
 poznámky

 jaro ���� / PŘÍTOMNOST [ 1 ]

 obsah

P r � v o d c e  P 
 í t o m n o s t í

Libuše Koubská ...................................................................................................................................... 2

P o z n á m k y

Co s pootevřením zavřené minulosti?  Petr Příhoda ........................................................... 3
Nejen zákon, ale i lidé  Ondřej Aust ........................................................................................ 3
Buď hlupáci, nebo padouši?  Jiří Musil ....................................................................................... 4

K o m i k s

Potkali se na Národní   Lela Geislerová, Petr Geisler ............................................................ 5

S t a l o  s e

Události prvních měsíců roku 2007 ................................................................................................. 6

Z a  h u m n y

Co píší Le Point, Th e Guardian, Les Dernières Nouvelles d‘Alsace ........................................... 8

P r o  a  p r o t i :  J e d n á  V á c l a v  K l a u s  s t á t o t v o r n � ?

Sám sobě vším  Marián Kišš ................................................................................................... 10
Statista ve správné době  Lukáš Dolanský ............................................................................ 11

K o m e n t á 
 e

Vláda na roztrhání  Erik Tabery ............................................................................................ 12
Dvě barvy: zelená a bílá  Tomáš Klvaňa .............................................................................. 14
Zklamání ze dvou velkých návratů  Pavel Mandys  ............................................................ 60
„Bezúčelné“ umění v pasti konzumu   Lenka Lindaurová............................................... 62

R o z h o v o r

Vládnout musí řád, ne lidé  Petr Fischer .............................................................................. 17
Rozhovor s bývalým ústavním soudcem Vojtěchem Ceplem

T é m a :  S t á t  a  j e h o  p á n

Na skřipci paradoxu  Petr Fleischmann ................................................................................ 22
Co si přejeme, co dostáváme  Jan Hartl ................................................................................ 24
Jak se líhne evropský občan  Jiří Musil  ................................................................................ 27
Předpotopní poměry  Edvard Outrata .................................................................................. 30 
Občané bez hranic  Václav Nekvapil ..................................................................................... 32

P o v í d k a

Stát jsem já  Alena Müllerová ................................................................................................. 34

D o m o v  a  s v � t

Riskantní deštník  William A. Cohn ..................................................................................... 37
Kuba před křižovatkou  Bedřich Utitz .................................................................................. 40
Neistota ako kľúčové slovo  Grigorij Mesežnikov ............................................................... 42
Zemřela Soňa Čechová, strážkyně mostů  Libuše Koubská  ............................................. 45
Říkám nepříjemné věci  Iveta Demeterová ......................................................................... 46

F e j e t o n

Existují andělé?  Zdeněk Müller ............................................................................................. 47

E k o n o m i k a

Dobrý sluha, špatný pán  Martin Gregor ............................................................................. 48
Jakou elektřinu vlastně chceme?  Libuše Bautzová ............................................................. 51
Špinavé stránky čistých paliv   Simona Ely Plischke  .......................................................... 54

J a k  j e  t i ,  G r u z i e ?

Gruzínské růže v ruském trní  Petruška Šustrová............................................................... 56
Severní vítr je krutý  Ondřej Ditrych .................................................................................... 58

Z  r u k o p i s u

Fragmenty z Průzkumníka své existence  Milan Coufal ................................................... 64

D o p i s  p 
 í m o  o d n � k u d

Jeruzalém  Jarka Vrbová .......................................................................................................... 66

F e n o m é n

Kamery ano, ale až na konec  Jan Ruml ............................................................................... 68

N e j d e  j e n  o  s l o v a

Až se jednou ubavíme  Jan Horálek ....................................................................................... 71 
Prezident a budoucnost  Martin Jan Stránský ..................................................................... 72

Autor fotografi e na obálce je Igor Malijevský.

PŘÍTOMNOST
jaro ���!

Čtvrtletník Přítomnost se hlásí k tradici předvá-
lečné Přítomnosti, u jejíhož zrodu stál v roce 1924 
Tomáš Garrigue Masaryk, i k tradici rodinné. Vy-
davateli Jaroslavu Stránskému, dědovi současného 
vydavatele Martina Jana Stránského, a šéfredakto-
rovi Ferdinandu Peroutkovi se tehdy podařilo na 
stránkách Přítomnosti představit generaci demo-
kraticky smýšlejících autorů a nabídnout čtenářům 
patrně nejlepší politický časopis své doby. 
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letošní ročník Přítomnosti jsme zača-
li pánem bohem, otázkou, jestli se Bůh 
skutečně vrací, co je zatím, že se světová 
náboženství tak masivně prosazují ve 
veřejném životě. Jen jsme s tím vyrazi-
li do světa, tj. za vámi, za čtenáři, strčil 
do redakčních dveří 
nohu čert. Na špagátě 
držel Leviathana. Tu 
starozákonní obludu, 
cosi mezi krokodýlem, 
drakem a velry bou, 
jak ji hodnotí Kniha Jo-
bova. Jak Pří tomnost 
upozornil její spolu-
pracovník Jiří Eduard 
Hermach, kra lický 
překlad bible užívá pro 
Leviathana termín „velryb“. A právě onen 
děsivý velryb se hodil jednomu z nejori-
ginálnějších fi losofů, Angličanu Th oma-
si Hobbesovi (1588–1679) jako symbol 
státu. Hobbes vyšel z toho, že na počát-
ku vývoje lidstva panoval stav přírodní, 
absolutní svoboda a egoismus, všichni 
ohrožovali všechny. Aby se to nedělo, je 
třeba nastolit Leviathana, silnou a přísnou 
potvoru, která na lidi dohlédne a donutí 
je chovat se k sobě navzájem slušně, ohle-
duplně, solidárně.

Čert tedy přišel a pochechtával se, tak 
tohle chcete, příšeru zubatou, před oči-
ma bobtnající!?! Zkusili jsme se podívat 
Leviathanovi na ledví. K čemu je stát 
dobrý v moderní době, jaká je jeho úlo-
ha. A k čemu je dobrý český stát, jehož 
současný prezident se paradoxně zaklíná 
sloganem „méně státu“. 

Vojtěch Cepl ve velkém interview pro 
Přítomnost volá, že vládnout má řád, 
nikoliv lidé! Tak vidíš čerte, dobře zkon-
struovaný Leviathan může být užitečný… 
Jan Hartl kritizuje, že už sedmnáct let 
u nás schází debata o tom, jaký stát chce-
me, kolika penězi má disponovat a co 
nám občanům má poskytovat. Jiří Musil 
konstatuje soumrak národních států, ale 
s nadějí také rozbřesk regionů. Edvard 
Outrata se věnuje poměrům v české 
státní službě. Považuje ji za předpotopně 
organizovanou, otevřenou všem nešva-

rům: neprofesionalitě, politizaci, šlend-
riánu, ko rupci. Protože politické stra ny 
přestávají všeobecně v evropských státech 
hrát roli exkluzivního zprostředkovatele 
veřejné vůle, slibuje si Václav Nekvapil 
hod ně od občanské společnos ti: na Le-

viat hana pů sobí a kon-
troluje ho mnohem víc 
rozmani tých proudů. 
V tom je naděje. Ta je 
rovněž v mo derní eko-
nomii, která už nedekla-
muje trh o.k., stát k.o., 
ale hledá cesty, jak smí-
řit hospodářskou efek-
tivitu a sociální solida-
ritu. Píše o tom Martin 
Gregor.

Na nebezpečný odklon od meziná-
rodní kontroly zbrojení k jednostranným 
vojenským řešením, včetně expanze pro-
tiraketové obrany, upozorňuje americký 
právník William A. Cohn. Na stinné 
stránky obnovitelných zdrojů energie 
Simona Ely Plischke. 

Když tohle píšu, zrovna američtí kon -
gresmani probírají v debatě o globál-
ním oteplování i názory českého pre-
zidenta Václava Klause. Klaus tvrdí, že 
jde o mýtus a „environmentalismus“ po-
važuje za nebezpečnou ideologii, která 
ohrožuje svobodný a spontánní vývoj lid -
stva. Doporučuje snad Klaus návrat ke 
stavu přírodnímu, o kterém Hobbes psal 
jako o vlčím? 

Přítomností, kterou držíte v ruce, 
chceme ukázat, že jednoduchá řešení 
neexistují a tím spíš, že je důležité pomá-
hat politickým, ekonomickým a spole-
čenským systémům, aby byly stabilnější 
a obstály ve stresu. Ať už ten stres při-
praví kdokoliv. Podnebí, lidé, čert. Ten si 
ovšem mezitím uplivl a odešel se schovat 
do komiksu Lely a Petra Geislerových 
pod bublinu „pak přišli kapitalisti a kon-
zervativci, smetli línej proletariát, přinesli 
harmonii a všechno se rozjasnilo. Jenom, 
jak se říká ve Francii, Dežo už to viděl 
(déjà vu).“

Přeji inspirativní čtení i jaro.  
  Libuše Koubská 

Milé čtenářky, milí čtenáři,
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H
armonické soužití současného vedení České 
televize a odborů vzalo za své, když letos 
vyšlo najevo, že šéfové televize veřejné služby 

si zadali s minulým režimem. Vrchní a programový 
ředitel ČT František Lambert doznal někdejší členství 
v Lidových milicích, ředitel televize Jiří Janeček i šéf 
útvaru vnějších vztahů Martin Švehla byli v KSČ, 
nikdy se tím prý ale netajili. V překřikování, zda 
či jak podle zákona toho kterého ze šéfů potrestat, 
zanikají převratné návrhy, co se samotnými médii 
ve řejné služby v budoucnu. Nápady přicházející 

Nejen zákon, 

ale i lidé

Co s pootev�ením 

zav�ené minulosti?

J
e-li něčí jméno „na seznamu“, mohu na to jako 
soudný občan reagovat dvojím způsobem. Buď 
se toho člověka zeptat, jak se tam dostal, čím 

a proč se s komunistickou Státní bezpečností zapletl 
a co všechno jako spolupracovník, rezident atd. dělal. 
Anebo to pustit z hlavy. Cokoli dalšího se ukáže být 
jalové. 

Tenkrát si převážná většina našeho obyvatelstva 
existenci nějaké StB raději nepřipouštěla a neměla 
tušení, jaké to je, dostat se do jejích spárů. Těm, co 
byli tehdy dětmi a z nichž se rekrutují dnešní noviná-
ři, to nikdo neřekl. Proto ani oni nemají tušení. Jejich 
občasné mediální kampaně se zatím omezily na pra-
nýřování několika desítek lidí (nevím, zda vybraných 
účelově, příležitostně nebo jen namátkou). Veřejnost 
je vnímala většinou jako strůjce, zatímco oni na tom 
byli různě, často byli obětmi. Domnívat se, že toto 
byla součást procesu, slibně zvaného „vyrovnávání se 
s minulostí“, je naivní.

Mnohé hlasy poukazovaly už dlouho na nepoměr: 
veřejnosti jsou předhazovány „malé ryby“, zatímco 
„velké“ jsou ponechávány v klidu. Iniciativa sou-
časného ministra vnitra „Otevřená minulost“ chce 
zpřístupnit archivy komunistických bezpečnost-
ních složek, možná i představit „větší ryby“. Člověka 
napadnou nejméně dvě otázky: proč až teď a ne dřív 
a – co to udělá. Na obojí odpověď si počkáme. 

Kromě otázek je tu i výhrada: nevíme, co všech-
no archivy skrývají, ale jsou to koneckonců archivy 
policejní. Dokumentují jen tu praxi komunistické 
diktatury, která byla v kompetenci jejího ministerstva 
vnitra. Je jistě užitečné ji znát. Ale sotva se dozvíme 
o iniciativách kádrováků, uličních důvěrníků, ředi-
telů, náměstků, „kádrových rezervistů“, politruků, 
poddajných kantorů (včetně vysokoškolských), funk-
cionářů místních, okresních a krajských národních 
výborů, prodejných žurnalistů, spisovatelů a fi lmařů, 
udavačů z řad „uvědomělých občanů“ atd. Ti všichni 
utvářeli minulost širší, než je ta pootevřená archi-
vovaná – nemluvě o „prostém lidu“, který se snažil 
přežít, vyjít s nemravným režimem, vyzrát na něj, 
nezřídka za cenu kompromisů křivících charakter tří 
pokolení.

Ta minulost nás zatížila. Naučili jsme se nedůvě-
řovat, podezírat, neplnit smlouvy, ztratili představu 
vzdělanosti, přestali rozumět svobodě jako odpověd-
nému sebeurčení. Kantoři si odvykli učit, soudci zapo-
mněli soudnost a rodiče nevědí, že mají vychovávat. 
Neumíme ze sebe vydat věrohodnou politickou elitu 
a nedbáme o budoucnost vlastních dětí. Vymanit se 
z tohoto zakletí mělo být cílem onoho „vyrovnání se 

 poznámky

s minulostí“. Uplynulo sedmnáct let – a dosud jsme 
s tím nezačali. Střízlivou úvahou dospějeme k tomu, 
že už se tak nestane. 

A co „archivy“? Nejspíš budou – podobně jako 
„seznamy“ – tématem zástupným. Živinou občas-
ného mediálního rozruchu. Netvrdím, že je vše ztra-
ceno. Překonání úpadku bude přenecháno iniciativě 
jednotlivců a malých skupin. Kéž jich není málo. 
A držme jim palce. 

Petr P
íhoda

IL
U

ST
R

AC
E:

 O
N

D
Ř

EJ
 C

O
U

FA
L 

01-05_obsah_pruvodce_poznamky_ko3   301-05_obsah_pruvodce_poznamky_ko3   3 18.4.2007   15:09:5018.4.2007   15:09:50



poznámky

[ 4 ] PŘÍTOMNOST / jaro ����

Bu� hlupáci, 
nebo padouši?

z nej různějších míst jsou přitom radikální, vedené 
neodvratnou nutností dřív nebo později redefi no-
vat zákonný rámec fungování vůbec všech médií 
v důsledku překotného vývoje technologií. 

Příliš mnoho regulace v době, kdy může existo-
vat téměř neomezený počet kanálů, vadí bývalému 
řediteli komerční televize Prima Martinu Dvořáko-
vi. S myšlenkovou platformou eStat (Efektivní stát) 
proto navrhuje zrušit radu pro vysílání a rozhlaso-
vé i televizní licence dražit. Existovat by podle něj 
neměly ani rady České televize a rozhlasu. Kdyby je 
stát převedl pod ministerstva a televizi i rozhlas doto-
val přímo z rozpočtu, ušetřil by prý stamiliony. 

Větší efektivitu by údajně mohlo přinést i spojení 
České televize a rozhlasu, připomněl bývalý ministr 
kultury, nyní předseda poslanecké mediální komi-
se Vítězslav Jandák několik let staré teze někdejšího 
ředitele Českého rozhlasu Vlastimila Ježka.

Televizní odbory a Filmový a televizní svaz, nej-
hlasitější odpůrci komunistické minulosti součas-
ného vedení ČT, se pro začátek spokojí se znovuo-
tevřením debaty, že členy rad dohlížejících na média 
veřejné služby by neměli vybírat jen politici. Pražští 
Občané za svá práva zase chtějí volit radní přímo, 
v rámci voleb, a nejlépe přes internet

Legislativa se bude muset tak jako tak brzy pokusit 
aspoň přiblížit technologiím. Budoucí podobu médií 
veřejné služby je nutné zvážit věcně, s delším výhle-
dem, bez osobních i stranických animozit. Zatím se 
to jeví nemožné. Pokud by se to i nakrásně poved-
lo, ani sebelepší zákon úspěch nezaručí. Ti, jichž se 
bude dotýkat, by se neměli snažit ho v nesnázích 
relativizovat. Spíš svým chováním stanovit cennější 
normy, nepsané zákony toho, co se sluší.

Ond
ej Aust 

kterou je však třeba překonat a naučit se myslet prak-
ticky, pragmaticky. My všichni, kdo jsme pro přije-
tí ústavní smlouvy jako jednoho z nástrojů hlubší 
integrace Unie, trpíme tedy pubertálně idealistickým 
způsobem myšlení. Jsme vlastně hloupí. 

Druhou fi guru diskuse, která pracuje s tím, že 
označí jinak myslící za padouchy, předvedl několi-
krát vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr 
Vondra. Ten zase v Hospodářských novinách uvedl: 
„Neměli bychom dopustit, aby evropská integrace 
vyústila do nového elitářského projektu, který jen dál 
rozevře nůžky mezi těmi nahoře a těmi dole.“ 

Máme si tedy dát pozor. Na elitářské projekty, na 
elitáře, kteří nás chtějí svést. O věcných důvodech, 
proč by bylo vhodné, nebo naopak nevhodné vztahy 
mezi členy Unie jasně vymezit a prohloubit, se však 
čtenář mnoho nedozvěděl. 

