkat, že velkým modernistickým vizím 20. století je odzvoneno,
nikdo však nenašel nový jazyk a nové
pojmy nebo zpusob, jak treba o umení
dál diskutovat. K zážitku z umení však
divákovi stací mnohem mín, a i když to
zní podivne pateticky, je to tak, stací rozumet sobe, své dobe a videt/cítit.
Cena CHaLupeCKÉHD
PDseomnáctÉ

Lonská vítezka Ceny Jindricha Chalupeckého ji obdržela za konceptuální dílo,
které spocívalo v aktivaci defétistické
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babicky, která odmítala žít. Donutila ji
kreslit všechny nástroje a náradí, které
si pamatovala ze skladu, kde pracovala.
Výstupem byly kresby a rozhovor s babickou. Paradoxní bylo, že stav babicky
zpusobila smrt jejího muže na rakovinu
plic a financní cenu prebírala vítezka od
tabákové firmy.
Cerstvou vítezkou letošního rocníku se
necekane stala Barbora Klímová, která je
na rozdíl od ostatních finalistu verejnosti nejméne známá. Protože však všichni
úcastníci zvolili pro svou finálovou pre-

zentaci v brnenském Dome umení prísný koncept, divácky asi výstava nebyla
moc zajímavá. Na druhou stranu bylo
jiste výchovné, že televizní zpravodajové
sklonovali do kamer koncept, o nemž doposud vubec neslyšeli. Mezinárodní porota v cele s Milenou Kalinovskou, zkušenou kurátorkou z Washingtonu, volila
nezaujate a jen podle finálních projektu,
nikoli podle zásluh a predchozích aktivit.
Pak se s ní dá souhlasit, že práce Klímové byly nejlepší. Šlo o videodokumentaci akcí autorky, které si zopakovala po

)

m
akcních umelcích o generaci i dve starších. Video bylo doplneno autentickými
komentári tehdejších autoru ze 70. a 80.
let. Napríklad po Karlu Milerovi si zkusila ležení ve verejném prostoru, po Jirím
Kovandovi náhodné seznamování se na
ulici, po Petru Štemberovi spaní v korune stromu atd. Puvodní akce existují jen
ve fotografické dokumentaci, presto mají
silný existenciální rozmer daný i jejich
nutným politickým podtextem (jednalo
se samozrejme o neoficiální akce, o umení v opozici proti režimu). Na soucasných
videích je patrné, že "život je jinde", lidé
a jejich reakce se zmenily. Tento zajímavý projekt má však jeden hácek: autorka
údajne nápad ukradla jedné studentce
pražské VŠUP, která se zabývala recyklací Kovandových akcí. V dnešní dobe je
sice možné ríct, že jaksi její práci apropriova/a, uzmula, i takový postup je totiž
v umení legitimní. Právem se ale mužeme domnívat, že zde spíš zafungovala
nezkušenost a nezodpovednost.
Podle
odborníku by o naší scéne mela být porota lépe informovaná, já se obávám, že
není jejím profesním úkolem znát všechny studentské práce.
[Hceme POLItiCKÉ umEní?
V umelecké obci se ocekávalo, že ocenení spíš získá Jan Jakub Kotík nebo kontroverzní skupina Rafani. Tento predpoklad nás privádí k politickému umení,
o jehož možnostech se v poslední dobe
u nás vedou spory. To je totiž oblast, ve
které se zminovaní také dlouhodobe
pohybují. Otázka zní, jestli se od umení
žádá, aby bylo nadcasové; politické umení se vyjadruje k aktuálním problémum
nebo ke sporným otázkám minulosti, jež
zustávají spolecnosti jako cerné svedomí,
za pár let ale takovým umeleckým dílum
nemusí nikdo rozumet.
Politické umení kdekoli na svete budí
rozruch a není oficiálne akceptováno.
Vzbuzuje nevoli i šok urcité cásti spolecnosti, které se týká. Když nemecký ume-

,
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I V galErii
lec Hans Macke pripomínal Švýcarum
jejich kolaboraci s Nemci za druhé svetové války, byl jeho objekt znicen. Nejznámejší ceské politické skupine Podebal byl
její projekt na Pražském hrade v rámci
výstavy Politik-um v roce 2002 zakázán.
Na Matyášovu bránu chteli umístit nápis
Kunst macht frei. O pár let dríve šokovali výstavou Malík urvi ve Špálove galerii,
kde vyvesili tehdejší demokratické politiky s estébáckou minulostí. To jejich letošní úcast na festivalu politického umení
Czechpoint, která s mezinárodní úcastí
probehla v alternativních galeriích v Praze, byla v mekcím duchu. Známá historická traumata tohoto národa prezentovala v ladovských kresbách, což je forma,
která už byla v umení nekolikrát využita.
FeStiVal

[ZECHPOmt

Festival Czechpoint (variace na check
point, bod problematického hranicního
spojení) však akcentoval jiné otázky. Vedome navazoval i propojením na Centrum pro soucasné umení práve na výstavu Politik-um, ale jeho realizace ve dvou
alternativních prostorech (NoD a Galerie
c2c) jasne naznacila, že politické umení je
odsunuto na okraj. Vzhledem k tomu, že
se prehlídky úcastnili zahranicní umelci se zavedenými jmény (Ter Oganyan,
Róza EI-Hassan, Avi Mograbi), by bylo
mnohem duležitejší privést k projektu co
nejširší publikum.
Výstava totiž rešila krome obecných
problému, jako je rasismus, terorismus,
fundamentalismus
apod., také velmi
specifické lokální problémy, které jsou
v podání umelcu velmi pusobivé. Kdo
z ceské verejnosti zná kazachstánského
prezidenta, kdo si umí predstavit, co se
denne odehrává na palestinsko-izraelských hranicních prechodech, kdo si
uvedomuje, jaké trauma z koncentracních táboru stále pretrvává v Polsku?
Rasovou nesnášenlivost velmi lapidárne
ztvárnil David Cerný sadou spreju proti
ruzným národnostem; nekdy je však jen

prítomnost umelce - napríklad umelkyne z Palestiny - soucástí politického kontextu, at vytvorí cokoliv.
Politiku lidé vnímají jen prostrednictvím masových médií, jejichž výpoved
považují automaticky za objektivní. Ale
práve treba mediální manipulaci si bere
na mušku Jan Jakub Kotík (zastoupen
i na Czechpointu), když kritizuje zpusoby komercních soukromých firem, které
za finance vlády vytvárejí zdánlive nezaujaté public relation pro vládní politiku,
nebo pokus o oficiální sázky na teroristické útoky (oba prípady se týkají USA).
Stát

saBotáže

Nekteré umelecké politické projekty mohou mít dohru ve forme policejního vyšetrování, címž si samozrejme vybudují
tu správnou reklamu i konsekventnost.
To se stalo Robertu Jelinekovi z Rakouska, když založil Stát sabotáže na jednom
z neobydlených finských ostrovu formou
umeleckého a hudebního labelu. Pas tohoto státu vymenoval predevším s africkými umelci za jejich vlastní dílo. Zájem
o pasy se však v Africe rozšíril natolik,
že presáhl rozmer umení a dokonce se
objevili prekupníci s pasy, kterí s nimi
kšeftovali ve velkém. Proto musel být
projekt zastaven.
Poslední aktuální události na poli
umení (zámerne vynechávám pociny
historických výstav, jako jsou bezesporu zdarilé akce - treba retrospektiva
Rudolfa Kremlicky v Galerii hlavního
mesta Prahy nebo Dekadence v Obecním dome v Praze) svedcí o radikální
polarizaci umeleckého provozu: soucasné umení je vytesneno na periferii
a velké instituce se zabývají jen mrtvým
umením. Cetné soukromé galerie, které
v hlavním meste potkáte, už jsou "jen"
smíšeným zbožím.
•