Také reakce Alexandra Vondry a poradce pre-
zidenta Václava Klause Ladislava Jakla na článek 
německého europoslance Jo Leinena „Klaus škodí 
českému národu“, v nichž byl Leinen „vtipně“ přirov-
náván k Leninovi a byl podezírán z protektorátního 
pohledu na Českou republiku, jsou vzorným příkla-
dem podpásové diskuse, v níž je ideový protivník 
označen jako padouch.

Přitom ten padouch jen věcně vyvrací „Deset 
evropských lží Václava Klause“, mezi něž patří třeba 
Klausovo nepodložené tvrzení, že se Evropská unie 
stane státem se všemi jeho základními rysy,  že bude 
opuštěn koncept sdílení suverenity a evropské státy 
ztratí právo tvořit si vlastní zákony, nebo že Ústava 
státu Evropská unie bude nadřazena ústavám člen-
ských států.  

V roce 2003 se na stránkách velkých evrop-
ských deníků z iniciativy německého fi losofa Jür-
gena Habermase rozproudila diskuse o staré a nové 
Evropě a především o tom, zda by neměla vzniknout 
tzv. vícerychlostní Evropa. Ta by byla tvořena jed-
nak rychleji se integrujícím jádrem – jak navrhoval 
Habermas – jednak ostatními členy EU. 

Diskuse, které se zúčastnili mimo jiných fran-
couzský fi losof Jacques Derrida, italský spisova-
tel a vědec Umberto Eco, německý sociolog Ralf 
Dahrendorf, americká spisovatelka Susan Sontago-
vá, byla tvrdá. Mnozí s Habermasem nesouhlasili. 
Ani v jediném případě se však její účastníci nesnížili 
k formám, které předvádějí naši euroskeptici. Argu-
menty byly k věci, nikdy k osobám. 

A tak nám nezbývá než doufat, že i naše disku-
se o Evropě se dostanou na tuto úroveň. Než se tak 
stane, měli bychom však dávat veřejně najevo, že je 
mnoho Čechů, kteří si přejí hlubší integraci Evrop-
ské unie, a kteří považují přijetí evropské ústavní 
smlouvy, byť ve zkrácené podobě, za nezbytný krok 
k udržení spolupracující Evropy. 

Ji
í Musil

P
atřím ke generaci, která si velmi přesně pamatuje 
na projevy dogmatického myšlení. Jejich součás-
tí bylo označovat ty, kdo měli názory odchylující 

se od ofi ciálních, buď za padouchy, nebo za hlupáky. 
Třetí možnost neexistovala. 

Méně nebezpečné bylo samozřejmě být označen 
za hloupého. Když jsem četl komentáře některých 
českých politiků k otázkám dalšího vývoje Evropské 
unie, které vznikly v souvislosti s návštěvou německé 
kancléřky Angely Merkelové v Praze, trpce jsem si 
uvědomil, jak je tento způsob myšlení u nás zakoře-
něný. Europoslanec Jan Zahradil označil v Hospodář-
ských novinách podporu přijetí ústavní smlouvy za 
„poněkud pubertálně idealistickou etapu uvažování“, 
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Jsem temná, jsem temná,
jsem blbá nálada.

jéé, taky jsem bejval jako ty, 
děvenko, temná, 

přetemná, nejtemnější.

ale pak přišli 
kapitalisti 

a konzervativci, 
smetli línej 

proletariát, 
přinesli harmonii 

a všechno se rozjas-
nilo. Jenom, jak se 

říká ve francii, 
dežo už to viděl 

(déja vu).'

teda já nevim, vo co tu de, ale já jsem v pohodě. 
a navíc, když vidím, jak láska a pravda vítězí na všech 

stranách – těším se na každej novej joint.

budoucnost
minulost přítomnost

text: petr geisler      kresby: lela geislerová
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stalo se

Události prvních m
 1. ledna

 Evropská unie se rozšířila o další dvě země, 
Bulharsko a Rumunsko. Společenství, 
jemuž od začátku roku předsedá Německo, 
tak nyní tvoří sedmadvacet států. 

 7. ledna
 Duchovní Stanisław Wielgus, který měl být 

uveden do čela varšavské diecéze, rezig-
noval. Jeho chystaný nástup provázely pro-
testy věřících poté, co vyšla najevo Wielgu-
sova někdejší spolupráce s komunistickou 
tajnou policií. Také někteří biskupové se 
odmítali Wielgusovy inaugurace zúčastnit.

 19. ledna
 Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru 

vládě občanského demokrata Mirka Topo-
lánka. Klíčové byly hlasy poslanců Michala 
Pohanky a Miloše Melčáka, kteří se rozhod-
li Topolánkův kabinet tolerovat. Ani jeden 
z nich už není členem ČSSD, za niž byli do 
parlamentu zvoleni.

 22. ledna
 V Paříži zemřel čtyřiadevadesátiletý katolic-

ký duchovní abbé Pierre, vlastním jménem 
Henri Groues. „Francie ztratila ztělesnění 
dobroty,“ vyjádřil svůj zármutek nad odcho-
dem humanistického aktivisty, pomocníka 
lidí bez přístřeší, prezident Jacques Chirac.

 24. ledna
 Po dvou týdnech v úřadě rezignovala na 

funkci ministryně kultury v Topolánkově 
kabinetu dokumentaristka Helena Třeští-
ková. Vadilo jí, že jí politici nechtěli nechat 
volnou ruku při výběru svých náměstků.

 27. ledna
 V Praze tragicky zemřela jednasedmde-

sátiletá spisovatelka Iva Hercíková. Byla 
autorkou více než dvaceti románů a novel, 
především o ženách a vztazích. Vystudova-
la dramaturgii a filmovou vědu. Její prvoti-
na Pět holek na krku z roku 1966 dostala 
i filmovou podobu, úspěšná byla i její další 
díla. V roce 1986 Hercíková emigrovala do 
USA, do vlasti se vrátila na přelomu tisíciletí 
a i poté v tvorbě pokračovala.

 28. ledna
 V Jevanech tragicky zemřel hudební skla-

datel Karel Svoboda, autor řady populár-
ních písní, filmové hudby a muzikálů. Okol-
nosti a důsledky Svobodovy sebevraždy se 
po následující týdny staly hlavním tématem 
tuzemských bulvárních deníků.

[ 6 ] PŘÍTOMNOST / jaro ����
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Jiří Čunek vinen, nevinen? Bůh ví...
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 stalo se

m�síc� roku ����
 31. ledna

 Venezuelský parlament schválil zákon, kte-
rý umožňuje prezidentovi Hugo Chávezovi 
vládnout následujících osmnáct měsíců 
pomocí dekretů. Chávez zvítězil v loňských 
prosincových volbách a hodlá v zemi pro-
vést „socialistickou revoluci“.

 1. února
 Ruský prezident Vladimir Putin tvrdě kri-

tizoval záměr Spojených států vybudovat 
na území Polska protiraketovou základ-
nu a radarovou stanici v České republice. 
Pohrozil přitom protiopatřením – vývojem 
nových raketových útočných systémů, kte-
ré mohou americký „protiraketový deštník“ 
překonat.

 1. února
 Největší sluneční elektrárna v České repub-

lice a celé východní Evropě byla uvedena 
do provozu v Bušanovicích na Prachaticku, 
na jednom z nejsušších míst v republice, 
navíc s nejvyšší intenzitou slunečního svi-
tu. Panely elektrárny se rozkládají na ploše 
6100 metrů čtverečních. Stejné množství 
jako Bušanovice za rok vyrobí jaderná 
elektrárna v Temelíne za pětadvacet minut. 
Výstavba elektrárny vyšla na 85 milionů 
korun, více než třetinu poskytlo minister-
stvo průmyslu. 

 7. února
 Jiří Čunek, vicepremiér, ministr pro místní 

rozvoj, předseda KDU-ČSL a senátor v jed-
né osobě, bude vůbec prvním trestně stí-
haným členem české vlády. Senát ho totiž 
zbavil imunity, aby bylo možné prošetřit, 
zda Čunek ještě jako starosta Vsetína vzal 
před pěti lety od tamější stavební firmy půl-
milionový úplatek. Policie ho viní, že peníze 
přijal od realitní společnosti za prodej vět-
šinového podílu města ve firmě Vsetínské 
byty. Firma i Čunek to odmítli.

 13. února
 Totalitní režim Severní Koreje přislíbil zahá-

jit proces jaderného odzbrojení, požaduje 
ale, aby mu ostatní státy poskytly rozsáh-
lou hospodářskou pomoc. Dohodu přinesly 
v čínském Pekingu šestistranné rozhovory 
o korejském jaderném programu. KLDR se 
zavázala do dvou měsíců uzavřít a zapeče-
tit svůj hlavní jaderný komplex v Jongbjonu. 
Do něj umožní vstup inspektorům Mezi-
národní agentury pro atomovou energii. 
Výměnou za to ji Jižní Korea, Čína, Rusko 
a Spojené státy poskytnou padesát tisíc 

definitivně zvítězí nad evropanstvím, na 
něž jsme aspirovali po pádu komunismu,“ 
reagoval v Literárních novinách politolog 
Jiří Pehe. Podle něj je „Klausova myšlen-
ková výbava, ač prezentovaná v profesor-
ském balení a krytá fasádou perfektně stři-
žených obleků i zářivých kravat, souborem 
toho nejprůměrnějšího, co v českém národě 
existuje“. 

 28. února
 Předseda lidovců Jiří Čunek zůstává místo-

předsedou vlády i ministrem pro místní roz-
voj, i když se stížnosti proti svému obvinění 
z korupce neuspěl. Na rezignaci nepomýšlí, 
chce prokázat, že před lety nevzal jako sta-
rosta půlmilionový úplatek, jak tvrdí poli-
cie.

 2. března
 Nová budova české Národní knihovny bude 

v Praze na Letné postavena podle návrhu 
britského studia architekta českého půvo-
du Jana Kaplického. Ze čtyř set přihláše-
ných děl je vybrali pořadatelé mezinárodní 
soutěže. Jeho zaoblená pyramida se vel-
kým okem dívá na Pražský hrad. Budova, 
jejíž podzemní sklad pojme deset milionů 
knih, má být dokončena v roce 2010, její 
výstavba bude stát dvě miliardy korun.

 3. března
 Nejlepším tuzemským filmem roku 2006 

se podle České filmové a televizní aka-
demie stala adaptace Hrabalova románu 
Obsluhoval jsem anglického krále. Snímek 
vynesl trofej Českého lva také režisérovi 
Jiřímu Menzelovi, kameramanu Jaromíru 
Šofrovi a herci Martinu Hubovi. Za herecké 
výkony v Krásce v nesnázích Jana Hřebejka 
byli oceněni Jiří Schmitzer, Anna Geislerová 
a Jana Brejchová. 

 6. března
 Usnesením Nejvyššího soudu by římsko-

katolická církve měla „bez otálení“ předat 
českému státu katedrálu svatého Víta na 
Pražském hradě. Právě stát by měl památ-
ku kontrolovat do nového pravomocného 
roz hodnutí. O osudu objektu se bude dále 
rozhodovat v květnu. Spory o katedrálu a při-
lehlé budovy přitom trvají již čtrnáct let.

 S využitím ČTK a Wikipedie 

sestavil Ondřej Aust.

tun těžkého topného oleje nebo stejně 
hodnotnou hospodářskou, potravinovou 
či humanitární pomoc. USA navíc přislíbily 
odvolání obchodních sankcí vůči Severní 
Koreji a vymazání země ze svého seznamu 
států, které podporují terorismus.

 26. února
 Generální ředitel České televize Jiří Janeček 

zrušil funkci vrchního ředitele této institu-
ce, kterou spolu s řízením programu média 
veřejné služby do té doby zastával Franti-
šek Lambert. Ten totiž televizním radním 
přiznal, že byl na sklonku osmdesátých let 
členem Lidových milicí.

 27. února
 Švédská televize veřejné služby odvysí-

lala druhý díl investigativního dokumentu 
o údajném uplácení v průběhu jednání 
o koupi či pronájmu stíhacích letounů JAS-
39 Gripen českou vládou. Reportéři skry-
tou kamerou nahráli i bývalého českého 
ministra zahraniční a předsedu Valného 
shromáždění OSN Jana Kavana, který nevy-
loučil, že výběrové řízení na letouny korup-
ce skutečně provázela. Nepřímo také mluvil 
o tom, že by bylo možné ovlivnit případný 
postup policie ve zkoumání této věci.

 27. února
 Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek předsta-

vil svůj několikaletý plán na reformu resor-
tu. Novela zákona o zdravotním pojištění by 
měla od začátku příštího roku zavést úhra-
du léků podle norem Evropské unie, paci-
enti by měli platit tzv. regulační poplatky. 
Do roku 2009 plánuje Julínek zreformovat 
instituce – síť zdravotnických zařízení by se 
měla dočkat modernizace, zvýšit by se měla 
odpovědnost zdravotnických pojišťoven, 
„volba a odpovědnost“ občanů a léky hradit 
podle přínosu. V druhé etapě, naplánované 
od roku 2010 dále, se má měnit samotný 
systém financování zdravotnického systé-
mu.

 28. února
 Čtyři roky po svém zvolení oznámil prezi-

dent Václav Klaus, že se bude za rok opět 
ucházet o úřad hlavy státu. Vítěze prezi-
dentské volby bude čekat například před-
sednictví ČR v Evropské unii v roce 2009 
či sněmovní volby v roce 2010, připomněla 
ČTK. „Pokud bude tento ekvivalent estrád-
ního baviče – podobně narcisistní a podob-
ně přízemně nadbíhající hlasu lidu – prezi-
dentovat dalších pět let, hrozí, že nováctví 
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co p íš í  za humny

N
esmíme směšovat dějiny a paměť. 
Paměť je individuální, dějiny jsou 
úkolem pro badatele. Historik 

se nesmí nechat zotročit vzpomínkami 
a vášněmi. Ale historická paměť není 
zbytečná. Naopak. Ztráta paměti vyvo-
lává patologické stavy. Mě jako historika 
zabývajícího se středověkem se tato otáz-
ka přímo netýká. Daleko více s ní mají sta-
rosti odborníci na soudobé dějiny. Avšak 
nesmíme zapomínat na širší souvislost 
otázky. Tou je pravdivost historikovy 
výpovědi. Ponecháme-li stranou nespor-
ná fakta, dějiny se utvářejí především jako 
interpretace. A tudíž svým způsobem při-
pouštějí několik pravd zároveň. 

Pokud však historika nevede touha 
po pravdě, a to ve smyslu badatelském 
i morálním, otvírají se dveře nejrůzněj-
ším bezuzdnostem. Pravda se vzpírá 
zapomínání. A to je, jak známo, selek-
tivní. Zapomínáme rádi na to, co je nám 
nepříjemné. Povinnost hledat pravdivé 
nás tak staví před úkol bránit se vymazá-
ní historické paměti především toho, co 
způsobilo zlo. Jako bezvěrec soudím, že 
se lze inspirovat náboženstvím, jež při-
chází s doznáním, zpovědí a odpuštěním. 
Jsem stoupencem omluvy a následného 
odpuštění. Jinak se nelze ze zajetí minu-

losti dostat. Myslím si, že je to pokrok, 
když se některé osoby nebo instituce 
veřejně omluví. 

Ještě před dvaceti lety bylo nemyslitel-
né, že by katolická církev žádala odpuště-
ní kvůli inkvizici, antisemitismu a křižác-
kým výpravám, což mě zvláště těší, neboť 
zastávám názor, že to byla chyba a zločin. 
Odsouzeno musí být rovněž mučení pro-
váděné v Alžírsku během alžírské války. 
Pokusy očistit některé francouzské gene-
rály jsou nepřípustné. V dnešní Francii 

už nesmí být místa pro takové žoldáky! 
Jistě by bylo cennější, kdyby se tak bylo 
stalo už tehdy. 

Ale cesty dějin jsou křivolaké. Nacistič-
tí kati, mučení v Alžírsku, Pinochet. To vše 
zůstává ve vědomí. Musíme si to vysvětlit 
a vyvodit z toho důsledky pomocí čestné 
a odvážné kultury paměti. Jsem optimis-
ta. Dnes už nelze některé věci provádět 
a říkat. Mám důvěru v 21. století. Víra 
v soustavný a neomezený pokrok a ještě 
více pak jistá diktatura pokroku a rozumu 
nadělaly mnoho škody. Ale dnes se ví, že 
pokrok se netýká výlučně materiálních 

statků a technologie. Musí mít politický 
a morální rozměr. A měl by se odehrávat 
při vědomí, že pokrok pro jednoho nemu-
sí být nutně pokrokem pro druhého. 