Lenka Lindallrová je l')Jtvamá kriticka.
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LTVn:É cTvrTLní

kunOEiU

v CESKÉLITEraTUrE, fiLmu a pOPuLární HUDBE

"
novou "novinku" Milana Kundery
[eští Nesnesitelná
knihkupcilehkost
dali do
výloh
bytí,
kteráromásice
vyšla v roce 1985 v Torontu u manželu
Škvoreckých a pak v mnoha vydáních
v mnoha dalších jazycích, cesky v Ceské
republice však vubec poprvé. Z Kunderova díla dosud Ceši znali sotva polovinu. S vydáním Nesnesitelné lehkosti bytí
(a predtím nekolika eseju) se mužeme
utešit, že už jsme se pres onu polovinu prehoupli, prinejmenším pokud jde
o prózy (vyšlo tu pet z devíti, chybejí
Zivot je jinde, Kniha smíchu a zapomnení, Pomalost a Identita). Známe všechny
básne (k nimž se ovšem autor už neWási), divadelní hru a cást eseju. Stále to
není dost, nicméne doufejme, že ovace,
které Kunderovu dvacet let starému ro-

]

ceova Odyssea sype proud úvah, metafor,
predstav i prázdného tlachání. Ctenár je
nutne okouzlen dovedností a cetností,
s jakou Hulová kouzlí jazykem a jeho
možnostmi, s pribývajícími stránkami,
z nichž stále nic kloudného nevychází, se
ovšem z textu stávají samoúcelné orgie
metafor.

PraCHY

BEZ KOnCU

Ve stínu Kundery se o slovo na predvánocním trhu prihlásili také jiní, prevážne
o (nejméne) generaci mladší spisovatelé.
Nejvíc se psalo o mladé literární komete
Petre Hulové, která se po mongolských
ženách, stárnoucí paní se synem jedináckem a exulantech v New Yorku vžila
do postavy pražské prostitutky v novele
Umelohmotný trípokoj. Možná inspirována monologem Molly Bloomové z Joy-
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(nE)DELaJ

FILm

Zmínený film, který podle Rudišova námetu natocil David Ondrícek, patril naopak ke zklamáním. Težko soudit, kde
byl kámen úrazu, zda treba Ondrícek nemel více duverovat Rudišovi v debutové

mánu pripravila média i ctenári (záhy
se umístil v cele žebrícku bestselleru),
pripraví pudu i pro uvedení dalších jeho
titulu na ceské knihkupecké pulty.
VyprávEní

na pomezí detektivky, a v záveru se vysmál všem, kterí od nej cekali její vyrešení. Jisteže to byl trochu podraz, ale pokud
je ctenár soudný, až pomine jeho rozhorcení nad posledními stránkami, nutne
musí ocenit Ouredníkovu hru s žánrem,
jazykové kousky, ostrý i duchaplný vtip
a sveží pohled na ceské reálie zpoza francouzských hranic.
Nakonec nejpríjemnejším prekvapením byla próza Jaroslava Rudiše Grandhotel, zvlášte pro ty, kdo predtím videli
stejnojmenný film. Rudiš možná neumí
napsat vyhovující filmový scénár, ale jinak je vypravecem rozeným: nejenže
umí zajímave odbocovat k reáliím Liberce a laškovat s ruzne "ujetými" postavami, ale také umí udržet linii príbehu a ctí
jeho tradicní stavbu, která predpokládá
zápletku a její vyústení.

Recenze Umelohmotného
trípokoje
byly pokud ne prímo nadšené, tak opatrné. Patrik Ouredník to za svou novelu
Ad acta schytal více, hlavne proto, že se
v prubehu príbehu tváril, že snová cosi

roli scenáristy (nakonec ho krome Ondrícka doplnovali a opravovali ješte další
tri lidé). Výsledný snímek postrádá práve
onu zápletku, místo ní staví na dojmech:
z kamery, hudby a hercu, kterí vedou
vetšinou banální a nezajímavé reci, a to
i presto, že jejich postavám tvurci prisoudili prvoplánove atraktivní úchylky.
Úchylek je plný také film Very Chytilové Hezké chvilky bez záruky, naštestí
se tu s nimi neplýtvá: do ordinace hlavní
hrdinky, klinické psycholožky, prijdou,
vypovídají se a zase odejdou. Zanechají po sobe trochu zmatku v hlave hlavní
hrdinky a v hlavách diváku. Chytilová
a její scenáristka Katerina Irmanovová

KOmEntár

poslepovaly zvláštní i méne zvláštní osudy: mnohé epizodky pusobí docela mile
a vtipne, ale dohromady to žádný smysl
nedává.

Sedláckuv výlet od dokumentu k hranému filmu se zdá být trochu prekvapivý,
zvlášte ve svetle ríjnového jihlavského
festivalu dokumentárních
filmu: tamní

Když pomineme trojici prinejlepším
diskutabilních pokusu o kriminální komedii Prachy delaj cloveka (Jirí Chlumský), Ro(c)k podvratáku
(Karel Janák)
a Po hlave ... do prdele (Marcel Bystron),
jejichž ambice koncily u prilákání co nejvetšího poctu diváku do kina (a stejne
se jim to nepodarilo), pak z podzimních
ceských premiér zbývá ješte hraný debut
dokumentaristy Roberta Sedlácka Pravidla lži: poctivý, snaživý a uprímný príbeh z komunity pro odvykání drogové
závislosti ovšem utrpel nedostatecným
rozpoctem a musel se spokojit s castými
skupinovými hovory ve dvou místnostech. Z výše uvedených titulu je tento
nejsympatictejší, ale aplaudovat se mu
také nedá.

projekce potvrdily, že žánr dokumentu
umí zachytit problémy soucasnosti sugestivne, naléhave i vtipne - casto zároven.