Chápu, že sekularizace, za niž jsem 
vděčen, nemusí přinášet radost tomu, 
kdo má pouto, jehož legitimitu nezpo-
chybňuji, k náboženské tradici. Z mno-
ha hledisek bylo dvacáté století strašlivé. 
Ale bylo zároveň i obdobím pokroku. Od 
mládí mi byl blízký sociální katolicismus. 
Mohl jsem se stát jako mnozí moji vzděla-
ní a čestní přátelé kořistí komunismu. Ale 
já jsem měl příležitost strávit školní rok 
1947–1948 na pražské universitě a poznat 
v praxi, jak komunismus funguje. Později 
mi o něm hodně vyprávěli čeští a zejména 
albánští studenti. Naočkovali mi imunitu 
proti chorobě „reálného socialismu“. 

Pokrok se podle mě podobá pravdě. 
Je sice obtížný a vyžaduje ostražitost, ale 
představuje ideál. Legitimní a potřebný. 
Na rozdíl od neštěstí přinášejících ideo-
logií.

Jacques Le Goff

Autor je francouzský historik, medievista. 

Le Point, 11. 1. 2007 

K
ritikové multikulturalismu říkají, 
že potřebujeme silnější povědo-
mí sdíleného britství. Dodávám, 

že konstruování vypjatých argumentů 
kolem abstraktních „ismů“ nejistého 
významu je hluboce nebritskou činností. 

Za beznadějně vágními termíny jako 
například „multikulturalismus“ (strašidlo 
pravice) a „islamofobie“ (strašidlo levice), 
se skrývá znepokojující realita hluboké-
ho odcizení, rozšířeného mezi mladšími 
muslimy. 

V průzkumu veřejného mínění, který 
loni provedla renomovaná britská insti-
tuce Populus, jen méně než polovina 
oslovených britských muslimů identifi ko-
vala Británii se svojí „vlastí“. Mezinárod-
ní průzkum organizace Pew pak ukázal, 
že mladší britští muslimové v naprosté 

většině dávají přednost – na rozdíl od 
francouzských muslimů – své identitě ná -
boženské před identitou státní. Průzku-
my uvádějí, že většina britských musli-
mů prohlašuje, že mají více společného 

s muslimy v jiných zemích než s nemus-
limy v Británii. 

Je šokující, že více než jedna třeti-
na dotázaných v průzkumu, který dělal 
Populus ve věkové skupině 16–24 let, 
souhlasí s postulátem zákona šaría, který 
tvrdí, že „konverze na jinou víru z islámu 
je zakázána a je trestána smrtí“. V extrém-
ní podobě toto odcizení se zemi, ve kte-

ré žijí, vyjádřili sebevražední útočníci ze 
7. července 2005 a rovněž ti, kteří připra-
vovali druhý útok minulé léto. Možná, že 
nalezneme stejné životopisné prvky mezi 
těmi, kteří byli nyní zatčeni v Birmingha-
mu v souvislosti s údajně připravovaným 
únosem a následnou pro veřejnost fi lmo-
vanou popravou britského muslimské-
ho vojáka. Kolem malého, tvrdého jádra 
aktivních extremistů se rozprostírá to, co 
Shamit Shaggar v nejnovějším čísle Poli-
tical Quarterly nazývá „kruhem mlčen-
livého souhlasu“, který zahrnuje desítky 
tisíc mladých britských muslimů. Jejich 
odcizení je podpořeno negativním stereo-
typizováním muslimů v médiích a zkuše-
nostmi každodenních předsudků.

Onen strašidelný „multikulturalismus“ 
pravice je zkratkovitým vyjádřením obav, 

Potíže s britskou identitou 

Mám d�v�ru v ��. století
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co p íš í  za humny

P
ředevším v otázce Ústavní smlouvy 
se od německé kancléřky Angely 
Merkelové a německého ministra 

zahraničí Franka-Waltera Steinmeiera 
očekává mnoho. Chtějí totiž ke kon-
ci německého prezidentství předložit 
návrh, jak evropskou loď opět dostat do 
hluboké vody. Budou tedy muset s part-
nery prozkoumat, co je přijatelné, co nut-
né, a čeho se lze vzdát.. Tak daleko jsme 
už jednou byli. Návrh Ústavní smlouvy 
je totiž všemi vyjednaný a vládami pode-
psaný. Ztroskotal ovšem na občanech. To 
zatím platí jen pro Francii a Nizozemí, 
zakladatelské státy Společenství. Ale dal-
ších sedm zemí s ratifi kačním procesem 
zatím ještě ani nezačalo. 

Německé předsednictví tedy bude 
úspěšné jen tehdy, pokud spojí toto 
téma s ostatními tématy, jež jsou pro lidi 
opravdu palčivá. Hlavně se při tom jedná 
o otázku, jak je možné zachovat a zlepšit 
sociální ochranu občanů. Motto prezi-
dentství „Spojit síly pro sociální Evropu 
– pro sociální svět“ se orientuje správ-
ným směrem. 

Že hospodářská globalizace změnila 
svět a toto se bude ještě prohlubovat, je 
zřejmé. Evropské státy se musejí přizpů-
sobit změněným podmínkám světového 
trhu a zachovat si svou konkurenceschop-
nost. To je cílem takzvaného Lisabonské-
ho procesu, důležitého tématu jarního 
summitu. Každá členská země musí pod-
porou vzdělávání a vědy, ale i reformami 
struktur přispět k zachování výkonnosti 
Evropy. To se ovšem podaří jen tehdy, 
pokud občané členských zemí tuto ces-

tu přijmou za svou a aktivně ji podpoří, 
místo se jí vyhýbali. Změny a sociální 
ochrana patří do jednoho komplexu. Jen 
ten, kdo není zatlačen na okraj propasti, 
je ochoten přemýšlet o proměnách. 

Proto se musí evropský sociální model 
dál vyvíjet. Požadavky, které máme vůči 
sociálnímu státu, vypadají takto: vysoká 
zaměstnanost, důstojné pracovní pod-
mínky, rovnost šancí, ochrana v přípa-
dě onemocnění a ochrana před ztrátou 
pracovní příležitosti. A tyto záležitosti 
se dají zaručit jen celoevropsky. Státy 
Evropské unie k tomu musejí vytvořit 
společný rámec. 

Je tu jeden aspekt globalizace, který 
nám dělá největší starosti, a tím je kapitá-
lový trh. Kolem 1,9 bilionů dolarů je hod-

notou denního obratu, peníze, které jsou 
někde staženy a s očekáváním vyššího zis-
ku investovány jinde. Zhruba 97 procent 
těchto každodenních fi nančních transfe-
rů nemá s opravdovým hospodářstvím, 
investicemi či obchodem nic společného. 
Jde o spekulativní pohyby kapitálu, které 
mají docílit krátkodobého profi tu. Vývoj 
podniku nebo dokonce pracovních pří-
ležitostí v něm poskytovaných je fi nanč-
ním manažerům lhostejný. Když podsta-
ta fi rmy, jejíž akcie jsou v jejich rukou, 
eroduje, zmizí kapitál jedním kliknutím 
myši. A odnesou si to jiní. 

Mezinárodní regulace kapitálových 
trhů je nutná. A k tomuto účelu neexistují 
jednoduchá a rychlá řešení. Ale důležité 
je, aby se toto téma dostalo na pořad dne 
a diskutovalo se o něm s jasnou předsta-
vou cíle. Na tom by mohla spolková vláda 
během prezidentství pracovat a výhodou 
v tom je i fakt, že Německo má současně 
předsednictví skupiny G8. Jen sjednoce-
ná Evropa je dostatečně silná, aby mohla 
spolurozhodovat v otázkách světového 
hospodářství. 

Moc předsednické funkce se často 
přeceňuje. Ve skutečnosti nemůže před-
sednický stát rozhodovat. Je spíše mode-
rátorem konfl iktů a připravuje možná 
rozhodnutí, ale může určité věci i zdů-
raznit. 

Evropská unie, která je schopná jed-
nat, je atraktivní i pro své občany.

Eckart Stratenschulte 

Autor je německý sociolog a politolog,
ředitel Evropské akademie v Berlíně.

Německá mutace deníku Derniéres 
nouvelles d´Alsace, 16. 1. 2007

Výběr ze zahraničního tisku 
pro Přítomnost připravili 

Zdeněk Müller, Jan Jůn a Jaroslav Šonka. 

Nad�jný n�mecký kapitán

které vyplývají ze separace. Jsou to ony 
„paralelní životy“ identifi kované v Cant-
lově studii z roku 2001, která nezapomen-
tutelně citovala z rozhovoru s britským 
muslimem pákistánského původu: „Když 
teď ukončím toto setkání s vámi, půjdu 
domů a neuvidím jinou bílou tvář až do 
příštího týdne, když přijdu opět sem.“ 
Méně ohleduplně se tomu říká ghetto. 

Tato separace, která je kulturní a psy-
chologická, stejně tak jako fyzická, nebyla 

původně zaviněna politikou multikultu-
ralismu. Vznikla v zastupitelstvech něk-
terých britských měst v osmdesátých a 
devadesátých letech. Důvodem bylo zdů-
razňování skupinové identity defi nované 
původem či náboženstvím na úkor iden-
tity britské či identity jednotlivců. Nevště-
povalo to dětem muslimských přistěho-
valců žádný silný pocit sdíleného britství. 

Někdy to dokonce, pod rouškou res pek-
tování kulturních zvyklostí, dovolova lo 

po kračovat v útisku žen. Jestliže se Fran cie 
uchýlila k jednomu extrému, to tiž k poku-
su o monokulturní integraci, v Británii 
jsme chybovali v tom druhém směru...

Timothy Garton Ash

Autor je britský historik, 
politolog a publicista. 

Th e Guardian, 1. února 2007 
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P
ojem státotvornost chápu jako 
hodnotu úzce související s poli-
tickým, občanským a duchovním 

povznášením a zušlechťováním státu 
neboli společenství občanů. Zeptejme se 
tedy: přispívá současný český prezident 
Václav Klaus k povznášení a zušlechťo-
vání české společnosti? 

 Už samo jeho zvolení, pro něž Klaus 
uzavřel spojenectví s grebeníčkovský-
mi komunisty, předznamenalo mnohé. 
Poprvé tak byla naplno odhalena propast 
mezi jeho údajnými politickými zásada-
mi a jeho činy. Jasně se ukázalo, že v boji 
o moc a osobní prospěch jde u Klause 
vše ostatní stranou. Je zřejmé nejen to, že 
osobně přispěl k vleklé vládní krizi, ale 
také to, že prezidentský úřad přímo zne-
užil k účasti na mocenském boji uvnitř 
ODS. Jen se tak potvrdilo, co už kdysi na-
psal politolog Jiří Pehe, totiž že hlavním 

Marián Kišš:

Sám sob� vším

Klausovým politickým programem byl 
vždy Václav Klaus sám. Což se teď proje-
vuje tím, že Klaus všechny své kroky při-
způsobuje svému hlavnímu politickému 
cíli, kterým je pro něj jeho znovuzvolení.

Pokud jde o Klausovu politiku nave-
nek, k jeho hlavním výkonům z posled-
ní doby patří pozvolné odsouvání země 
do politické izolace, zejména ve vztahu 
k Evropě. To se mu daří nepodloženými, 
argumentačně zmatenými, ale o to agre-
sivnějšími útoky na Evropskou unii. Tře-
ba Klausovo ostudné srovnávání Evrop-
ské unie s Radou vzájemné hospodářské 
pomoci, kdy mu poněkud uniklo, že 
EU má na rozdíl od totalitním režimem 
řízené RVHP demokraticky volený par-
lament a pak také Radu, kde mají roz-
hodující slovo jednotlivé členské státy. 
Jindy jsou to zase Klausova posměšná 
vyjádření k ekologickým problémům, 

což působí zvlášť pikantně v době, kdy se 
tento problém stává celosvětovým a kdy 
v USA už teď jde o jedno z hlavních témat 
prezidentských primárek. Dále je poučné 
si v Klausových zahraničně politických 
vyjádřeních všímat nebezpečného náro-
doveckého a xenofobního tónu, kterým 
se blíží myšlení a rétorice českých komu-
nistů či slovenských nacionalistů.

Co se týče státotvorné kvality Klau-
sova myšlenkového systému, jedná se 
o nesoudržný soubor ideologických 
fl oskulí (v ekonomické rovině je to ide-
ologie tržního fundamentalismu, v poli-
tické pak dávno překonané národovecké 
myšlenky 19. století) a jeho privátních 
komplexů a antipatií. Za co jiného lze 
třeba považovat Klausovy teze z nedáv-
né doby – že komunistický režim svrhla 

pasivní mlčící většina nebo jeho velmi 
osobité rozlišování mezi „antikomunis-
ty“ a „nekomunisty“ – než za produkt 
pocitu méněcennosti a snahu povyšovat 
vlastní pasivitu za minulého režimu na 
něco hodnotného? 

Zeptejme se tedy: může být Václav 
Klaus v nějakém směru vzorem, který 
inspiruje, který předkládá důležité myš-
lenky a podněcuje hodnotnou veřejnou 
diskusi a který je i z lidského hlediska 
příkladem hodným následování? A tedy 
vskutku státotvornou osobností? Moje 
odpověď je, že takovou osobností nejen 
není, ale že jí – v důsledku své myšlenko-
vé a osobnostní výbavy – ani být nemůže. 
A to i přesto, že velké procento populace 
v různých průzkumech Klausovi stabilně 
vyjadřuje důvěru; zde je ale třeba si uvě-
domit, že jde mnohem víc o důvěru v pre-
zidentský úřad než v Klause samotného. 

Naopak si myslím, že Klause a jeho 
myšlenky a výroky je nutno přestat brát 
vážně. A to tím spíše, že se stále častěji 
jedná o samoúčelné provokace, jimiž na 
sebe uměle svádí pozornost. Mnohem 
důležitější teď je přemýšlet, jak přispět 
k tomu, aby už nebyl znovu zvolen a aby 
se tak podařilo napravit jeden z největ-
ších polistopadových politických omylů. 
S odchodem Klause z prezidentského 
úřadu (a díky tomu i se značným oslabe-
ním jeho hlasu ve veřejném prostoru) pak 
postupně upadnou v zapomnění i jeho 
myšlenkové exhibice, a s nimi i jeho hlu-
boce nestátotvorné politické dědictví.  

Marián Kišš vystudoval politologii, 
nyní studuje v doktorském studiu 

na Filozofi cké fakultě UK v Praze.

Jedná �eský preziden
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To, co prožila Česká republika po pos-
ledních volbách, nemá v naší historii ob -
doby. Ovšem i takto dlouhé a kompli-
kované vyjednávání ukázalo, že hradní 
moderátor není potřeba. 

Doby, kdy na Pražském hradě seděl 
politik, který měl patent na veškerá řeše-
ní, který vždycky našel nějakou nestan-
dardní cestu, jak z problému ven, skon-
čily. 

Politici se mají a musejí umět dohod-
nout společně. I proto jim ústava nesta-
novuje přesný jízdní řád, co mají v kte-
ré situaci přesně dělat. Český prezident 
Václav Klaus to pochopil. A přesně v tom 
spočívá jeho státotvornost.  

Lukáš Dolanský 
je novinář, 

redaktor Lidových novin.

N
a samém začátku letošního roku, 
přesně v době, kdy v České repub-
lice vrcholila politická krize, po-

zval prezident Václav Klaus premiéra 
Mir ka Topolánka do Lán. 

Pro Václava Klause nezačal tento novo-
roční oběd zrovna nejlépe. Mirek Topolá-
nek ho nejprve nechal čtvrt hodiny čekat. 
Když pak zasedli ke stolu, Topolánek 
Klausovi už během prvních soust jelení 
kýty dal jasně najevo: rozhodně to nebude 
Klaus, kdo by měl určovat podobu jeho 
vlády. 

Pak oběd skončil. Klaus se postavil 
před televizní kamery a smutně přiznal, 
že on by si ve vládě „představoval jména 
výrazně jiná“. A aby si dodal jistoty, slo-
va „výrazně jiná“ ještě jednou zopakoval. 
Topolánek stál vedle něj. Díval se před 
sebe, mlčel a usmíval se. Jediné jméno ve 
vládě nezměnil.

Tato epizoda snad nejlépe ilustruje 
roli Václava Klause během celé půlroč-
ní krize. Pasoval se do role muže, který 
sice stojí na samém vrcholu hierarchic-
ké pyramidy českých politiků, sám je ale 
vlastně jen nečinným statistou.

Václav Klaus si takovou roli vybral 
sám a dobrovolně. Celou dobu pevně 
trval na tom, že nebude dělat nic, co by 
jakkoli odporovalo ústavě. Už od prvních 
hodin po volbách se naprosto striktně 
držel toho, co se od něj očekávalo. Vác-
lav Klaus zůstal věrný svému krédu: být 
nejvyšším úředníkem. Víc ale nic. Žádné 
nestandardní kroky.