li

2IDOVSKe:
MUZEUM
V PRAZE

RomsKÝ raPEr
V sezóne tretí série souteže o ceskou Su-

perstar se pozornost verejnosti podarilo
vzbudit jen nekolika málo hudebníkum.
Patrí mezi ne samozrejme osvedcená
jména: nová alba vydali David Koller
a skladatelsko-textarská dvojice Hapka-Horácek. Jejich publikum a kolegové
ocenili vyzrálost a remeslnou zdatnost,
cást kritíky trochu zívla.
Sympatické je, že krome mladých interpretu, kterí jsou ochotni pro Novu
zazpívat zároven šmírácký muzikál i re-

belský rock, se mezi jejich vrstevníky
najdou také takoví, kterí si umejí písen
napsat a složit, aniž by kopírovali zahranicní vzory. Z podzimní kolekce v tomto
smeru vycnívá dvojice písnickárek Sestry
Steinovy s krehkým albem Jen decko se
bojí a mostecký romský raper a hiphoper Gipsy. Ten se naopak nebojí zakricet,
a to i velmi vulgárne, jak to k žánru patrí.
I když jeho deska Romano Hip Hop trochu klame telem, protože dobrá polovina
skladeb nabízí romskou "hospodskou"
klasiku. Ale ta druhá, kdy Gipsy nadává
na pomery s docela okouzlujícím primitivním vtipem, už nabízí originální verzi
neceho, co se tu dosud všelijak kopírovalo z Ameriky.
•

Pal'ellvIandysje Ilovinár,
redaktor cnsopísu Týden.

DDmDV
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Železnice,

outsideri

a Sudety - to jsou tri

témata, která dominují ve vašich románech,
divadelních

hrách,

sech. Že máte

povídkách

predky,

dráze, vím. Romantika
loopuštených

kterí

i v komikpracovali

na

malých nádraží, po-

vlecek, sveta strojvedoucích,

výpravcích a posunovacii,

závrate

z nabíd-

ky jízdních rádii je také srozumitelná.

Ale

proc Sudety, co s nimi máte spolecného?

JE zajímavÉ
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K Sudetum jsem zrejme prišel prostrednictvím nemciny a k té zase prostrednictvím holky, do které jsem se zamiloval
ješte na základní škole. Byla Nemka a seznámil jsem se s ní, když byla na prázdninách v Ceskoslovensku. Zacal jsem se ucit
nemecky, bavilo me to. V té dobe jsem
jezdil s rodici a s kamarády do Liberce
a do Žitavy, tehdy jsem si uvedomil, jak
je skvelé ten jazyk umet, protože když ho
umíte, víc rozumíte prostredí, ve kterém
se tady ve strední Evrope pohybujeme.
Mrzí me, když mi kolegové ucitelé - já
jsem puvodne taky ucitel - vykládají, jak
na stredních školách je porád mín žáku,
kterí se chtejí ucit nemecky. Všichni se
ženou k anglictine, myslí si, že její znalostí se vyreší všechno. Pritom naopak, my
Ceši bychom se krome nemciny ješte meli
ucit polštinu a nezapomínat slovenštinu.
Ale anglictina
která

je novodobá

zastreší

i nemecké,

jakékoliv

lingua Franca,
prostredí,

i tam se anglicky

mluvíte. Tak proc považovat
padne

ješte

mnohem

stredoevropské

tedy

snadno donemcinu, prí-

mín Frekventované

jazyky, za diiležité?

Anglictinou se velmi jednoduše dostanete na bežnou komunikacní úroven, dokážete se bavit v kavárne nebo si povídat
ve vlaku, ale nejde to hloubeji, zustanete
v konverzacní rovine. Nedostanete se pod
slupku. Proto jsem rád, že umím nemecky. Když jsem psal román Nebe pod Berlínem, moc to pomohlo, rada charakteru
je odpozorovaná z Nemecka, a kdybych
žil v Berlíne s tím, že umím nemecky jen
trochu, tak tu knížku nenapíšu.
A ješte k tem dalším jazykum, na
novinárském stipendiu v Berlíne jsem
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n __ViOPOU
mel mezi spolužáky polské kamarádky
a taky tam byla jedna Slovenka, mluvili
jsme spolu dohromady nemecky a zároven trochu svým jazykem a trochu
jazykem toho druhého. Vznikla hutná
stredoevropská rec, výborne jsme si rozumeli.
Není to také tím, že my tady ve strední Evrope máme podobný zpusob myšlení? Byla
jsem pred lety na jazykovém
rý porádal

Goethe-Institut

kursu, kte-

v Boppardu

na

Rýne pro posluchace z celého sveta, a moji
americtí,

japonští

nebo

turectí

spolužáci

se divili, jak to, že tak snadno vysvetluji
smysl nemeckých

prísloví. Jediný, kdo se

nedivil, byli spolužáci z Polska. Taky dobre
vedeli, že rozumím,

když nadávali

kurrrva

cholerrra. A že me jejich vodka na vecírku

jen proto, že umíte nemecky a že jste tam
jezdilo

prázdninách?

Zrejme opravdu ta romantika, taková syrová. Tajemno, které se nad tím krajem
vznáší.
Myslíte osudy lidí, kterí
které odnesl odsun?

tam žili, osudy,
Vy tam máte taky devce, ne?

Porád tam zakopáváte o stopy zmizelých.
Zbytky velkých starých statku, hrázdená
architektura, stokrát premalované zdi
a porád nekde prosvítají nemecké nápisy
obchodu. Mlha, chladno, zvláštní, divní lidé. Hodne je to cítit na Frýdlantsku
nebo kolem Vidnavy na Jesenicku. Vubec blízko hranic je všechno takové tvrdé, osekané. Tam už nešel po válce nikdo
dobrovolne, tam šli lidi z nejakého zoufalství anebo že museli.

jen tak neskolí.

i východní Nemce?

Já bych je do toho zatáhl. Jednou jsem
delal novinárský rozhovor s nemeckým
spisovatelem lngo Schulzem, se kterým
jsem se pak skamarádil. On napsal knížku Obycejný storky, ve které popisuje východonemeckou provincii po prevratu.
Úchvatne. Klidne by se ten román mohl
odehrávat u nás. V Kolíne nebo v Pardubicích. On mi ríkal, že je presvedcen, že
existuje neco jako identita východního
bloku - Ostblockidentitat. To se mi zdá
trefné. I když je to identita vynucená, my
jsme si ji nevybrali.
Vratme se ješte do Sudet, o nichž tak casto
píšete. Váš komiksový

hrdina Alois Nebel

se tam narodil a žije tam, váš nový román
Grandhotel

Ano, moje devce je z Jeseníku. Cást její
rodiny prišla z Valašska, babicka je sudetská Nemka, kterou jedinou z celé
její rodiny neodsunuli. Babicka si vzala
Cecha, který prijel dosídlovat, behem
trí mesícu se vzali. V jeho rodné vesnici
na Valašsku je odmítli oddat, že jim tam
žádná Nemka nebude špinit kostel. Tenhle motiv se objevuje v mém posledním
románu Grandhotel.
Vlastne

Na tom stipendijním pobytu v Berlíne
jsme byli poskládaní z celé Evropy, pul
na pul - Západ-Východ, a bylo zajímavé
sledovat, jak je clovek pritahovaný lidmi
ze strední Evropy, skoro osudove, vcetne jakéhosi pocitu outsiderství - když
se ocitnete na Západe, jako by vás to víc
táWo dohromady.
Do té party pocítáte

než pred rokem 1945. Tahle míchanice
lidi z Valašska, z Rumunska, z Recka - ve
studených horách - je bizarní. Navíc ti
lidi už tam zas žijí v tretí generaci, taky
zacali neco vytváret. Není to prokletý
kraj, jak se nekdy ríká. Mám ho rád.

se tam odehrává.

korenu vychází váš zájem?