Klaus přitom měl dostatek šancí uká-
zat, že bere celou situaci do vlastních 
rukou. Mohl, a v jednu chvíli se to od něj 
dokonce očekávalo, jmenovat českým 

Lukáš Dolanský: 

Statista ve správné dob�

premiérem nestraníka, který by mohl 
najít východisko z patové situace. To 
neudělal. Dál jen zcela nečinně přihlížel 
jednáním politických stran. Dá se ale 
říci, že právě takové chování je „nestá-
totvorné“? Domnívám se, že nikoli. 
Vlastně: právě pro tu jeho pasivní roli lze 
říct, že byl celou dobu vlastně maximál-
ně státotvorný.

Doba, kdy si Klausův předchůdce 
Václav Havel mohl dovolit řešit situaci 
i nestandardními kroky, minula. Havel 
požíval v tomto směru zvláštní, snad až 
nepřirozenou úctu. Jeho politické kroky 
sice často občanští demokraté kritizovali, 
veřejnost s velkou částí politického spek-
tra se za něj ale vždy postavila. Havel si 
mohl dovolit do jednání politiků aktivně 
vstupovat. 

Od Václava Klause se ale očekává ně-
co jiného. Očekává se, že bude vytčené 

mantinely dodržovat. V loňských vol-
bách se totiž nestalo nic jiného, než že 
voliči rozdělili hlasy. Bylo jen na politi-
cích, aby se dohodli na způsobu, jakým 
budou vládnout.

Když se Klaus v polovině loňského 
října setkal na Pražském hradě s lidov-
ci, jasně jim řekl, že bude prosazovat 
jen takovou dohodu politických stran, 
která povede buď ke stabilní vládě, nebo 
k předčasným volbám. „Vládu založenou 
na přeběhlících nikdy nejmenuji,“ řekl 
tehdy. Uplynuly tři měsíce a přesně to 
Klaus udělal. Nemohl totiž jinak. A prá-
vě v tom, domnívám se, spočívá jeho stá-
totvornost. Pochopil, že doba prezidenta, 
kterého sice veřejnost nemá právo volit 
přímo, který ale spoluurčuje uspořádání 
politického života, skončila. 

ent Václav Klaus 
státotvorn�? 
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Vláda
na roztrhání

S
vět politiky je neúprosný. Češi mají 
vládu a na osmiměsíční přešlapo-
vání si už téměř nikdo ani nevzpo-

mene. A přitom se zdálo, že se z toho 
nedá nikdy vybřednout. Každopádně 
před vládou Mirka Topolánka znenadá-
ní vyrostlo tolik aktuálních problémů, že 
o minulost není zájem. Vždyť je tu otáz-
ka postoje vůči Evropské unii a zejména 
její ústavě, americké základně, v nepo-
slední řadě reformám, ale třeba i tomu, 
kdo bude příští prezident.

Panna, nebo orel
Ministři skutečně neměli ani chvilku na 
vydechnutí a už řešili zásadní otázky 
budoucnosti své země. Tak totiž lze 
označit problém s přijímáním evropské 
ústavy a s rozhodováním o vybudování 
americké základny v České republice.

Svým způsobem bylo dobře, že se na 
stůl politiků i do veřejné debaty dostala 
obě témata najednou. Česká republika 
dlouhá léta usilovala o velmi úzké vztahy 
s Evropskou unií i se Spojenými státy 
americkými – zdálo se jasné, že tam vede 
cesta z Východu, z postkomunismu. 
Později se ale začalo ukazovat, že se 
původně jednolité směřování rozděluje 
na dva proudy, zjednodušeně řečeno na 
proevropský a proamerický.

Byly ale výjimky. Třeba oba porevo-
luční prezidenti. Zatímco Václav Havel 
byl jednoznačně pro oboje spojenectví 

(podporoval vstup země do NATO, EU, 
souhlasil i s vojenskými zásahy v Kosovu 
či Iráku), Václav Klaus byl zase proti 
obojímu (proti vstupu do Aliance, Unie 
i proti jakýmkoli zásahům v zahraničí). 

Ve stranické politice pak se sociální 
demokraté vyslovovali spíše pro EU 
a občanští demokraté zase pro Spojené 
státy. Skoro se zdálo nemožné, aby tu 
byla strana, která by řekla: jsme pro 
úzké vztahy s USA, chceme podporovat 
NATO a zároveň prohlubování partner-
ství uvnitř EU.

Naději na změnu v současné vládě 
ohlašovalo to, že se ministrem zahra-
ničí stal Karel Schwarzenberg, známý 
svými kontakty na obou kontinentech. 
A ministrem pro evropské záležitosti 
je Alexander Vondra, který zase vždy 
nabádal ke vstřícnosti k Unii a zároveň 
stál celou svou diplomatickou kariéru na 
straně NATO a Spojených států.

Pokud ale šlo o evropskou ústavu, 
začalo se záhy ukazovat, že příliš vstříc-
nosti tu není. Ministr Schwarzenberg se 
téměř k ústavě nevyjadřoval, protože to 
nechával na svém kolegovi Vondrovi. 
Ten se zase rozhodl pro roli tvrdého 
ranaře, který dokáže členům ODS, že je 
skutečně jedním z nich. Nejen on, ale 
přední členové strany jako Jan Zahradil, 
otevřeně říkali, že stávající text ústavy je 
pasé a nelze z něj vycházet. Tedy přes-
ný opak toho, o čem hovoří německé 

předsednictví či osmnáct zemí, které už 
dokument ratifi kovaly.

Nejen česká média začala psát o tom, 
že jestli Evropa někde narazí, tak to bude 
právě u pražských politiků, kteří odmítají 
jakýkoli kompromis. Dlouho to tak i vypa-
dalo. Pak ale Strana zelených prohlásila, že 
odmítá být v protiunijní vládě, a vyvo-
lala koaliční jednání. Přišlo překvapení. 
„Shodli jsme se celkem jednoduše na tom, 
že východiskem pro diskusi musí být sou-
časný text. Ale jen východiskem. Výsled-
kem pak musí být jiný text, přehlednější, 
jednodušší, který musí Evropu spojovat 
a ne rozdělovat,“ řekl po jednání Alexandr 
Vondra. Ačkoli to na první pohled nevy-
padá, je to velká změna. Na tomto postoji 
se totiž shodne většina Evropanů a tudíž to 
umožňuje jednat.

Ameri�anm nenaléváme
V otázce ústavy je tedy na nějaký čas 
zažehnaný rozpor uvnitř vládní koalice. 
Horší to ale bude s plánovanou výstav-
bou amerického radaru ve středních 
Čechách. Ten se má stát součástí obrany 
proti raketám z rizikových zemí, jako je 
Írán či Severní Korea. Tady jsou ve vládě 
naopak pro občanští demokraté s lidovci, 
ale váhají zelení. Ti si na svém dramatic-
kém sjezdu ujednali, že když už radar, tak 
jedině se souhlasem NATO. Je to svým 
způsobem vstřícný postoj, vždyť řada 
členů ho odmítala apriori, ale i tak je to 

Český premiér Mirek Topolánek má podporu ve Sn�movn�, 

ale výbušných témat spíše p�ibylo.

Erik Tabery 
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vlastně ne radaru. V Alianci jsou některé 
země, které se vyslovují proti jakýmkoli 
aktivitám Američanů v Evropě.

Ještě ostřeji proti radaru jsou soci-
ální demokraté. Ti s ním sice nejprve 
souhlasili, ale to ještě seděli ve vládě. 
Potvrzuje se, že zahraniční politika je 
velmi vděčným tématem pro opozici. 
Dnes totiž zástupci ČSSD téměř hovoří 
o západních imperialistech, kteří ohrožu-
jí světový mír. Nezviklal je ani výhružný 
výrok velitele ruských raketových vojsk 

FO
TO

: Č
TK

Nikolaje Solovcova: „Pokud se Česká 
republika a Polsko rozhodnou pro účast 
na protiraketovém deštníku, raketová 
vojska mohou zařadit tato zařízení na 
seznam cílů.“ ČSSD se řídí tím, že cítí 
šanci u veřejnosti, která je většinově pro-
ti jakékoli základně. Prohlašuje tedy, že 
chce vypsat o základně referendum.

Jak to se základnou dopadne, zatím 
vůbec není jisté. Potvrzuje se ale malá 
ochota jednat s veřejností věcně. Tím 
spíše je případné referendum nelogické –

jak se máme jako laici k tak složité otázce 
vyjádřit?

Neznámé reformy, známé aféry
Pokud jde o reformy, je předčasné cokoli 
v tuto chvíli rozebírat. Kabinet Mirka 
Topolánka sice ve svém programu slibuje 
razantní změny, šetření a modernizaci 
státu, ale v prvních týdnech se k ničemu 
vážnějšímu neodhodlal. Podle kulo-
árních informací je kabinet zaskočen 
velmi špatným stavem veřejných fi nancí 

Kolik času zbývá? 

Odejde Václav Klaus z Hradu za rok, 

či vydrží další pětiletku?
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Dv� barvy:
zelená a bílá

Nejd�ležit�jší události 

prvního !tvrtletí letoš-

ního roku

Tomáš Klva�a

a zatím vůbec netuší, jestli s tím něco 
půjde v rozmezí čtyř let dělat. Tím spí-
še, že závisí na jednom či dvou hlasech 
odpadlíků z ČSSD.

Vládu ale netrápí jen politické otázky. 
Je tu korupční aféra vicepremiéra a před-
sedy lidovců Jiřího Čunka. Ten se stále 
hlouběji zamotává do vysvětlování, kde 
vzal půl milionu korun, které se mu na 
účtu objevily v době, kdy coby starosta 
Vsetína rozhodoval o podezřelých zakáz-
kách pro jednu fi rmu. Případ vyšetřuje 
policie a Čunek tvrdí, že na politickou 
objednávku. Každopádně odmítá ze své 
funkce odstoupit. V jednu chvíli naznačo-
val, že když státní zástupce nepřijme jeho 
stížnost na postup policie, odejde. Když 
k tomu pak došlo, prohlásil, že se nehne.

Koaliční partneři tvrdí, že je to jeho 
věc, a netlačí na jeho rezignaci. Příliš 
jim zřejmě nedochází, že to hází špatné 
světlo na celý tým, od kterého si veřejnost 
slibovala zejména právě větší čistotu, než 
měly kabinety Jiřího Paroubka. Jediným 
výsledkem je, že podle agentury STEM Jiří 

je bývalý člen Lidových milicí a že ge -
nerální ředitel Jiří Janeček tajil před 
veřejností, že byl v osmdesátých letech 
členem KSČ, zaskočila politickou i odbor-
nou veřejnost. Že v této instituci lidé 
s takovou minulostí nemají co dělat, je 
jasné, a to tím spíše, když ředitel pro-
gramu Lambert porušoval tři roky lus-
trační zákon. Rada České televize sice 
formálně pokárala generálního ředitele 
za to, že umožnil bezprávní stav, ale vše 
prý může zůstat při starém. Možná ale 
ještě závažnější byly dodatky radních, že 
jim vlastně minulost v milicích nevadí, 
protože Lambert je schopný manažer.

V době, kdy píši tyto řádky, odmítavá 
reakce na toto stanovisko v médiích i uv-
nitř televize samé narůstá a není jisté, jestli 
nepovede k odchodu obou mužů. Je to 
svým způsobem dramatičtější situace než 
na konci roku 2000, kdy probíhala dnes 
už slavná televizní krize. Dnes sice nikdo 
nestávkuje, nedemonstruje a ani se nesepi-
sují petice, ale přesto, nebo právě proto je 
televize ohroženější než kdykoli předtím.

P
anel vědců sponzorovaný OSN 
došel k závěru, že globální oteplo-
vání je téměř jistě způsobeno lidmi, 

tedy zesilujícími se emisemi takzvaných 
skleníkových plynů. Představuje to nejen 
vědecké, ale také důležité politické kon-
statování, které je sice v souladu se zdra-
vým rozumem, jde však proti různým, 
byť oslabujícím ekonomickým zájmům. 
Přichází v éře, kdy po dekádách slepých 
cest a emočně-ideologických zákoutí 

jdou dvě nejlidnatější země glóbu, Čína 
a Indie, cestou hospodářského rozvoje, 
která eventuálně většinu jejich občanů 
přivede k prosperitě.

Tato prosperita je však nyní ohrožena 
usazujícím se politickým konsensem post-
industriálního, informačního světa o po tře-
bě zelené politiky a zeleného života. Řečeno 
jednoduše, Čína a Indie nebudou moci – či 
v to aspoň doufejme – ke své prosperitě 
dojít stejným způsobem jako Západ.

Čunek propadá dramaticky u veřejnosti, 
a to od zahájení kauzy o celých 13 pro-
cent. Pro lidovce je to obzvláště nešťastná 
situace, protože po skandálním odchodu 
Miroslava Kalouska nepřišlo uklidnění 
a vzestup, ale další dramatický skandál, 
který nemůže mít pozitivní vyznění. Na 
celém případu je nejzajímavější to, jak je 
Jiří Čunek lhostejný k veřejnému mínění 
i kritice novinářů. 

Trochu mu pomohlo, že se objevila 
nová kauza, respektive hned tři. Novi-
náři odhalili, že zpěvák Jarek Nohavica, 
bývalý premiér Josef Tošovský a vrchní 
ředitel České televize František Lambert 
pomáhali minulému režimu. První coby 
donašeč StB, druhý více méně jako analy-
tik StB a třetí jako člen Lidových milicí.

Co s tou minulostí
Konečně probuzená debata o naší mi-
nulosti a odpovědnosti nejvíce zasáh la 
televizi veřejné služby. A kvůli jejímu 
mimořádnému významu je tomu tře ba
věnovat pozornost. Zjištění, že Lambert
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Zelená budoucnost
Tím, kdo prorazí bariéru nedůvěry kon -
zervativněji založených lidí na Zá padě 
a přesvědčí je o potřebnosti zeleného kon-
sensu, bude byznys. Ano, korporace, ne-
 přítel levicových intelektuálů a ak ti vis-
tických odpůrců globalizace, v po sled-
ních několika letech pochopily strate-
gickou důležitost obnovitelných zdrojů 
energie a dalších aspektů zeleného ži-
votního způsobu, na nichž bude možné 
v budoucnosti vydělat. Rozjelo se tedy 
úvodní kolo potřebných investic a fi rmy, 
které v rámci svých programů společen-
ské odpovědnosti patřičně toto svoje 
úsilí oznamují, pomáhají zároveň onen 
zmíněný konsensus prosazovat. David 
Cameron a jeho toryové v Británii jsou 
v Evropě nejviditelnějším příkladem, že 
zelená politika není jen levicová. Václav 
Havel, jak uvedl v rozhovoru pro Hos-
podářské noviny, si ve Spojených státech 
všiml, že zelená témata pronikla do dis-
kursu politiků různého ideologického 
naladění a začínají v Americe převládat.

A koneckonců i fakt, že Al Gore dostal 
Oscara za svůj fi lm Nepohodlná pravda, 
svědčí o mocných suterénních pohybech 

neproduktivní a nerealistickou) o snižo-
vání škodlivých plynů a pak doma neměl 
dost politické odvahy utkat se o její 
ratifi kaci. Se svým snímkem se ke všemu 
Gore dostavil dnes, kdy už proti teorii 
globálního oteplování vystupuje jen pár 
marginálních politických fi gurek…

Al Gore má však jednu v politice velmi 
užitečnou vlastnost – usilovnost. V jeho 
případě se zformovala ve smysl pro detail, 
ochotu prostudovat si odbornou litera-
turu a motivaci něco dokázat. V tom je 
Gore obdivuhodný, tím se podílí na upev-
nění zeleného konsensu, a proto mu jeho 
rétorickou přemrštěnost a špatný odhad 
proporcí politické reality odpusťme.

S Íránem kvli Iráku
Slabost vlády amerického prezidenta
Geor ge W. Bushe neilustruje nic tak 
jas ně, jako jeho postoj ke dvěma částem 
jeho osy zla, Severní Koreji a Íránu. 
Nové politice Bílého domu by se ještě 
přede dvěma roky od samotného George 
W. dostalo odsouzení a odvržení. Dnes 
uzavírá s Pchjongjangem dohodu téměř 
stejnou jako v roce 1994 jeho předchůd-
ce Bill Clinton a ministryně zahraničí 

Zkušenost totiž praví, že zdejší systém 
nevybírá nejlepší kandidáty z nejlepších, 
nýbrž ne možná nejhorší, avšak dozajista 
ty nejméně výrazné, nejméně odvážné, 
nejméně nezávislé. I kdyby tedy Janeček 
skutečně odešel, nelze si dělat příliš velké 
iluze, že by rada vybrala někoho zřetelně 
lepšího. A to nehledě na to, že by ho zřej-
mě nevybírala dnešní rada, protože jestli 
padne Janeček, půjdou i jeho spojenci 
v dozorčím orgánu televize.

Je už tradicí, že když se ve Sněmovně 
volí členové mediálních rad, jde stranou 
veškerá ideologická rozdílnost a vytvoří 
se úplně nová mocenská síla, která je 
schopná dohodnout se na nejhorších 
možných jménech. Třeba díky poslan-
cům ODS mají dnes v radě svoji zástup-
kyni i komunisté. Ideální by bylo, kdyby 
se členové rady volili veřejně, aby bylo 
jasné, kdo komu pomáhá. 

Kdo po Klausovi
Veřejná volba by byla ideální i v případě 
volby prezidenta, i když je to nerealistické 

přání. Každý ale musí uznat, že by bylo 
příjemné zbavit se všech těch dohadů 
a výmluv, kdo že to pomohl Václavu 
Klausovi do křesla. Schválně, kolik asi 
těch komunistických hlasů tehdy vysly-
šelo jeho prosbu.

Václav Klaus teď vstoupil do posledního 
roku úřadování a oznámil, že je připraven 
usilovat o další funkční období. O jeho 
připravenosti zřejmě nepochybuje nikdo. 
O čem ale už lze pochybovat, je upřím-
nost jeho doplňujícího vyjádření: „Budu 
i nadále dbát o to, abych byl prezidentem 
všech občanů bez ohledu na jejich politické 
přesvědčení, prezidentem nadstranickým 
a respektujícím vůli voličů.“ Pokud nejste 
katolík, ekolog, stoupenec Evropské unie 
či Spojených států, soudce, člen Strany 
zelených nebo nějaké nevládní organiza-
ce, disident a nebo intelektuál, tak je Klaus 
možná i váš prezident. Pokud spadáte do 
některé z uvedených kategorií, neváhá vás 
označit za hrozbu pro demokracii.

A jaké jsou jeho vyhlídky? Vůbec ne 
malé. Je to vyhlášený zákulisní vyjed-

ná vač a může se mu podařit najít hlasy 
napříč stranami. Určitě dostane většinu 
hlasů ODS, byť mu mnozí členové 
nemohou odpustit, jak se choval při se-
stavování vlády. Od toho ale bude v do bě 
volby prezidenta daleko a Václav Klaus 
umí stejně jako Saruman z Pána prstenů 
hovořit medovým hlasem, který vzpo-
mínky vymaže. Velkou podporu bude mít 
u lidovců, i když rozhodně ne u všech. 
Každý hlas se však počítá. Vážnou hroz-
bou pro Klause by bylo, kdyby se objevil 
kandidát blízký tomuto uskupení. Pokud 
by sociálním demokratům šlo skutečně 
o to zbavit se dnešní hlavy státu, měli 
by při nominaci vybírat někoho, kdo je 
lákavý i pro zelené a lidovce.

Potom bychom mohli být i překva-
peni výsledkem, tak jako jsme byli před 
čtyřmi lety.  

Erik Tabery 
je zástupcem šéfredaktora 

týdeníku Respekt.

Korporace 
v posledních 

letech pochopi-
ly strategickou 

důležitost obno-
vitelných zdrojů 
energie, na nichž 

bude možné 
v budoucnosti 

vydělat.

v politice a rozpravě o ní. Goreovo svaté 
nadšení pro zelenost sice konstrastuje 
s jeho nezeleným životním stylem (sou-
kromé tryskáče, na benzínu beznadějně 
závislé limuzíny, rozlehlá rodinná sídla), 
a byl to navíc on, kdo za Spojené státy 
vyjednal Kjótskou smlouvu (špatnou 
od samého začátku, protože drahou, 

12-21_Tabery_Klavana_Cepl.indd   1512-21_Tabery_Klavana_Cepl.indd   15 18.4.2007   14:55:3718.4.2007   14:55:37



komentá	e

[ 16 ] PŘÍTOMNOST / jaro ����

Condoleezza Riceová zčistajasna svolila 
k účasti na regionální konferenci, kde 
dojde k diplomaticko-politickému kon-
taktu mezi USA, Íránem a Sýrií. Přitom 
Clintonova dohoda s komunistickou 
Koreou nevedla nikam. Washington se 
tehdy zavázal k hospodářské pomoci 
včetně asistence při dodání technologie 
na konstrukci lehkovodního jaderného 
reaktoru a diktátor Kim zase slíbil, že se 
vzdá pokusu sestrojit atomovou bombu. 
Jak to dopadlo, víme. Věří dnes někdo 
včetně samotného Bushe, že Kim svůj 
jaderný program zmrazí? 

Takzvaná studijní skupina pro Irák 
pod vedením bývalého kongresmana 
Leeho Hamiltona a bývalého ministra 
zahraničí Jamese Bakera jako jednu 
položku ze svých mnoha doporučení 
uvedla nutnost jednat se Sýrií a Íránem 
o Iráku. Bush to nejdřív odmítl, ale 
v březnu se ministryně Riceová začala od 
jasně odmítavého stanoviska vzdalovat.

Američané nemají s Íránem od nástu-
pu Chomejního režimu diplomatické 
vztahy, ale v zákulisí afghánské války 
s Íránci intenzívně spolupracovali na 
svržení Tálibánu, sunnitské sekty, jež 
vždy byla šíitské teokracii v Teheránu na 
obtíž. Útok spojenců na Bagdád v roce 
2003 odstranil dalšího regionálního 
ne pří tele Íránu, Saddámův režim, a sám 
Husajn byl dokonce popraven. 

V Bagdádu je dnes u moci proíránská 
vláda řízená šíity. Mnozí představitelé 
režimu byli kdysi v exilu v Teheránu. 
Garnitura ajatolláha Chamenejího si 
z geostrategického hlediska nemá nač 
stěžovat a navíc má zájem – stejně jako 
Američané – na stabilizaci Iráku. Z toho-
to důvodu má spolupráce s Teheránem 
pro Washington smysl.

Bush ovšem bude muset řešit nepoho-
dlnou položku íránského jaderného pro-
gramu, který představuje hrozbu nejen 
pro Izrael. Povzbudivé je, že v posledních 
týdnech bylo možné rozeznat v samotné 
íránské hierarchii hlasy kritické k tvrdé 
linii prezidenta Ahmadínežáda. 

Existuje tedy šance na jistou diplo-
matickou domluvu. A je zjevné, že 
zatímco prezident jaderný program 
používá k posílení svého vlivu hlavně 
mezi nevzdělanými Íránci, pragmatici 
režimu, k nimž patří bývalý – a snad 
i budoucí – prezident Rafsandžání, mají 
spíš zájem na urovnání situace. Pro ně je 
jaderná bomba otázkou vlivu a prestiže. 

Demokraté si 
svoji volební výhru 
vyložili špatně – 
Američané nemají 
zájem o kapitula-
ci, ale o zlepšení 
situace v Iráku.

V íránském jaderném gambitu jde o to, 
aby se ze státu klíčového pro region 
nestal potenciální kolektivní mučedník, 
šáhid, který je pro věc islámu schopen 
spáchat kolektivní sebevraždu nasaze-
ním atomových zbraní proti Velkému 
Satanu (USA) a malému přisluhovači 
(Izraeli). Je dobré, že Ahmadínežád 
jaderný program nemá pod kontrolou. 
Tím klíčovým mužem je kromě nejvyš-
šího vůdce Chamenejího i pragmatický 
technokrat Alí Laridžání, šedá eminence 
režimu.

Dost �asu na p"iznání
Operace v Iráku zatím pod vedením 
amerického generála Davida Petraeuse 
vstupuje do závěrečné fáze a není jasné, 
jak skončí a jak dlouho bude trvat. Jeho 
a Bushova fi nální sázka na pacifi kaci 
Bagdádu prostřednictvím zvýšení počtu 
vojáků ukazovala sice v březnu možné 
naděje, ale Petraeus, největší americ-
ký odborník na potlačení gerilového 
povstání, bude potřebovat i kus štěstí. 
To mu zjevně nechce dopřát demokraty 
ovládaný Kongres, který Bushe tlačil 
k předčasnému ústupu. 

Demokraté si svoji výhru v listopado-
vých volbách vyložili špatně – Američané 
nemají zá jem o kapitulaci, ale o zlepšení 
situace v Irá ku. Jejich nemoudrý, ideo-
logicky zaslepený postup by se jim mohl 
vymstít. A nejen jim, s nimi i všem spo-
jencům v Iráku, tedy i České republice. 
Na přiznání porážky je pořád dost času.

Tomáš Klvaňa přednáší 
na New York University v Praze, 

je členem České euroatlantické rady 
a pracuje ve společnosti BAT Česká republika.
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Vládnout musí �ád,
         ne lidé

notlivé pojmy znamenají, zejména v ob-
lasti, kde jsou to vlastně fi kce. Třeba 
pojmy jako stát nebo demokracie. Hodně 
nedorozumění pramení z toho, že každý 
myslí něco jiného, když o těchto věcech 
hovoří. Demokracie: je to vláda většiny, 
nebo každá dobrá vláda? Podobně je 
to u slova stát. Co chci říct: pojmy jsou 
konvence, na nichž se spontánně usnese 
většina, a my se musíme naučit je rozlišo-
vat a pracovat s nimi. Působit v nějakém 
oboru znamená zvládnout pojmosloví, 
a to je na našich společenskovědních ško-
lách zanedbáno.

Musíme také vědět, že pojmy mají vůně, 
což je pro jejich chápání velmi důležité. 

S bývalým ústavním soud-

cem Vojt�chem Ceplem o za-

staralosti národních stá t�, 

o strachu z vlastního spole!en-

ství a o tom, pro! je t�eba 

se udržet v mezinárodním 

provozu

Petr Fischer 

 rozhovor
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V
ojtěch Cepl patří k nejvýraznějším 
osobnostem českého právnického 
myšlení. Při rozhovoru s ním ale 

nikdy nezůstane jen u suché právničiny. 
I za tématem státu a jeho role v dnešním 
světě jsme se s Vojtěchem Ceplem vydali 
trochu netradiční cestou. Přes jazyk. Co 
si představujeme pod pojmem stát, a co 
se nám vybaví, když k němu přiřadíme 
další, související pojmy: řád, demokra-
cie, národ, suverenita, idea? 

Zahrajete si se mnou tuhle hru?

Proč ne, ale chtěl bych na začátek říct 
obecnou sémiotickou poznámku: je dů -
ležité, abychom se shodli na tom, co jed-
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Třeba takové slovo oportunismus, to se 
už dnes kvůli korektnosti nepoužívá, 
a tak se říká pragmatismus, což má jiný 
význam, je to označení počestné fi losofi e. 
Ani slovo vůdce se u nás neříká, místo 
toho se použije neutrální lídr, cizí slovo, 
které pro nás nemá vůni.

Pojmy jsou konvence. Existuje dnes v Čes  -

ké republice nějaká konvenční shoda v tom,

co myslíme výrazem stát, když o něm ho-

voříme? A to nejen shoda mezi politiky, ale 

i mezi politiky a občany?

Stát je především abstrakce, něco, co 
neexistuje, ale my to přesto potřebujeme. 
V obecném povědomí se dnes cítí i to, že 
stát je skupina lidí, kteří ovládají společ-
nost, jakási věrchuška. Někteří politici 
to pak instinktivně chápou tak, že „stát 
jsem já“ a říkají „tady se nedá vládnout“. 
V převládajícím pojetí je stát chápán jako 
institucionální struktura společnosti, způ-
sob uspořádání nejvyšších orgánů, pilířů 
moci. To je dnes asi nejsilnější proud. 
Další je zajímavá teorie, kterou pěstovali 
někteří právníci normativní školy. Oni 
došli k závěru, že stát je vlastně právo.

Celý právní řád, systém všech zákonů a na-

řízení?

Ano, a když tento systém dostatečně 
zafi xujeme, máme stát, který by se ale 
měl důsledně odlišovat od národa. To je 
další věc, která se u nás plete. Podívejte se 
jen na to, kolik institucí u nás nese název 
„národní“. Proč například máme Českou 
národní banku a ne státní banku. Je to 
pozůstatek našeho boje s Rakouskem, 
boje za národní sebeurčení. Moje defi ni-
ce národa zní, že národ je skupina lidí, 
která se za národ prohlásí a cítí to silně.

Propojení národa a státu, to ale v Čechách 

pořád slušně funguje?

Ano, podvědomě je to velmi rozšířená 
představa. Zastaralá.

Ale je to názor, který je silný i v politice, viz 

spojení „český národní zájem“.

Jistě, je to velmi živé, dokonce se ozý-
vají národovecké nostalgie, které jsou 
ostudné. Je na čase říct, že nacionalismus 
neodpovídá dnešnímu stadiu vývoje 
společnosti. V minulém století to přece 
bylo zlo, které napáchalo nejvíc neštěstí. 
Dialektickou hru kosmopolitismus kon-
tra internacionalismus na jedné a vlas-
tenectví kontra nacionalismus na druhé 

straně, to bychom si všichni měli pro-
plakat a ty pojmy si vyjasnit. Ne s nimi 
hauzírovat podle potřeby. Je to zaostalost 
v době, kdy svět spěje ke slábnutí ideje 
národního státu, který začal být obso-
lentní kvůli globalizačním tendencím. 
Svět se zmenšil, vzdálenosti se zkrátily, je 
větší prostupnost.

Ve spojení státu a národa je zajímavý postoj 

současného prezidenta Václava Klause, 

který na jedné straně říká „méně státu“, 

naposledy v novoročním projevu. Na druhé 

straně ale jako by stále říkal „více národa“.

Ten paradox jsem také zaznamenal. 
I když prezident vlastně slovo „národ“, 
s výjimkou spojení „české národní 
zájmy“, příliš nepoužívá. Ale pro změnu 
hodně pracuje s pojmem suverenita.

Další slovo spojené s pojmem stát.

Ano, ale i suverenita národních států 
slábne. Nejvíce to ovšem vadí lidem, 
kteří stát chápou ve smyslu věrchušky, 
o níž jsme už hovořili. To oni především 
ztrácejí suverenitu.

Dostali jsme se k pojmu suverenita, jak ten 

souvisí se státem?

Suverenita byla jedním z defi ničních 
zna ků společenství, které vytváří národní 
stát. Patřilo sem i určité území nebo spo-
lečný jazyk. Ten je určitě důležitý, ale za 
nejdůležitější defi niční znak každého ta -
kového společenství považuju jeho řád ne -
boli jednotný soubor norem a hodnot. 
Mám na mysli všechny normy – právo, 
mo rálku, estetiku, patří sem zkrátka všech-
na pravidla lidského chování, které tyto 
normy a hodnoty zdůrazňují. Ony také 
vznikaly v interakci, jako jazyk, a jsou do 
velké míry ustaveny spontánně, jsou to 
konvence. Tady je třeba hledat skutečný 
základ naší současné i budoucí společnos-
ti, ne v suverenitě, která přirozeně slábne 
vzhledem ke globálním změnám ve světě.

Kde se pojem suverenity vzal, proč byl 

v souvislosti se státem tak důležitý?

Pojem suverenity pochází od otcovské 
moci. Suverénem – tím, kdo má právo 
rozhodovat o ostatních a kdo má nejvyšší 
moc a vytváří řád, to je podstatné – byl 
nejsilnější muž, v Rusku to byl bolšak, 
ten největší ve velké rodině. Později 
přešla tato výsada na krále, knížete atd. 
Pak se suverénem stal parlament, což je 
pozůstatek anglické revoluce. Ale i tento 
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sjednocování. Já si nedokážu představit 
další vývoj bez konstitucionalizace.

Evropská ústavní smlouva zatím moc ne-

uspěla, její formu a obsah nekritizovali jen 

čeští euroskeptici.

To je až druhotná věc, konkrétní para-
grafy, forma a obsah. Hlavní je shoda 
v tom, že ono fi xed constitution teď 
potřebujeme. Mně strašlivě vadí, když se 
v této věci používají kryptoargumenty, 
a někteří eurofobové otevřeně neřeknou, 
co si vlastně myslí, co doopravdy chtějí. 
Svého času generál Milan Václavík v tele-
vizi jako vojenský odborník sáhodlouze 
vykládal, že NATO by měla mít víc tanků. 
Ale pak najednou řekl, že je proti vstupu 
do NATO. Takto mi připadají někteří 
naši euroskeptici. Oni neřeknou naplno, 
že jsou proti sjednocovacímu proudu, 
protože by přišli o pozice suveréna, místo 
toho kritizují úpravu, paragrafy, rozsah 
návrhu smlouvy o ústavě, který je vlastně 
pouhou konsolidací předem přijatých 
smluv a opatrnou novelizací institucio-
nálního systému.

Suverenita je strukturou otcovskou, která 

vychází z hierarchie náboženské. Na vrcho-

lu je bůh-otec, od něhož bere suverenitu 

král atd. Hrají víra či náboženství v pojmo-

vém poli slova stát ještě nějakou roli?