Tak z jakých
Prece to není

Z donucení,
munistický
doufající,

z trestu,
režim.

který jim udelil ko-

Nebo velice chudí lidé,

že získají

pudu, najdou obživu.

se porád mluví jen o poválecných

Sudetech, ale na to, že už tam ted žijí vnuci a pravnuci tech, kdo prišli po petactyricátém,

a že už taky mají nejakou

historii

Ale ze všeho nejdrív prišly rabovací gardy,

a koreny, se zapomíná.

zlatokopové.

Mám ješte jednoho oblíbeného spisovatele, jmenuje se Andrzej Stasziuk, je Polák,
žije v polských Beskydech. Napsal román
Dukla a taky knížku Halicské povídky,
tam cítím silnou spolecnou linku. Nebo
Polka Olga Tokarczuk, její román Pravek
a jiné casy, který se odehrává kousek od
ceských hranic, je víc než polský, je takový stredoevropský. My jsme chteli s naším komiksovým Aloisem Nebelem, aby
to nebyl jen ceský nebo sudetský príbeh,
ale stredoevropský. Protože si myslím, že
neexistuje jen ceská minulost nebo sudetská, že jsou spolecné stredoevropské
dejiny, o kterých mluvíval už historik Josef Pekar, když se vysmíval jakémukoliv
nacionalismu a považoval ho ve strední
Evrope za absurditu. Když, jak ríkal, padesát procent Cechu má nemecké koreny
a padesát procent sudetských Nemcu zas
koreny ceské.

Ti však zase vetšinou

odešli. Dsídlovacích vln bylo nekolik.

rychle
Bru-

tálne zrušily plynulost vývoje.

Ale taWe brutalita má zvláštní rajc.
Vzniklo neco zvláštního. Mne se z duše
protiví jakékoliv vystehovávání, nebo spíš
vyhánení. Slovo vyhnání cítím jako strašne chladné, stejne jako odsun nebo transfer, tam je nulová emoce. Nechci se sudetských Nemcu zastávat, vždyt jsem bývalý
ucitel dejepisu, vím, co se delo v tech oblastech za první republiky, jaká byla podpora Henleina, vím, že v Sudetonemeckém landsmannschaftu byla spousta lidí
s velmi špinavou nacistickou minulostí.
Ale kolektivní vinu neuznávám.
V Jeseníku mám kamarády, kterí pocházejí z reckých rodin. Nebo treba Jaromír Švejdík, který se mnou delá komiks
o Aloisi Nebeloví, pochází z rodiny rumunských Slováku, kterí prišli do Sudet
po druhé svetové válce.
Dosídlení se vlastne nikdy nepodarilo, jsou tam vesnice - pokud nezanikly
- které mají polovicku poctu obyvatel

A co kategorie

BDhmdeutsche,

bémák?

Casto šlo o deti ze smíšených manželství,
které

umely

nemecky

stejne
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a záleželo hlavne na tom, jaká byla škola
v jejich vesnici, jestli nemecká nebo ceská.
A jací tam byli ucitelé.

Muj hlavní hrdina v románe Nebe pod
Berlínem se jmenuje Petr Bém, zámerne dávám svým postavám jakousi dvojí
identitu, aby se nedalo ríct: jo, to je Cech,
jo to je Nemec.

covaný a má jako protihráce toho zlýho
Wachka. Ale zjistili jsme, že ctenári mají
radši Wachka. Teší se na nej, že zas rekne to svoje "sere pes". Je primitivní, zlý,
hloupý a lidi ho mají rádi ... Další postava, kterou mají rádi, je postava polského
faráre. Ted dokonce má pár stripu vyjít
v jednom polském kulturním casopise.
Tak cekáme nejakou žalobu.

Vaše záporná komiksová figura, hajzlík Wachek, má neceské "w". Odkud je Wachek?

Ani nevím, je to prototyp fízla a sígra,
který jde napríc dejinami a národy. Nemá
ani krestní jméno... Já se samozrejme
projektuju do postavy Aloise Nebela.
Ale jeho predobraz je prece váš dedecek?

To sice ano, ale já s ním taky chci mít
neco spolecného, protože on všecko vidí
pres vlaky, a je hodný a dobrotivý a vál-

1989 a bude o lásce a o tramvajích.
Myslíte kvuli objevení poutního místa na
nádražním záchodku?

Nejen to, ono i jak Wachek vymenil dva
ceské fotbalisty za jednoho polského faráre, je dost na hrane. Jsem rád, že u nás
se o takových vecech muže vtipkovat,
prijde mi šílené, co se ted deje v Polsku,
ta bizarní spoluvláda dvojcat Kaczynskich a vliv strany Liga polských rodin
nebo extrémne levicove populistické
formace Sebeobrana. Z toho jde hruza.
Cítím pritom, že ve strední Evrope ješte
dávno není boj za demokracii a toleranci
vyhraný.
Hrozí neco takového tady?

Komunisté jsou nacionalisticky ladení,
ale ješte víc myslím, že tady hrozí extrémní pravice, ty particky kolem neonacistické organizace Národní odpor, nebo
když vidíte, že zpevák Daniel Landa založil Rád spravedlivých Cechu a že na zakládací koncert prijde knez Václav Malý
nebo šéf Národní protidrogové centrály
Jirí Komorous ci poslanec za ODS Jan
Vidím.
Jaroslav Rudiš (1972) je spisovatel,
vzdeláním ucitel nemciny a dejepisu.
Studoval v Liberci, Praze, Curychu
a Berlíne. Pracoval jako reklamní
agent ceského pivovaru v Nemecku,
pekar v Alpách, portýr v hotelu, DJ
a zvukar v rockovém klubu, manažer
punkové skupiny, ucitel, zedník, editor kulturní rubriky deníku Právo. Za
knihu Nebe pod Berlínem dostal v listopadu 2002 Cenu Jirího Ortena. Je
autorem trilogie literárních komiksu
o Aloisi Nebelovi, které vytvárí spolu
s kreslírem Jaromírem 99. Podle jeho
scénáre byl natocen film Grandhotel,
který je nyní uváden v kinech; zároven vyšel na podzim roku 2006 i jeho
stejnojmenný román. Príležitostne vystupuje s punkovou skupinou U-Bahn. Pro Prítomnost napsal v roce
2005 ctyri povídky k jejím hlavním tématum. Jeho poetika je blízká poetice
Bohumila Hrabala.
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vzpomenou na povídku, kterou jsem napsal predloni do Prítomnosti a která vypráví o jednom pražském tramvajákovi,
jehož oblíbenou linkou je dvaadvacítka.
Nejak jsem tu povídku nemohl ukoncit,
když jsem ji psal, porád me napadalo
neco dalšího. Tak jsem to nechal uležet
a pak si hlavní postavu vzal a zasadil ji
do nového románu. Odehrává se v roce

Jsou ješte horší úkazy, totiž když tajemník
ceského prezidenta Václava Klause podekuje krajne pravicové a nacionalistické
strane Národní sjednocení za podporu ve
sporu s europoslanci. - Kam se vy sám politicky radíte? Rekla bych, že doleva.

Cítím se nalevo, ale ve smyslu solidarity, lidských práv, ekologie. Jsem asi
levicový liberál, svoboda je pro me nejvyšší hodnota, ale solidarita a spolecná
Evropa jsou pro me jednoznacne duležité. Evropská unie je prece takový sociálne demokratický projekt. Považuji ho za
správný a verím mu.
Váš román Grandhotel vyšel pred mesícem,
v kinech mel premiéru podle nej natocený
film. Pustil jste se už do neceho dalšího?

Knížka, kterou ted zacínám psát, se jmenuje ,,1989". Nechci o ní moc mluvit,
abych to nezakrikl. Ctenári si možná

Je jeho hlavní postava, ridic dvaadvacítky,
co utešuje neštastný holky, taky takový 10ser ci outsider jako vetšina vašich postav?

Chtel bych, aby byl trochu vetší sígr.
Vždyt už Fleischman, muj hrdina z románu Grandhotel, je vetší sígr než Petr
Bém z Nebe pod Berlínem. Ale já mám
losery rád, baví me na nich to, že za urcitou neschopností nebo ztraceností je
vždycky nejaký príbeh. Nejaká zvláštní
energie, která se objeví, když si ti lidi
chtejí nakrocit a dostat se z okraje. Jsou
mi ohromne sympatictí i proto, že nedovedou okamžite ríct, co je dobre a co
špatne. Nedívají se na svet cernobíle.
Mám tyhle typy rád. V listopadu mela
premiéru hra Léto v Laponsku, kterou
jsem napsal s Petrem Pýchou, svým spolužákem ze základní školy (hra dostala
v roce 2005 cenu Alfréda Radoka - pozn.
red.), a obe hlavní postavy jsou zase takoví neštastníci, smolari. A v naší další
hre Strange love, kterou uvede Cinoherní
studio v Ústí nad Labem, vystupuje ctyricetiletý chlapík, ztracená existence.
Úspešní chlapíci a holky me moc nezajímají.
Jak to bude dál s Aloisem Nebelem, ten
se narodil v roce 1948, že? Nutno ríct, že
vzhledem k jeho entuziasmu a všeobjímající dobrote rozhodne žádný ztroskotanec
není, je to štastný nádražák v malém meste v Sudetech. Pohrbíte ho nekdy?

Alois Nebel visí v jakémsi mezicase, po
komiksové trilogii z jeho života, která zrovna ted vychází znovu, souborne,
každý týden v casopise Reflex tisknou
Nebelovy storky. Už to pokracuje rok
a porád me a kreslíre Jaromíra Švejdíka
napadají nové príbehy. Bude žít, dokud
nás to bude bavit a dokud se nebudeme
opakovat. Snad nás pak nekdo vcas upozorní, protože je hrozne jednoduché na
to zapomenout.
•

z rUKDPISU
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Jirí KratDCHVIL
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domu, kde je dnes pametní des-