Máte pravdu, že za prvotní zdroj moci 
suveréna byl považován Bůh, to se ale 
změnilo ve skotském, francouzském či 
anglickém osvícenství. I teoretici přiroze-
ného práva, kteří viděli v božských pravi-
dlech základ řádu, najednou seznali, že to 
vše má rozumový základ. Mimochodem 
pojem základních lidských práv byl v té 
době synonymem práva přirozeného. Jsou 
to spontánně vznikající pravidla koopera-
ce a koordinace chování členů lidského 
společenství. Krásně tuto víru vyjadřuje 
takzvaný Condorsetův paradox.

Můžete ho stručně popsat?

Osvícenci, jak známo, si hodně psali. 
Jeden z nich, markýz de Condorset, údaj-
ně jednou dostal dopis od Davida Huma, 
v němž mu anglický myslitel vysvětloval, 
že pravidla chování lidského rodu nepo-
cházejí z božské emanace, nýbrž vyvíjejí 
se postupně obdobně jako lidská řeč, od 
primitivních skřeků ke konsolidované 
a bohaté řeči. I tady to funguje podobně. 
Hume dává příklad dvou skotských sed-
láků Blacka a Whitea. Oba měli rozsáhlé 

suverén pořád vytváří řád, teď je jen otáz-
ka, zda ten řád je nad lidmi, nebo ne.

Vláda lidí, nebo vláda práva?

Já – bohužel marně – propaguji, že vlád-
nout musí řád, ne lidé. Ale myšlenka vlá-
dy práva mezi české politiky ještě úplně 
nepronikla. U nás pořád vládne princip 
legality, což je idea francouzská. Jde 
vlastně o dodržování zákonů. Napíšeme 
v parlamentu pravidla a pak je budeme 
dodržovat. Ovšem ty zákony napíše 
suverén, můžete tedy mít i absolutní 
monarchii, která bude naprosto legalis-
tická. Sem se dopracovali někteří lidé 
v období komunistické totality s učením 
o socialistické zákonnosti, když si mysleli, 
že všechna stalinistická zvěrstva budou 
vyřešena tím, že se napíší přesná pravidla, 
která se budou dodržovat. Nechtěli ale 
mluvit o obsahu těchto pravidel, rozho-
dující byla forma.

Po roce 1989 známe spíše pojmenování 

„právní stát“.

Rechtsstaat, který dnes všichni vzývají, to 
už je vyšší forma německé provenience. 
Hlavní myšlenkou tu je, že stát je vázaný 
právem, kdežto lidé ne, ti mohou dělat 
všechno, co není zakázané. V tomto stadiu 
je myšlení našich pokrokovějších práv-
níků, kteří překonali totalitní doktrínu. 
Ale mnozí, kteří zachovávají blazeovaný 
odstup od teorie, vám klidně řeknou: 
dříve se říkalo socialistická zákonnost, 
teď právní řád, ale pořád je to stejné.

V čem je jiná vláda řádu či práva, kterou 

prosazujete vy?

Vláda řádu je anglosaské pojetí, které 
říká, že lidem nemají vládnout jiní 
lidé, nýbrž právě řád či zákon. Non sub 
hominem, sed sub legem, jak je napsáno 
na knihovně Harvardovy univerzity. 
A když se teď vrátím k pojmu suverenity 
a jejímu oslabování vlivem sjednocování 
Evropy, pak je jasné, že sjednocování 
musí být doprovázeno konstituováním 
tohoto řádu.

To je ten konstituční proces, s nímž se 

Evropa tak pere.

Ano, v určitém stadiu budování řádu se 
ten řád musí zapsat. Fixed constitution, 
volali američtí osadníci, když se dozvě-
děli, že kancelář v Anglii, která je obhos-
podařuje, je obrala o další osadnické prá-
vo. Asi v tomto stadiu je dnes evropské 
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polnosti, na nichž pěstovali ječmen. 
Jednoho roku jim pánbůh dal obrovskou 
úrodu, takže hrozilo nebezpečí, že to 
nestihnou sklidit. Naštěstí Black měl 
rannou odrůdu, White pozdní. Black 
proto navrhl Whiteovi, že když on mu 
pomůže s dřívější sklizní, on mu potom 
pomůže se sklizní pozdní. Jenže oba byli 
rivalové, a tak White řekl: „Já tě znám, 
já ti pomůžu, a ty mě potom necháš na 
holičkách.“ Nepomohli si a část úrody 
byla zničena. Po roce přišla neúroda, pak 
ještě jednou, a třetí rok, jak jistě tušíte, se 
urodilo a oni si vzájemně pomohli.

A vzniklo pravidlo o spolupráci.

Jistě, je to taková varianta známého „věz-
ňova dilematu“, který popsal sociolog 
Vilfredo Pareto, jenom je to mnohem 
jednodušší a srozumitelnější. Metoda 
zkoušky a omylu vyvíjí pravidla a z toho 
se stal princip, že si lidé mají pomáhat, 
aby přežili. No a my „sociologizující ius 
naturalisti racionální“ věříme, že tato 

pravidla musí být lidmi vnitřně přijata 
a dobrovolně dodržována. Právní pravi-
dla musejí být v souladu s převládající 
morálkou. Tato internalizace pravidel 
musí být doprovázena i útokem na city, 
což velmi dobře uměla církev či ná-
boženství a dodnes to platí. Proto také 
například muslimové, kteří by jedli 
vepřové, by mohli mít opravdu silnou 
nechuť, protože ten tradiční předpis 
mají tak hluboko v těle. V tom je velký 
problém multikulturalismu, který si 
příliš nepřipouští, že si lidé nosí pravidla 
s sebou a jen těžko je lze zafi xovat v jed-
nom společném kodexu.

To, co popisujete, je jen jiný druh fixace 

pravidel. V jiném médiu, než je papír – v tě-

le a duši.

Ano, ale tato fi xace je obvykle nejpevněj-
ší, proto ty obrovské problémy při soužití 
různých kultur.

Zkusme další slovo v širším sémantic-
kém poli pojmu stát, vlastně jsme u něj 
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skoro skončili. Bývalý prezident Václav 
Havel podpořil instalaci amerického 
radaru na českém území. Podle něj je to 
hlubší otázka ideje státu. Tedy jaký stát 
chceme: budeme se starat i o větší celek, 
nebo jen o sebe? Chybí nám idea státu. 

Potřebujeme mít takové vodítko?

Idea státu byla od počátku silně spojena 
s pojmem národ, etnickým společen-
stvím, které musí držet pohromadě, aby 
se ubránilo před vnějším nepřítelem. Jsou 
to vlastně „kmenové instinkty“, jak píše 
Friedrich August von Hayek, které pořád 
zůstávají v hlavách lidí a mají ohromnou 
mobilizační sílu. Vytváří to okruh důvěry 
uvnitř společenství za cenu nepřátelství 
k těm, kteří jsou mimo tento okruh.

Ale exprezident Havel naznačuje, že idea 

státu, kterou ovšem nemáme, je sice něčím 

společným, co udržuje pospolitost, ale mlu-

ví také o tom, že v ideji státu by měla být 

otevřenost a spoluzodpovědnost za svět…

Domnívám se, že to, co udržuje pospoli-
tost, je normativní řád společnosti spíše 
než stát. Jeho základ je vyjádřen v ústa-
vách. Toto pojetí je všeobecně podceňová-
no. Naši politici, včetně obou prezidentů, 
podceňují normativní řád společnosti. 
Nevěnují mu prioritní pozornost, stejně 
jako celá společnost. Nevěří právu a mrav-
nímu řádu, protože to tady sedmdesát let 
nefunguje. O konstitucionalismu už ani 
nemluvě. Já vidím obrovský zisk z naší 
skončivší politické krize v tom, že vzrostl 
zájem o ústavu. Spousta lidí si ji přečetla, 
dokonce i politici, i když jen někteří, 
a novináři. A začala veřejná debata o ústa-
vě. Myslím, že je to v takovém rozsahu 
poprvé v historii. My jsme teď v situaci 
těch dvou sedláků, kteří si nepomohli. Ale 
ono se to změní, já věřím tomu, že každé 
společenství má schopnost se učit.

Dalo by se říct, že idea státu zůstává 

zapuštěna v ústavě, přesněji v konvenčním 

řádu, který skutečně vládne?

Část normativní teorie, jak už jsem zmí-
nil, ztotožňuje právo se státem. Mimo-
chodem měl jsem to štěstí, že jsem byl 
zřejmě jeden z posledních Čechů, kteří 
hovořili s jedním z praotců této teorie 
Hansem Kelsenem v Berkeley v roce 
1968. A on mi tehdy říkal: „Ta teorie 
byla krásná, logická, ale nebyla pravdivá 
v tom, že se hlásila vehementně k práv-
nímu pozitivismu, pane kolego. Dnes 
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jsme všichni sociologové.“ Kelsen tedy 
sám vlídně odvolal extrémní pozici. Ale 
v jeho učení zůstává víra v řád. Kelsenovi 
žáci dokonce chtěli právní pravidla fun-
gování společnosti matematizovat a na-
psat je v symbolické logice, aby překonali 
nedokonalost běžného jazyka. Dnes ale 
víme, že to nelze, a spokojujeme se s tím, 
že mnoho z pojmů a formalizovaných 
pravidel jsou užitečné fi kce.

U nás ovšem spíše převládá idea státu 

v platónském smyslu, jako něco věčného, 

krásného a pravdivého.

Bohužel ano, a to je často zdrojem přehna-
ného etatismu. Bylo to do lidí výchovou 
a výukou prosazované po staletí, na konci 
byla idea věrnosti císařskému dvoru a jeho 
rodině. Tato idea věrnosti státu, republice, 
národu přešla i do první republiky. Ale po 
válce začala slábnout. Já si vzpomínám, 
jak jsem byl v Americe u senátora Hrusky 
alias Hrušky z Nebrasky, který pořád třídil 
krajany na dobré věrné Čechy a na špatné 
Čechy. Tam takový étos ještě funguje. Ale 
návrat k tomu není to, co bychom dnes 
potřebovali, to není řešení.

Proč? Nebyla by i to jakási užitečná fikce?

Určitě ne. Podívejte se na řeči o tom, jak 
nás zase podvedli v Bruselu, nebo neu-
stálé zdůrazňování českých národních 
zájmů, místo abychom pochopili, že když 
vstoupíme do nějakého společenství, že 
bychom měli převzít jeho identitu. Změ-
na od národovectví a vlastenčení tímto 
novým směrem, to půjde velmi pomalu.

Nezdá se vám, že teď poškozujete české 

národní zájmy?

Já jsem se asi už posunul v novém směru, 
jsem Evropan, nejsem dobrý vlastenec. 
Neslyšel jste už nový pojem oikofobie?

Strach z vlastního společenství…

…strach z domova, opak xenofobie, 
odpor k vlastnímu národu. Ne že bych 
tím trpěl, ale občas mám takové záchva-
ty, kdy se tomu hodně blížím. Ten pojem 
by se mohl začít pěstovat, jako reakce na 
nepoučenost dvacátým stoletím a nevě-
domost, která se u nás někdy pěstuje.

Návrat k národním ideám vám připadá jako 

nepoučenost?

Přesně tak, nacionalismus a vlastenčení 
nic dobrého nepřinesly, mám hrůzu 
z toho, abychom se vraceli do národních 

slupek, jako po první světové válce. I pro-
to jsem pro přechodnou fragmentizaci 
Evropy na regiony i pro mírové rozpady 
států. Mohli bychom si založit nějakou 
konzultační společnost a poradit v tom 
třeba Belgii, bylo by to ovšem drahé. Ale 
vážně, budování národního státu v době, 
kdy si kdykoliv můžete zaletět do New 
Yorku nebo se přestěhovat kamkoli v EU, 
nemá perspektivu. Musíme se udržet 
v mezinárodním provozu, dá-li se to tak 
říct. Mně se také nelíbí přerozdělování 
z Bruselu, tento druhý socialismus, ani 
antiamerikanismus, který v Evropě vítě-
zí, ale to už je jiná věc. To jsou zase moje 
ideologické předsudky.  

Petr Fischer 
je redaktor Hospodářských novin.

Vojtěch Cepl se narodil v roce 1938 
v Praze. V roce 1961 absolvoval 
Právnickou fakultu Univerzity Kar-
lovy, o pět let později získal dokto-
rát. Od roku 1965 pracoval jako asi-
stent na katedře teorie státu a práva 
Univerzity Karlovy v Praze. V letech 
1967–1970 absolvoval postgraduál-
ní studium teorie sociologie práva 
na univerzitě v Oxfordu a na Uni-
versity of Michigan Law School. Od 
roku 1971 byl odborným asistentem 
na katedře občanského práva Uni-
verzity Karlovy v Praze. Habilitoval 
se v roce 1989. V roce 1990 se stal 
proděkanem pro zahraniční styky 
a vedoucí katedry občanského prá-
va na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy, v roce 1993 pak profe-
sorem občanského práva. V tomto 
období pracoval v legislativních 
radách a komisích na přípravě růz-
ných zákonů, občanského zákoníku 
a Ústavy. V červenci 1993 byl jme-
nován soudcem Ústavního soudu 
České republiky, po skončení funkč-
ního období (v roce 2003) přednáší 
na pražské právnické fakultě. Začát-
kem devadesátých letech přednášel 
na britských, kanadských a americ-
kých právnických fakultách. Publi-
koval zejména práce o právní fi lo-
sofi i, občanském právu a ústavním 
právu.

Zdroj: Ústavní soud 
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Na sk�ipci
paradoxu

Pro� se stejnou intenzitou, se kterou Češi stát vzývají 

a prahnou po n�m, jej také proklínají a nenávidí

Petr Fleischmann 

O
d Boha, jenž byl centrální posta-
vou minulého čísla Přítomnosti, ke 
státu je už jen krůček. Copak stát 

není jediným místem, kde se realizuje 
lidská svoboda a kde individuum nachá-
zí uspokojení a překonává tíživý pocit 
odcizení, jediným prostorem, kde není 
žádná bariéra mezí tím, co dělá a vědo-
mím smyslu tohoto činění? Činění, jež 
mu není diktováno zvenčí a pramení 
přímo z jeho rozumu, jenž ho propojuje 
v jednotném celku s univerzálním rozu-
mem? Stát dělá, co chce, a chce, co dělá. 
Stát je vlastně Bůh. 

Co je to „my“?
Obdobné myšlenky vytvářely ducha 
doby – kdysi na přelomu 18. a 19. sto-
letí. Doba skloňovala svobodu ve všech 
pádech a není divu, že natolik hezké, 
vzrušivé a přitažlivé ideje nemohly unik-
nout těm, kdo se z toho či onoho důvo-
du cítili porobeni. Kdo by nechtěl být 
sám sebou a pánem svých věcí? Který 
Němec by nechtěl být Němec, a který 
proletář – vezmeme-li v potaz marxov-
ské prodloužení hegelovské fi losofi e – by 
nechtěl vědět, do jakého stroje zapadají 
stále tytéž šroubky, které vyrábí po šest-
náct hodin denně? 

A abychom se už konečně dostali 
domů, který Čech by nechtěl být Čechem, 
mluvit svým jazykem a řídit se zákony, 
které respektují jeho svébytnost? 

České novodobé volání po autonomii 
se bezpochyby živilo právě popsaným 
klimatem.

Hledání identity spojené s přáním, 
aby byla respektována, v sobě nicmé-
ně nese nevyhnutelnou otázku, co je to 
„my“, jež chci za každou cenu osvobodit. 
A protože naším tématem je stát, náš čes-
ký stát, a způsob, jakým je v nás, jděme 
na začátek a řekněme si, že tu je ihned 
přinejmenším teoretický háček. Jakkoli 
se nám může první česká novodobá poli-
tika v roce 1848 zdát v danou chvíli zcela 
pochopitelná, problém je, že odpověď na 
zmíněnou otázku nebyla jednoznačná. 