Naka Jaselské
ulici,pobyt
prímospisovatele
naproti
na brnenský

Roberta Musila, stojí dum, k nemuž se
tento príbeh váže jak stužka ke kloboucku manželky profesora Lukáše Alberta.
Profesor Albert tam bydlel v prízemním
byte s empírovým nábytkem a prosklenou terasou, ústící do zahrady, v níž stávali ztepilí smrkové, kterí jen v urcitou
hodinu propoušteli do bytu vetší porci
denního svetla, takže ten salónek za terasou mel pro nás kluky tak trochu atmosféru jakési svatyne,
Scházeli jsme se tam tri spolužáci ze
školy na Antonínské: Zdenek, syn páne
profesoruv, Ondra z téhož domu, jen
o poschodí výš, a já, co jsem tenkrát bydlel na Gorkého, hned za rohem Jaselské.
Pan profesor nás ucil hrát šachy, protože
šachová gramotnost byla v polovine padesátých let bezmála stejne žádoucí jako
dnes ta pocítacová. Sám pak chodíval do
šachové kavárnicky hotelu Avion, a když
ted zalistujeme hodne dopredu, tak jeho
šachová židle tam osirela v zárí 1969
a vdova ho následovala v takovém spechu,
že si v kuchyni na príborníku zapomnela
ten svuj kloboucek s modrou stužkou.
To jsme už dávno nebyli spolužáci,
Ondra ucil ceštinu na gymnáziu v Králove Poli, Zdenek byl vedoucím prodejny
obuvi na Veselé a já pucoval kliky v jednom bezvýznamném úrade. Ze setrvacnosti jsme se v tom byte ješte dál scházeli, ale od šachových partií jsme už radeji
upustili, protože pro Zdenka, který zdedil šachový talent po otci, jsme už dávno
nebyli souperi.
V roce 1972 se pak Zdenkovi podarilo emigrovat a do bytu po nem a do
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toho empírového nábytku nastehovali
zasloužilého clena komunistické strany,
kterému se pozdeji zacalo v dome ríkat
plukovník Alzheimer.
Ale ta prvá léta byl stále ješte velice cilý a navštevovali ho další zasloužilí
clenové partaje, ale chodívali i tací, co si
teprve zásluhy dobývali, a jednou u neho
natácela televize a jindy zas prijeli nejací
lampasáci z okupacní sovetské armády
a dlouho do noci tam opilecky vyrvávali. A abych nezapomnel, hned ten první
mesíc jeho prebývání v byte na Jaselské
naklusali chlapíci s motorovými pilami
a zatali tipec té ztepilé jehlicnaté kráse
stínící prosklenou terasu.
Však na pocátku osmdesátých let už
jeho cas pokrocil a on zacal zdárne kandidovat na hodnost plukovníka Alzheimera. Jeho oblíbenou zábavou v tom
case bylo obcházet mesto, a kde uvidel
nejakou frontu, at už na cokoliv, vybral si
nekoho uprostred té fronty a vylovil svou
prukazku zasloužilého clena a arogantne
si vynutil, aby ho dotycný pustil pred
sebe. Chvilku tam jen tak postál, nacež
se zas odlepil a šel hledat další frontu.
Nikdo se neodvážil nic namítnout, a pokud nekdo treba jen zabrucel, hbite se na
neho obrátil s dotazem, jestli se mu neco
nelíbL Ale jednou už z takové výpravy
netrefil nazpátek, bloudil a motal se ulicemi, až ho kdosi privedl domu znacne
zbedovaného. To už pak za ním místo
partajníku zacali chodit z pecovatelských
služeb a priváželi mu jídlo a vodili ho na
procházky. Však na konci osmdesátých
let meli už soudruzi jiné starosti než venovat se svým zasloužilým clenum, návštevy pecovatelských služeb prorídly,
a tak se v únoru toho posledního komunistického roku prihodilo to, co nazveme
dejme tomu roznetkou tohoto príbehu.
Ondra mi o tom vyprável z odstupu
nekolika mesícu. Toho vecera se dlouho
zdržel u nejaké své kantorské kolegyne
a když se pak konecne dostal domu, našel v té studené únorové noci ležet pred
domovními
dvermi plukovníka Alzheimera. I když neznal nikoho v širém
svete, kdo by mu byl protivnejší, nedokázal prekrocit ležící lidské telo. Shýbl se
a plukovník Alzheimer se mu povesil na
krk. V jeho kapse našel klíce a tak zas po
dlouhém case vstoupil do bytu, v nemž
jsme se kdysi pravidelne scházeli. Prestože tam stále zustával tentýž solidní empírový nábytek, bylo to tam jinak k ne-
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poznání. Jako kdyby celý ten byt zpola
strávil a pak zas vyvrhl nejaký prízracný
leviatan.
Ondra dovlekl plukovníka Alzheimera
do kresla a ten se tam hned zacal zmítat
v nejakých krecích. I rozhlédl se po telefonu, že zavolá záchranku, a v té chvíli
se Alzheimer pokoušel zvednout a neco
sípave vykrikoval, nekoho volal. Ondra
nadiktoval do telefonu ulici a císlo domu
a bylo mu jasné, že tady bude muset pockat na jejich príjezd. Alzheimer porád
sípal, a když se nad ním Ondra znova zastavil, poznal, že volá otce! A taky hned
pochopil, že nevolá svého otce, nýbrž
kneze, dustojného otce, pátera, nejakého
duchovního. A to zcela urcitého kneze,
nekoho, s nímž si ted Ondru spletl.
"A taky mi došlo, že po mne chce,
abych ho vyzpovídal. Pletl si me s knezem, a jestli jsem dobre rozumel, tak
s nejakým otcem Surým."
"A napadlo te," zeptal jsem se Ondry,
"odkud plukovník Alzheimer toho kneze
asi znal? Ze ho nejspíš nekdy v padesátých letech vyslýchal, pripravoval na nejaký ten proces s katolickými panácky?"
"O nicem jsem nepremýšlel. Prekvapene jsem hledel sám na sebe, jak si pritahuju židli a nakláním se k nemu uchem.
A to už se to z neho rinulo. A najednou ti
docela srozumitelne."
"Jasne, to v nem zustalo z tech dávných casu - vedel, že vyslýchaný se musí
snažit, jinak dostane po šlapkách."
"Uslyšel jsem strašlivý veci. A když
skoncil, tak jsem si vzpomnel, že po zpovedi je na rade pokání."
"Takže sehráls ten zpovední servis se
vším všudy. A dál?"
"Za pokání se zadávají modlitby, treba
padesátkrát zdrávas. Ale musel jsem vzít
v úvahu, že modlit se asi neumí a že mu
to budu muset predríkávat. A tak jsem
mu zadal petkrát otcenáš. Ale zjistil jsem,
že ani já ho už neumím. Vybavily se mi
jen nejaké dva verše.
A tak jsem mu petkrát predríkal a on
petkrát opakoval po mne:
Otce náš, jenž jsi na nebesích ...
prijd království tvé ...
A pak jsem nad ním udelal velkej
kríž, teda jak jsem si predstavoval, že se
má udelat. A jak jsem tam sedel v kabáte,
najednou se mi vrhl na límec a zacal ho
líbat, protože si ho asi spletl s knežskou
štólou."
"A dál?"

"Prijela záchranka, predal jsem ho, naložili ho a na mé telefonní císlo, co jsem
jim musel nadiktovat, mi pak ráno zavolali, že v nemocnici zemrel. Vrátil jsem se
do toho bytu a po obrovské námaze jsem
tam našel nejaký adresy a telefony Alzheimerových príbuzných, obtelefonoval
jsem to, kohosi jsem zastihl a rekl jsem
mu, co a jak, byt jsem zamkl a klíc predal
domovnímu duverníkovi."
"A nenapadlo te, žes takhle možná
odemkl tomu komunistickýmu hajzlíkovi nebeskou bránu?"
"Ale blbost. Kdesi jsem cetl, že kdokoliv, treba i neverící, muže v krajní nouzi
vykonat svátost krtu. Ale nikdy jsem neslyšel, že by nekdo jiný než knez mohl vyzpovídat hríšníka a dát mu rozhrešení."
Presne tak. Totéž jsem si myslel taky
já. Takže me pak zaskocilo, když jsem ho
požádal, aby mi sveril, co z Alzheimera
vytáhl, a Ondra se napred vymlouval, že
už to všechno zapomnel, a když jsem porád naléhal, zeptal se me, jestlipak vím,
co je to zpovední tajemství. Vydesil jsem
se: Co blbneš? Jaký zpovední tajemství,
když to od tebe byla jenom taková hra?
A tu se mi priznal, že vlastne neví, co to
bylo. A že se to asi nikdy nedoví.
Ale dozvedel.
Asi o rok pozdeji priletel na pár dní
z Clevelandu Zdenek, a tak jsme usporádali k tématu Alzheimer malé symposion. Nejlepší by samozrejme bylo, kdyby
se mohlo odehrát v byte na Jaselské, ale
ten dum už zatím kdosi restituoval, a tak
jsme se sešli v hotelu Continental nad
dobrou vecerí (svícková na hríbkách).
Zdenek se zájmem vyslechl celou historii o plukovníkovi Alzheimerovi, od
plukovníkova nastehování do Zdenkova bytu až po pulnocní odjezd sanitky,
a zeptal se pak Ondry, co si ted zpetne
myslí o platnosti ci neplatnosti té zpovedi a toho rozhrešení. Ondra, který ted už
byl na ceste ke knežství, nám vysvetlil, že
katolická církev za ta staletí pochopila,
že cím je systém dokonalejší, tak tím víc
pripouští výjimek. A tak i ke spáse vede
nekolik takzvaných kodifikovaných cest,
ale v krajní nouzi se i tady pocítá s výjimkami. A Buh, který je samozrejme mnohem otevrenejší, než to nejdokonalejší
lidské spolecenství, zná tech výjimek na
tisíce. A nekdy si zvolí ke spáse duše i tu
nejpodivnejší, ano, dokonce nejbizarnejší cestu, která už hranicí s nejakým tím
zázracným fíglem.
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Zdenek nad tou úvahou dostal jeden
ze svých nejlepších nápadu. Šachové nadání, které zdedil po svém otci, ho doprovodilo i do emigrace, ale velice težce
nesl, že pocítace už zacínají porážet šachové velmistry. A Ondra ho tak privedl
k nápadu udelat neco s principem hry,
obmenit ho na ten zpusob, aby šachy do