Ve svém slavném „Dopise do Frank-
furtu“ František Palacký zdůvodňuje 
svou neúčast na německém sněmu tím, 
že je „Čech rodu slovanského“ – což by 
naznačovalo etnickou defi nici entity, již 
se snaží vyčlenit – a z druhé strany po-
ukazuje na dobrovolnost panovnického 
svazku, jenž váže České království s habs-
burskou monarchií. Co je tedy to „my“ 
natolik hodné toho, aby bylo osvobozeno 
a mající právo na autonomii, ať už uvnitř 
či dokonce vně nadnárodního soustátí, 
jak Palacký připustí o několik desetiletí 
později? Právně a historicky defi nované 
území, nebo český národ, jenž ho obý-
vá? A vůbec, jak defi novat „národ“? Toto 
kmitání českého a nejen českého emanci-
pačního pohybu v 19. století mezi národ-
ně-kulturní a tzv. „státoprávní“ argumen-

tací historici dobře znají. Tragédií českých 
(a znovu: nejen českých) dějin však bude, 
že tato nejednoznačnost v chápání zaklá-
dajícího principu politické autonomie se 
nikdy nevyřeší v hlavách zúčastněných, 
ale že si ji budou řešit dějiny takříkajíc 
samy, vášnivě a tudíž násilně. A „řešení“, 
jež takto z dějin vyplynou, pak už nebu-
dou ničím jiným než jakousi vyvřelinou 
traumat, jimiž si bohužel budou muset 
projít všichni účastníci středoevropského 
příběhu: příběhu, jenž nahromadí ruiny, 
na nichž a v nichž obrazně a často i doslo-
va žijeme dodnes…

Nekon�ící ��. století
Tento výlet do minulosti by nebyl nut-
ný, kdyby tu nebylo to „dodnes“, kdyby 
nepromlouval do aktuality a kdyby něk-
terá z myšlenkových schémat vzniklých 
v 19. století úmorně nepřežívala s inten-
zitou, kterou měla v době svého zrodu. 
„Národní stát“, jímž se v naší zemi mno-
zí ohánějí jako čímsi nenahraditelným, 
v našem povědomí není ani tak politic-
kým principem, nýbrž sebeobranným 
systémem jinak roztroušených atomizo-
vaných individuí propojených kmeno-
vou sounáležitostí, sdíleným osudem, 
jazykem a jistým počtem většinou naho-
dile vyjmenovávaných zvyklostí vydáva-
ných za charakteristické.

Toto až křečovité lpění na etnické 
soudržnosti je zcela srozumitelné – řeče-
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no kunderovsky – v „nesamozřejmém“ 
národě, který si nese ve své historické 
paměti vzpomínku na svou politic-
kou neexistenci a který musel vynaložit 
gigantické intelektuální úsilí a takříkajíc 
se vymyslet, aby nezmizel z mapy. 

Otázka ale je, nakolik nám strašidla 
minulosti hrozí dodnes. Nové historic-
ké situace vytvářejí nové úhly pohledu 
a mohou nás vést k názoru, který zjevně 
všichni nesdílíme, že rok 1989 zname-
ná sice opozdilé, ale defi nitivní vítězství 
„národního obrození“. Je obtížné si před-
stavit, že by se nyní někdo snažil připra-
vovat český národ o jeho jazyk, o kulturní 
solidaritu, jež z něj vyplývá, a o všechno 
to, co jsme si tak pracně vypiplali – aby-
chom neříkali „vydobyli“ – za posledních 
200 let. Národní stát, jeden z výsledků 
této snahy, si tudíž snad už může dovolit 
postoupit jiným nadnárodním celkům 
některé ze svých pravomocí, protože jeho 
primární rolí dnes není, aby hájil národ 
před vymizením, ale především aby 
zaručoval, tak jak to činí jiné demokra-
tické státy, politickou svobodu občana.

Nástroj cizák� a lokaj� 
Nadnárodní je ale právě to, co nemáme 
moc rádi, a to zase z historických důvo-
dů. Ono totiž většinou vždy bylo ne-li 
přímo protičeské, tak alespoň nečeské: 
tak je vnímána Svatá říše římská nebo jak 
rakouské, tak rakousko-uherské mocnář-
ství. O protektorátu, jehož případ je jasný, 
ani nemluvme. Za odporující národním 
zájmům je považováno celé komunistic-
ké období, jež z nás učinilo jeden z člán-
ků univerzalistického „tábora míru“. 
Jediná tu zůstává jako následováníhodný 
příklad první republika se svými dvaceti 
lety služby odvěkým touhám národa. 

Je proto přirozené, že se stejnou inten-
zitou, se kterou stát vzýváme a prahneme 
po něm, stát proklínáme a nenávidíme, 
protože stát je převážně nástrojem ne-li 
přímo cizáků, tak přinejmenším jejich 
místních lokajů. Stát, to prostě nejsme 
„my“, to je někdo jiný, mluvící cizím jazy-
kem či češtinou, v níž zaznívají koncepty, 
jež by se v české hlavě nikdy nezrodily. 
Není tedy a nemůže být, jak by si to přál 
Hegel, příslibem autonomie subjektu ať 
už individuálního či kolektivního, nýbrž 
heteronomním zdrojem útlaku a odcize-
ní ve všech smyslech tohoto slova. 

Na tomto skřipci protichůdných sil, 
mezi lpěním na státě defi novaném jako 

v sobě silnější zdroje sebedůvěry. Snad 
už je tu konečně možnost si říct s jistou 
dávkou naděje, že z hříčky mocných jsme 
se stali o trochu více spolutvůrci svých 
osudů. Toto nabytí sebedůvěry je prvním 
krokem ze tří nevyhnutelných kroků 
na cestě vedoucí jinam, do mentálních 
poloh, kde jsme nikdy nebyli. Tím dal-
ším je uvědomění si, že Evropská unie 
není nějakou rouškou nových imperia-
lismů a trojským koněm nového útlaku, 
a že za jejím zrodem lze hledat vůli nalézt 
způsob, jak ochránit evropský kontinent 
před dalšími útrapami. 

T�žký krok
K tomu, aby se nám to povedlo, je ale 
nutné rehabilitovat ideál a myšlení vůbec: 
připustit, že chtít něco od dějin a přát si, 
aby se ubíraly určitým směrem, není pro-
jevem „sociálního inženýrství“ a že není 
naší povinností ponechat své osudy za 
dějinami fungujícím „motorům“, jak to 
od nás vyžadovali leniští marxisté a dnes 
žádají jimi odchovaní mystici liberalismu. 
Chtít od skepsí prolezlého národa učinění 
tohoto třetího kroku je zřejmě to nejtěžší. 
Bude ho ale asi muset udělat, nechce-li, 
jako někdo, kdo sotva se narodil, přešel 
do senility, si pouze pobrukovat o potůč-
cích zurčících po skalinách, o tuzemském 
rumu a o bruselské byrokracii.  

Petr Fleischmann je fi losof a publicista.

„vlastní“ či „národní“ a odporem ke státu 
jako takovému spojeným s odporem ke 
všemu nadnárodnímu, jsme napínáni 
i dnes v polemikách týkajících se Evrop-
ské unie a našeho místa v ní. Nejsme tu 
na tomto skřipci bezpochyby sami, ale 
od ostatních nás liší intenzita střetu mezi 
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Primární rolí státu 
dnes není hájit 

národ před 
vymizením, 
ale zaručit 

politickou svobodu 
občanů.

zmíněnými silami a absence vážnější dis-
kuse na toto téma. Odtud pramení něk-
teré z našich postojů, nad nimiž Evropa-
né v mezinárodních fórech často kroutí 
hlavami, protože nechápou naši nedůvě-
ru či dokonce odpor ke společenství, do 
kterého jsme přece dobrovolně vstoupili. 
Nevědí totiž to, co o sobě víme my, že 
málokdy v dějinách jsme o sobě rozho-
dovali sami a že ne tak vzdálená je doba, 
kdy „ano“ vlastnoručně vložené do urny 
ještě nemuselo znamenat náš souhlas.

Toto je ale náš problém. Vyjít z para-
doxu znamená vejít do sebe sama a najít 

 téma
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Co si p�ejeme

J
ak ukazují sociologické výzkumy, 
mezi hlavní problémy rozvoje naší 
společnosti patří bezpečnost obča-

nů, korupce, rozvoj hospodářství a daně, 
sociální jistoty, nezaměstnanost a refor-
ma důchodů, zdravotnictví a školství. 
V mysli lidí se všechny tyto oblasti pojí 
s fungováním státu. Víme, že stát bývá 
defi nován jako instituce disponující 
mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony 
a mající možnost prosazovat je násilím. 
V těchto „mocenských“ aspektech je náš 
stát mezi občany hodnocen značně kri-
ticky: parlament se netěší valné přízni 
veřejnosti, výkony justice jsou zdrojem 
značných pochybností, hodnocení vlády 
je jako na houpačce a v poslední době se 
ocitalo až u samého dna. 

Brzda, šance, jistota 
Moderní evropský stát je lidmi chápán 
nejen jako základní mocenská instituce, 
ale jako opatřovatel, zřizovatel, garant 
a kontrolor veřejných služeb. A všechny 
klíčové problémy naší společnosti, jak je 
vnímá veřejnost, souvisejí právě s touto 
pečovatelskou rolí státu. Je to dobře, nebo 
špatně? Těžko říct. Jedno je ale jasné, deba-
tě o tom, jaký chceme stát, odkud kam má 
sahat, kolika penězi má disponovat a co 
má poskytovat svým občanům, jsme se 
za uplynulých sedmnáct let věnovali zcela 
minimálně. Slýchali jsme sice často fl os-
kule o tom, že stát má být malý, zato však 
efektivní, ale mnohé statistické údaje spíše 
naznačují, že stát na rozsahu neubral a na 
výkonnosti nezískal. Možná dokonce ze 
sebe setřásl část odpovědnosti, aniž by ji 
adekvátně přenesl někam jinam.

Je i není paradoxem, že na cestě od 
tuhého státního centralismu minulého 

Stát p�edstavuje pro Čechy jen tušené úto�išt� z nouze. 

Sedmnáct let chybí debata o tom, jaký chceme stát, kolika 

pen�zi má disponovat a co má poskytovat svým ob�an"m.

Jan Hartl
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me, co dostáváme
i u pravicových politiků koncepci restitucí, 
jež stála na idejích oživení etiky a hodnot 
živnostenského podnikání. Jak obtížně se 
rodily a fungovaly instituce, jež základ-
ní instituce státu doplňovaly o kontrolní 
a zpětnovazební funkce – Senát, ombud-
sman, Nejvyšší kontrolní úřad, Ústavní 
soud, různé občanské iniciativy. 

V situaci, kdy dodnes politikové na 
centrální úrovni nenalézají odvahu svěřit 
větší výtěžek daní od obyvatel jednotlivým 
obcím a dát jim reálné rozhodovací pra-
vomoci, se nelze divit, že stát i nadále hra-
je ve veřejném mínění hlavní roli. Prostě 
řečeno – s ničím jiným nemají lidé dosta-
tečně dlouhou a hlubokou zkušenost.

Jako hospodá$ 
Mohlo by se zdát, že obnova tržního hos-
podářství v naší společnosti, opírající se 
od počátku devadesátých let o vyhro-
cenou libertariánskou rétoriku, vedla 
k poměrně rychlému oslabení role státu 
v ekonomice. Nechci se podrobněji pouš-
tět do polemiky, nakolik tomu skutečně 
tak bylo a nakolik se spíše projevoval roz-
por mezi slovy a činy. Nepochybné ale je, 
že ve vědomí lidí je role státu v ekonomi-
ce velmi silná a v čase setrvalá. Okrajo-
vou je u nás skupina těch, kteří požadují 
silnou produkční roli státu v řízené eko-
nomice nějakého moderního socialistic-
kého typu. Údaje Střediska empirických 
výzkumů – STEM ukazují, že jde jen asi 
o deset procent dospělého obyvatelstva 
České republiky. S tržní ekonomikou 
bez přívlastků, tj. s minimálními zásahy 
státu, se na druhé straně dlouhodobě 
ztotožňuje necelých 30 procent obyva-
tel. Zbývající tři pětiny našich občanů 
volí sociálně tržní variantu. Chceme-li 
odlišit názorové skupiny uvnitř zastánců 
sociálně tržní ekonomiky, pak menší část 
(kolem čtvrtiny v rámci celého obyvatel-
stva) tvoří příznivci sociálně-demokra-
tického modelu, kde stát vybírá vysoké 
daně, zlepšuje postavení chudých a soci-
álně potřebných. Relativně nejsilnější 
skupinu lidí (více než třetinu v rámci celé 

režimu k nové otevřené demokratické 
společnosti zůstala ve vědomí většiny lidí 
státu i nadále ústřední role. Budeme-li na 
etatismus v hlavách lidí pohlížet jako na 
pozůstatek, stereotyp minulého totalit-
ního režimu, můžeme jej jako přežitek 
pokládat za brzdu rozvoje vrstevnaté 
a mnohotvárné demokratické společ-
nosti, která otevírá šance pro rozmanité 
životní strategie a styly. 

Budeme-li etatismus v hlavách lidí 
brát jako most jistoty přes rozbouřené 
vlny společenské transformace, můžeme 
jej vnímat i jako logické východisko. A to 
v situaci, kdy v důsledku slepé uličky 
minulého režimu došlo již před dese-
tiletími k postupné korozi přirozených 
lidských společenství, širší rodiny a pří-
buzenstva, lokální komunity, spolků, 
sdružení, náboženských obcí, prostě širo-
kých struktur občanské společnosti. Kdy 
došlo k rozvolnění celospolečenských 
i skupinových norem a hodnot, kdy se 
zásadním způsobem oslabily mecha-
nismy neformální sociální kontroly, ať 
již třeba morální pravidla nebo profesi-
onální standardy, závazky společenských 
tradic, ohledy na bližní i odpovědnost ke 
generacím příštím. V situaci jisté anomie 
(bezzákonnosti v právním, ale i morál-
ním smyslu – pozn. red.) se stát postup-
ně v mysli lidí stával hlavním a jediným 
aktérem společenského pohybu. 

Prim v mín�ní lidí
Pádem komunistického režimu se jen 
pootevřel prostor k tomu, aby si lidé uvě-
domili, že klíčových účastníků společen-
ského rozvoje je více. Ti si však svoji cestu 
vědomím lidí probojovávají jen pomalu 
a postupně. Vzpomeňme jen jak bezna-
dějně působilo věcně správné, ale nedo-
statečně zdůrazňované a asi i předčasné 
úsilí politiků první poloviny devadesátých 
let (především z řad ODA) učinit živé 
politikum z pojmů občanské společnosti 
a krajské samosprávy coby protiváhy cen-
trálního státu. Vzpomeňme, jakého nedo-
cenění se v počátku privatizace dostalo 

Jednostranné 
oslabení vlivu 
státu v oblasti 

veřejných služeb 
většina veřejnosti 
vnímá se značným 
znepokojením jako 
oslabení životních 

jistot.

společnosti) tvoří ti, kteří požadují tržní 
ekonomiku, v níž si stát trvale zachovává 
velmi silné kontrolní funkce. V této nej-
početnější skupině se setkávají zastánci 
sociálního státu s liberály, kteří požadují 
důslednou ochranu soukromého vlast-
nictví a garance svobodného podnikání.

Role státu v ekonomice podle lidí však 
nespočívá jen v nuancích sociálně tržního 

modelu. V letech 1998-2005 stabilně více 
než 60 procent lidí zastávalo názor, že by 
stát měl vyvlastnit špatně privatizované 
podniky, zhruba stejný počet se domní-
val, že stát by měl bránit bankrotům vel-
kých fi rem. Po patnáct let postkomunis-
tických přeměn se zhruba na úrovni tří 
čtvrtin obyvatel udržoval podíl těch, kteří 
požadovali, aby i v současných podmín-
kách byla ekonomika pod kon trolou stá-
tu. Nostalgie či bezděčné hledání jasného 
a pevného právního rámce podnikání?

Vysoká role dosud přisuzovaná státu 
v naší ekonomice nikterak nezname-
ná, že by lidé s reálným působením stá-
tu v této oblasti byli spokojeni. Hlubší 
pohled do dat naznačuje, že tomu je 
naopak. Přes halasná prohlašování všech 
politických stran, jak podporují drobné 
a střední podnikání, například téměř dvě 
třetiny lidí tvrdí, že stát vytváří celkově 
nejvýhodnější podmínky pro podnikání 
zahraničním fi rmám, necelá třetina se 
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domnívá, že nejvýhodnější podmínky 
vytváří fi rmám se státní účastí a státním 
podnikům a jen zanedbatelná tři procen-
ta lidí si myslí, že stát věnuje svou péči 
soukromým domácím fi rmám.

Ve ve$ejné sfé$e
Zatímco důležitá role státu v ekonomi-
ce není tak zřejmá, důležitá účast státu 
v poskytování veřejných služeb tak nepře-
kvapí. Stát je nositelem dostupnosti, kva-
lity i spravedlnosti školství, zdravotnictví, 
soudnictví, bezpečnosti, státní správy, 
sociálního zabezpečení, sociálních dávek 
i sociální služeb. Oslabit dominantní roli 
státu v těchto oblastech lze decentralizací, 
vytvářením různých „mixů“ soukromých, 
komunitních i státních služeb. 