svých pravidel implantovaly výjimky, na
kterých pak pocítace ztroskotají, protože
jedine clovek dokáže pocítat s nevypocitatelným. A tak se Zdenek vracel do Státu nanejvýš spokojen, že ukoristil myšlenecku na inovaci šachové hry.
A já se rozloucil s Ondrou, pobaven
tím, kam až ho privedla zvedavost na

to, jak je to v krajní nouzi se spasením.
On však už tu vec s plukovníkem Alzheimerem považoval za první, tenkrát ješte
netušený krok na své nové ceste. Nu, já
jsem z jinýho testa a nerozumím tomu,
jak muže takhle marnit cas, když se nám
ted otevrelo tolik možností.
O tri týdny pozdeji se me Ondra pokoušel dovolat, a když me nezastihl, nechal mi aspon na záznamníku kratickou
zprávu: Dnes v noci se mi zdálo, že jsem
znova v pokoji v tom dome na laselské.
Ale tentokrát jsem byl už v knežském,
a když jsem se obrátil ke kreslu, nenašel
jsem tam plukovníka Alzheimera, nýbrž
tebe. A tak jsem te vyzpovídal a vymáckl
z tebe pokání a dostals rozhrešení. Treba
te ten muj sen pobaví.
Ale nepobavil, protože jsem si ho už
ze záznamníku nevyslechl. Zato každou
chvíli slyším, jak mi lidi courají nad hlavou, a není už v mé moci zatukat do stropu holí.
•

Jirí Kmtochvilje prozaik, esejista, dramatik,
fejetonista. Narodil se v roce 1940 v Bme
(tam se také odehrávají v.{echnyjeho romány.)
Vystudoval Filosofickou fakultll UK, kterou
absolvoval v roce 1963. Poté púsobil jako ucitel
a archivár. Za tzv. IlOrmalízace patril k zakámným lllttorulll, publikoval v sami;:;datll,
pracoval jako delník. Po zmene režimll l' roce
1989 se stal profesionálním spisovatelem a od té
doby mu vyšla dlollhá rada romá/lll (Medvedí
román, Uprostred nocí zpev, Avioll, Nocni
tango, Urmedvéd, Trllchlivý Buh, Lehni, bestie!,
Lady Carneml a další) a povídkových soubol"ll.
Dostal nekolik významných líterámích cen
(Toma Stopparda, Egona ]-lostovského, Karla
Capka, Ceských knihkllpdi, Jaroslava Seiferta)
a jeho knihy byly preloženy do sedmi jazyku.

Oprava
Pri redakci clánku Karla B. Miil1era
Šance pro pozitivní identitu v podzimním císle Prítomnosti na str. 24 došlo
k chybe. Veta na 10. rádku 2. odstavce
ve tretím sloupci zleva ,Pokud však
toto posílení nebude vyvažováno ...' se
vztahuje k prvnímu odstavci tamtéž
- o vetšinovém rozhodovacím principu. Správné znení tedy je: Z duvo-
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du naléhavosti problému i rostoucího
poctu clenských státu EU bude castejší
uplatnování vetšinového rozhodovacího
mechanismu nevyhnutelné, jak ostatne
navrhuje evropská ústavní smlouva.
Stabilizace a další demokratický rozvoj
Unie závisejí na existenci spolecenského základu, jenž dodá tomuto vládnutí
legitimitu. Chtejí-li Evropané zvládat

dopady globalizace, potrebují si vytvorit
evropskou obcanskou spolecnost. Pokud
však toto post1ení nebude vyvažováno
rustem vedomí evropské prináležitosti, muže naopak mezi evropskými
národy docházet k poklesu vzájemné
solidarity.
Ctenárum i autorovi se omlouváme.
Redakce Prítomnosti
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Prí-rEl a pFáIELSIV/
ovšem ani životním partnerstvím
to by bylo príliš omezující, a nejen casove. Duverné vztahy jsou dnes co možno
nezávislé a nezávazné; svedcí to mimo
jiné o individualizaci jedincu v intimní
oblasti. (Tuto individualizaci vyvažuje
socializace lidí ve sfére verejné, zejména ve vztahu k masovému vlivu rekla-

mová hvezda uvažuje o snatku se
TUhle
doslýchám,Slavná
že mužská
filsvou seprítelkyní.
sportovkyne má dceru se svým prítelem. A co
sportovkyne: dokonce jedna evangelická farárka pripouští, že v konzervativnejších venkovských sborech by mohlo
vadit, že na fare vychovává díte se svým
prítelem ...
Slova prítel/prítelkyne v podobných
kontextech cítáme bežne bez uvozovek nabyla zhruba v posledním desetiletí
nového lexikálního významu, ac slovníky jej zatím nepodchytily. Tento neosémantismus (tak se odborne nazývá nový
ustálený význam existujícího slova) je
nejspíš inspirován anglickými výrazy
girl-friend a boy-friend, doslova dívcí/
chlapecký prítel, ve skutecnosti dívka
(resp. chlapec), se kterou chodím; moje
dívka, resp. muj chlapec; moje milá, resp.
muj milý. Nový význam tech ceských
slov se casto užívá s privlastnovacím zájmenem a ovšem v jednotném císle; tím
je i gramaticky individualizován.
Pro cleny lidského páru v duverném
nesezdaném vztahu má ceština radu
jiných pojmenování. Dve z nich mají
dokonce právní platnost. Už delší dobu
slova druh/družka oznacují muže/ženu,
žijící(ho) se ženou/s mužem ve spolecné
domácnosti bez snatku; nove pak takový vztah oznacuje výraz "registrované
partnerství" pro osoby téhož pohlaví.
(Slovník však zná slova partner/partnerka v daném významu jen ve spojení
s prívlastkem "životní".) Oficialita techto dnes už právních termínu je pro oznacení volného intimního vztahu dvou
lidí samozrejme diskvalifikuje. Naproti
tomu oznacení milenec/milenka mohou
vyvolat ponekud skandální asociace,
prinejmenším jsou významove príliš direktní. Naopak zpodstatnelá slova milý/
milá jsou zase snad direktní málo.
Rozšírení a oblibu nových významu
pojmenování prítel/prítelkyne
dokládá
i fakt, že se jich užívá bez omezení generacního i sociálního. Zejména s ozna-

cením prítelkyne se setkáváme i u mužu
žijících v manželském svazku. Takové
oznacení nebudí pohoršení o nic víc než
mimomanželský vztah sám - a to dokonce u politiku, známých i nejznámejších. Prítelkyne pana ministra by dnes
mela význam sakulentsky jiný než za
casu Adiny Mandlové.
O cem všem nové pojmenování svedcí? Krome obliby anglicismu nepochybne o povaze duverných mezilidských
vztahu. Partner se svou prítelkyní, partnerka se svým prítelem nejsou práteli, jejich vztah nelze nazvat prátelstvím. Není

my a spotreby, médií a politiky.) Partnerská nezávislost a nezávaznost, stejne
jako samé nové pojmenování, muže budit podezrení o melkosti, povrchnosti
takových vztahu.
Mohlo by se namítnout, že nových
slovních významu se užívá mechanicky,
jako daných "znacek", neovlivnených
svou motivací. Tak jednoduché to však
není; nové smery jazykových zkoumání, zejména psycholingvistika a kognitivní lingvistika, naopak prokazují, že
jazyk a jazyková pojmenování nejen
o vzorcích lidského jednání a hodnocení vypovídají, nýbrž je i ovlivnují.
Clenové partnerské dvojice, kterí
toho druhého nazývají prítelem (prítelkyní), jiste svuj vztah nenazvou prátelstvím; dokonce se takovému slovu
budou vyhýbat i ve vztazích jiných, kamarádských. Prítelem v tradicním slova smyslu je ten, "kdo si s nekým dobre
rozumí a je mu príznive naklonen, je
k nemu v duverném vztahu", prátelstvím pak "vztah, jaký je mezi práteli"
(tak Slovník spisovného jazyka ceského). I zde tedy jde o duvernost, i když
ne milostnou. Nezapomenme, že slovo
prítel etymologicky souvisí se slovesem
práti; prítelem je tedy ten, kdo preje
(druhému) dobro, kdo má rád. Novývýznam slova prítel rozdíl mezi duverností
prátelskou a milostnou stírá; zároven lze
ríci, že tím ponekud degraduje pojem
prátelství.

Jan HoráLEK
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PáD RusKa
pro to, aby co nejrychleji odkryli
Rusko
Vladimir
delají
svetu akarty,
které Putin
ukazují,
jací vše
ve
skutecnosti jsou. Všímá si toho svet?
Nejprve tu máme ruskou energetickou
politiku. Ruské ponorky sice klesají ke
dnu, ruské nukleární raketové hlavice rezavejí, VÍcenež polovina Rusu jsou alkoholici, ale v hodine dvanácté se objevila
záchrana - svetová cena ropy se zdvojnásobila. Najednou se Rusko vyhouplo do
sedla, nikoliv díky investicím do vlastního vývoje, ale kombinaci zvýšené ceny
ropy a zakázek ze Západu.
Nejde ovšem o vztah partnerský, nýbrž ryze expanzivní. Rusko dnes hází
pres palubu západní spolecnosti, které
investovaly miliardy dolaru do ruské
energetiky. V rámci centralizace kontroly odmítá rozdelit dodavatele a výrobce
energetiky, což by umožnilo vstup externích investoru.
Putin tvrdí, že jde o "naše vnitrní rozhodnutí, do kterého nikomu nic není".
Jedná se tedy nejen o embargo na externí
investory, ale o omezení jakékoli nestátní
kontroly.
Tato Putinova "prísnost" není omezena na ruské hranice. Jako odmenu za rostoucí demokracii na Ukrajine a uvolnení
se z ruského obojku rozhodlo Rusko vy-

pnout Ukrajine plynovod. Že se takhle
chová demokratický stát, který chce být
clenem spolecné Evropy?
Nechová. Jenže Rusko není a nikdy
nebylo demokratickým státem. Pod vedením Putina se vrací k tomu, co je pro ne
nejprirozenejší - klientelistický carský stát. To
lze spatrit v druhé karte,
tedy karte ruských vražd.
Stejne tak, jako ruská policie nevyšetrí vraždy desítek nepohodlných bankéru, politiku a nOVÍnáru jako treba nedávnou
vraždu novinárky Anny
Politkovské, tak nevyšetrí vraždu bývalého špiona Alexandra Litvinenka, který podle
Putinova nehorázného tvrzení nezemrel
násilnou smrtí. Na druhou stranu je naprosto nelogické, že by zkušený politik
Putin nechal zavraždit prední novinárku
v den vlastních narozenin anebo predního špióna v den úcasti Ruska na setkání
evropských politiku. Je zcela jisté, že tyto
lidi zavraždili jiní Rusové.
Další ruskou kartou je Cecensko, národ a zeme uvnitr Ruska, ve které nelze
ocekávat nic jiného než další trápení.
I když hríšníci existují na obou stranách,

dukazy o mucení a porušování lidských
práv, jehož se dopouštejí Rusové v Cecensku, jsou jednoznacné.
Evropané se tradicne probouzejí pomalu. Nicméne zacíná všem docházet,
že Putinovo Rusko nepredstavuje zmenu
k lepšímu, ale naopak.
Pri nedávném jednání
o prijetí Ruska do Svetové obchodní organizace
se Evropa rozhodla, že
bude stát za Polskem,
které protestuje proti neprimerenému
ruskému
embargu na dovoz polského masa do Ruska.
S typickým pokrytectvím oznacil Putin polské veto za "ekonomický egoismus, který
nicemu nepomáhá".
Pokrytectví Putina, spojené s Litvinenkovou smrtí, musí nutne mít další negativní vliv na vztahy s Ruskem.
Klícové pro Evropu a Západ je držet se
rovnováhy mezi tzv. pozitivní intervencí
a postojem, který jasne naznací Putinovi
a jeho mafii, že Evropa takového vudce,
jakým je on a takovou zemi, jakou je
dnešní Rusko, potrebuje mnohem méne,
než si dotycný myslí.
Martin

Jan StránsKÝ
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Inzerce

predplatné:

Možnost kombinované inzerce.

Veškeré ceny lze projednat dle
individuálních

zájmu a možnostÍ.

II'II'
I 118 118

11

rok (8 USD, 6 EUR)
o'·o

3x
Opakováni
2x
'X
lx

Umísteni

2 3

160 Kc

Cena
2700.468
-125
160
x800.Cena
160strana
- sekce
468
x:x60
60
do
125
9600,4títulní
5600.11500,6000,3000.Velikost
v px

Vnitrní
Vnitrní
112
1/2
obálka
Zadní
Zadní
7700,13
41200,31400,10800,24100,13000,3800,5800,19700,27200,36800,200,3200,4400,obálka
4900,8000,21500,13
10900,5900,27000,17500,2000,000,2900,-

obálka CERNOO!LA
BAREVNÁ

INZERCE

INZERCE

.. 20%
10%
15%
5% Sleva

AMER1CAN
TOBACCO

BR1T1SH
CZECH

Síla

REPUBLIC

díky

rozmanitosti

British American Tobacco (Czech Republic)
je partnerem redakcní stáže pro etnické
menšiny v Prítomnosti