V některých oblastech by takovýto mix 
byl jistým přínosem, například v sociální 
péči a v sociálních službách. I v takových 
oblastech se ale lidé neradi zbavují před-
stavy, že garance by na sebe vždy měl 
přebírat stát. Dejme si příklad: stabilně, 
neměnným způsobem 70 procent lidí 
(a takto vysoké číslo jde napříč všemi sku-
pinami obyvatel) pokládá za správnější, 
aby se o člověka ve stáří postaral stát pod-
le svých pravidel, než aby si každý občan 
svými příspěvky zajišťoval stáří podle 
svého uvážení (tento názor zastává jen 
30 procent našich občanů). Ještě o něco 
více – kolem tří čtvrtin populace – tvrdí, 
že i v nových podmínkách by si stát měl 
ponechat kontrolu nad výší nájemného, 
cenou služeb za bydlení a nad přidělová-
ním bytů. Více než dvě třetiny našich lidí 
požadují, aby i po privatizaci bytového 
fondu stát nadále kontroloval nájemné 
v soukromých domech. Kolem sedmde-
sáti procent lidí požaduje silnou roli stá-
tu ve zdravotnictví a školství. I tam, kde 
to většina lidí nevyužije, jako v případě 
vysokého školství, požaduje velká většina 
sedmdesáti procent podstatně více stát-
ních peněz. 

Jednostranné oslabení vlivu státu 
v oblas ti veřejných služeb většina veřej-
nosti vnímá se značným znepokojením 
jako oslabení životních jistot. Spíše než 
z převýchovy lidí musí věrohodný mix 
veřejných služeb vycházet nikoli z osla-
bení celkového vlivu státu, ale z oslabení 
výkonné složky státu v těchto oblastech 
(role přímého poskytovatele služby) 
a souběžného posílení složek koncepč-
ních, koordinačních a kontrolních. Ve 
skutečnosti tomu tak mnohde není, pře-

je fungování veřejné sféry důležitým 
defi ničním rysem? 

Rehabilitace $ádu 
Co s tím? Věci, které jsme měli řešit 
v počátcích transformace, nyní půjde řešit 
jen bolestně a zdlouhavě, s dodatečnými 
náklady, které odložená řešení vyvolávají. 
Ne marně se hovoří o tom, že transforma-
ci v ekonomice a politice měla předcházet 
důsledná transformace právního prostře-
dí včetně organizace veřejné sféry. 

Jistá naděje svitla našim lidem po 
vstupu do Evropské unie. Mnozí věřili, že 
EU bude svými normami společenského 
života na situaci u nás působit nepřímo, 
zvyšováním politické, ekonomické, kul-
tury, informační otevřenosti, tlakem na 
snižování úrovně korupce a na prosazo-
vání efektivnějších podob veřejné správy 
a státní administrace. Po třech letech ale 
většina věcí je při starém. Jistou vlaštov-
kou, věštící zlepšení, je podle názorů lidí 
zvyšující se kvalita a výkonnost regionál-
ní a místní veřejné správy a samosprávy. 
Netknuta podle výzkumů STEM zůstává 
kvalita práce a výkonnost ministerstev 
a centrálního státu. 

Velmi varovné jsou příznaky, že se 
snížila výkonnost justice a soudních 
orgánů a že je stále obtížnější dovolat se 
práva a spravedlnosti.

Zaplevelení právního řádu až za hra-
nici srozumitelnosti snižuje motivační 
hodnotu společenských norem a závaz-
ných pravidel, ať už psaných či nepsaných. 
Jakkoli silná role v této situaci zůstává ve 
vědomí lidí státu, je to pouze předpoklad 
jednání, jenž je ovšem ochromován nedo-
stupností prostředků k jejich prosazování. 
Vinu nesou nepochybně společenské elity, 
které měly tyto problémy předjímat. Když 
už se to nestalo, je třeba důsledně usilo-
vat o jednoduchá a srozumitelná, věcně 
provázaná řešení. Taková řešení vyžadu-
jí diskusi, která pomůže odhalit, jak lidé 
naši současnost vnímají a které argumen-
ty jsou pro ně jasné a přijatelné. Bude-
me-li mít na vybranou, zda zvolit řešení 
dokonalejší, ale nesrozumitelné, či prostší 
a srozumitelnější, je třeba dát přednost 
tomu druhému. Zůstane-li role státu i do 
budoucna jen tušeným útočištěm z nouze, 
pak naše cesta na Západ bude zdlouhavá, 
útrpná a možná i marná.  

Jan Hartl je sociolog, 
ředitel Střediska empirických výzkumů STEM.

trvává celkový důraz na velká státní či 
kvazistátní zařízení. Instituce občanské 
společnosti, rodinné i soukromé inici-
ativy jsou materiálně i jinak nezvýhod-
ňovány.

Jestli obecně postrádáme veřejnou 
diskusi o roli státu v naší společnosti, 
pak to dvojnásob aktuálně platí o veřej-
ném sektoru, zejména o oblasti služeb 
sociálních. Troufám si tvrdit, že skutečně 
závažná, kvalifi kovaná debata o transfor-
maci veřejné a sociální sféry u nás nepro-
běhla a možná ani nezačala. Jednotlivé 
fragmenty z této oblasti jsou řešeny jen 
částečně a odděleně od druhých. Ve sple-
ti pravidel, ovládajících veřejnou sféru, 
se prakticky nikdo nevyzná. 

Organizace veřejného života je ve své 
podstatě živým politikem, avšak v našich 
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Do ohniska 
politické agendy 
se nadále budou 

dostávat věci 
okrajové, snadno 

uchopitelné 
v televizních 

klipech.

předvolebních kampaních se strany spíše 
ukrývají za fráze a ideologická klišé. Proč 
se penzijní reforma, reforma zdravotnic-
tví, reforma školství, reforma veřejných 
fi nancí dosud nestaly celistvými tématy 
politického boje? 

Odpověď je jednoduchá – protože je 
to složité na vysvětlování, tkví to svými 
kořeny v kulturně historických tradicích 
jednotlivých zemí. Studium těchto věcí 
je namáhavé, cesty analýzy jen nepří-
mé, komunikace obtížná. Svým způso-
bem je to ovšem děsivé: znamená to, že 
do ohniska politické agendy se i nadále 
budou dostávat věci sice okrajové, ale 
snadno uchopitelné v televizních klipech 
na patnáct vteřin. Znamená to, že trvale 
budou politické kampaně bouřit emoce 
lidí nad věcmi nepodstatnými a to pod-
statné bude ponecháno zavedeným ste-
reotypům a postupnému vyhnívání? Jak 
se v této situaci chceme při blížit povaze 
čelných západoevropských zemí, v nichž 
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Jak se líhne
evropský ob�an

V
dnešní době stále ještě existují 
politici, kteří považují národní 
stát a národní suverenitu za úcty-

hodné a dobré staré instituce Evropy. 
Zdůrazňují rovněž emancipační a libe-
rální roli národního státu z první polo-
viny 19. století a v českém případě také 
étos, dynamiku a kulturní tvořivost 
národního obrození. K tomu přidávají 
zkušenost 20. století. V jeho průběhu 
mnohé země Evropy, zejména střední, 
zažily okupace a ztrátu možnosti roz-
hodovat o svém osudu. A tato historic-
ká zkušenost formovala i jejich postoje 
k další integraci Evropské unie. Inte-
grovanější unie, spějící ke konfederaci, 
nebo dokonce federaci, se jim jeví jako 
politický útvar, který zbaví jednotlivé 
členské země znovu těch prvků suve-
renity, jež nedávno získaly po rozpadu 
sovětského impéria. 

Rozdílné rychlosti
V diskusích o Evropě jako bychom zapo-
mněli na rozdílné rychlosti proměn jed-
notlivých složek světa, ve kterém žijeme. 
Některé z nich se mohou měnit rychle, 
jiné potřebují k tomu, aby se změnily, 
mnoho času, a další jsou překvapivě sta-
bilní, takže máme pocit, že se nemění. 
Francouzští historici, kteří si uvědomi-
li tyto rozdíly dějinného času, zejména 
Fernand Braudel, vnesli do historiografi e 
rozlišení času událostí, času sociálního 
a času dlouhého – longue durée. Mys-
lím, že problémem našich diskusí je, že 
se nedovedeme odpoutat od perspektivy 

času událostí a neuvažujeme o Evropě 
alespoň v dimenzích sociálního času. 
Ten by nám pomohl vidět hlubší vrstvy 
toho, co se dnes děje.

Pojmy jako národní stát, národ-
ní zájem suverenita je skutečně nutno 
posuzovat z delší historické perspektivy. 
Největší část svých dějin prožila totiž 
Evropa v politických útvarech, které byly 
buď značně větší než jednotlivé národy, 
např. v habsburské monarchii, ruské 
říši nebo otomanském impériu, anebo 
naopak ve státech, které byly menší než 
etnicky defi nované národy. Patří sem 
městské státy v renesanční Itálii, malá 
německá knížectví anebo stará králov-
ství, která existovala na území dnešní 
Itálie. Ale i staré a velké evropské země 
jako Francie nebo Velká Británie vznik-
ly spojením dříve relativně suverénních 
politických útvarů. 

Národní státy, které nám připadají 
jako něco zcela přirozeného, jsou tedy 
produktem společenského vývoje Evro-
py a vznikaly jako nová forma státu po 
řadě revolucí, válek a vnitřních konfl ik-
tů, které odstraňovaly tradiční feudální, 
dynastické, ale také městské a jiné for-
my politického uspořádání. Jako většina 
politických forem nejsou tedy něčím 
neměnným. Národní státy, jak se ustáli-
ly do 2. světové války, jsou politickými 
útvary, které vznikly v důsledku spole-
čenské a hospodářské modernizace. 

Nep$edvídaná slitina
Národní stát a nacionalismus jako výra-
zy modernity se přitom vyvinuly para-
doxním způsobem. Staly se překvape-
ním jak pro liberály, tak i pro socialisty 
19. století. Obojí byli totiž dlouhou dobu 
přesvědčeni – každý ovšem jiným způso-
bem – o tom, že průmyslová společnost 

Rozb�esk region", sou-

mrak národních stát"

Ji$í Musil
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ků, zvyků, hodnot, stylů života a tradic, 
vázaných na určitá společenství a území. 
Je to vliv toho, co sociální antropologo-
vé označují pojmem kultura. Kultury 
umožňují identitu, ale také lidi oddělují 
a za jistých okolností je stavějí proti sobě. 
To platí zejména tehdy, když dojde k těs-
nému spojení státu s určitou kulturou, 
a ještě více tehdy, když se určitá kultura 
stane „svatou“. 

Vzájemný poměr homogenizujích 
a propojujících sil a těch, které naopak 
posiluji jedinečnost, specifi čnost a identi-
tu, procházel v dějinách moderní Evropy 
řadou cyklů. Určitě na ně měly vliv také 
konkrétní politické konstelace a udá-
losti. Je ale možné za těmito cykly najít 
nějaký dlouhodobý trend? Trend, který 
by pomohl odpovědět na dvě základní 
otázky: vzniká něco, co by se dalo označit 
pojmem evropská společnost, a zejména 
– vzniká evropský občan? 

darwinismu, proměňovat do agresivní 
podoby. Ta vyústila v tragická dějství 
moderní historie Evropy.

Inženýr s duší místního básníka
V evropských společnostech působí od 
konce 18. století paralelně dva procesy. 
Na jedné straně to jsou účelové a racio-
nální postupy rozvíjené ve vědě, v tech-
nickém světě a také v hospodářské sféře. 
Jsou nezbytnou součástí průmyslových 
společností, ale také soudobých informač-
ních společností, i když vnitřní racionalita 
obou těchto typů společnosti je poněkud 
odlišná. Oba tyto typy mají nepochybně 
integrační efekty. Lidé pracující ve vědě, 
technice a do značné míry i v ekonomic-
ké sféře sdílejí společné významy, společ-
ný způsob myšlení bez ohledu na to zda 
jsou Češi, Italové nebo Angličani.

Na druhé straně na evropské společ-
nosti působí existence rozdílných jazy-

s jejím důrazem na racionalitu a univer-
zalitu přivede Evropu k vzniku svobod-
né a rovné společnosti. Ta již neměla být, 
podle jejich názorů, zatěžována roman-
tickým důrazem na jedinečné, lokální, 
a tradiční společenství, jež stále hledá 
návody pro svou existenci v minulosti. 
Měla se naopak minulosti zbavit. 

Třetí hráč dějin 19. století, tj. naciona-
lismus, spojil to, co se zdálo být nespo-
jitelné. Byla to skutečně nepředvídaná 
slitina. Na jedné straně nacionalismus si 
vzal za své představy a slovník romantic-
ky či komunitně laděných myšlenkových 
proudů, reagujících kriticky na raciona-
listické osvícenství a na francouzskou 
revoluci. To vyzbrojilo všechna evropská 
národní hnutí neobyčejnou emocionální 
silou, která se neprojevila jen v politic-
kých hnutích, ale také v literatuře, hud-
bě a výtvarném umění. Avšak na dru-
hé straně nacionalismus přijal sociální 
a hospodářskou realitu rodící se prů-
myslové společnosti. Ta však byla ze své 
podstaty atomizovaná, mobilní a ano-
nymní. Mohla existovat jen jako masová, 
městská průmyslová společnost.

Politické odcizení
Důležitou a nutnou součástí formujících 
se národních států se stalo rovněž základ-
ní školství a školami reprodukovaná tzv. 
vysoká kultura. Ta se ovšem musila opí-
rat o jednotlivé národní jazyky, o to, aby 
je uměli – slovem i písmem – všichni. 
Bez gramotné populace nemohla moder-
nizující se průmyslová společnost fun-
govat. Nepředvídané, ale přitom života 
schopné spojení tradičních a moderni-
zujících sil nevedlo ani k vzniku univer-
zalistické a humanistické morálky v Kan-
tově duchu, jak si to přáli liberálové, ani 
ke směřování k sociálně spravedlivější 
společnosti, jak o to usilovali socialis-
té. Vedlo však ke vzniku vnitřně souro-
dých, hranicemi oddělených politických 
a hospodářských jednotek, defi novaných 
dominující etnickou skupinou. Tyto jed-
notky sice navzájem obchodovaly a byly 
i v sociálním a kulturním styku, ale poli-
ticky se odcizovaly. 

A tak se postupně humánní a liberál-
ní orientace národních hnutí, která byla 
původně spojencem liberálů v jejich boji 
proti hierarchické feudální společnosti, 
začala v důsledku politické a hospodář-
ské soutěže mezi národními státy, ale 
také v důsledku myšlenek sociálního 

téma
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 Evropa – přes katastrofy obou světo-
vých válek a rozdělení železnou oponou 
– je nyní sociálně-ekonomicky stejnoro-
dější a podstatně propojenější¸ prožívá 
období svého největšího rozkvětu. Na 
začátku 20. století se s jádrem novodo-
bé Evropy – tj. zeměmi na jejím severo-
západu – spojila Skandinávie. Po druhé 
světové válce začal obdobný proces hos-
podářské integrace jižní Evropy, který se 
zrychlil po vstupu zemí z této oblasti do 
Evropské unie. 

Složitější byl vývoj postavení východ-
ní a střední Evropy. Období přibližování 
a vzdalování se jádru Evropy se střídala, 
integrace tohoto regionu bude zřejmě 
nejobtížnější.

Nový druh politického živo�icha
Evropa se stala stejnorodější v průběhu 
20. století především civilizačně, z hledis-
ka způsobu života a do jisté míry i soci-

mické povahy. Stále větší část hospodář-
ských aktivit probíhá v nadnárodních 
sítích, které nejsou kontrolovány jednot-
livými národními státy. Evropská unie se 
snaží vytvořit politický rámec pro tu část 
globalizovaného prostoru, který se for-
moval na kontinentu od konce druhé svě-
tové války do nového, státoprávně přesně 
ještě nedefi novaného útvaru. Doplnění 
společného trhu, společné měny a celé již 
existující právní struktury Unie o dimen-
zi politickou je zřejmě nutné. V opačném 
případě může dojít k chaosu ve fungová-
ní Unie, nebo dokonce k jejímu rozkladu 
a k návratu do Evropy konfl iktů a válek.

Druhým shlukem faktorů je naopak 
regionalizace. Prostorová blízkost a zakot-
vení v místě neztrácejí smysl ani v globa-
lizovaném světě. Lidský dosah na rozdíl 
od technického rozsahu zůstává i nadále 
důležitou složkou života. To vede, jak to 
ostatně již pozorujeme, k posilování regi-
onálních a také místních identit. Tento 
nový regionalismus a jistá „kantonizace“ 
států může dobře koexistovat s globali-
zací a prohloubenou integrací Unie Lze 
dokonce vyslovit hypotézu, že význam 
regionálních a lokálních identit roste prá-
vě v důsledku pokračující globalizace. 

Konec národní otázky
To ovšem neznamená, že národní státy 
zaniknou. Nepochybně to však zname-
ná, že se změní jejich postavení a jejich 
role. Už dnes se z nich stávají vyjedná-
vací jednotky, které jsou doplňovány jak 
novými nadnárodními, tak regionálními 
politickými strukturami. Svět se vyvíjí 
k víceúrovňové politické architektuře, 
jejímž státoprávním rámcem by v evrop-
ském případě měl být federálně uspořá-
daný stát sdružující členské státy vzniklé 
na zásadách národní identity. Principy 
nově pojatého federalismu by byly pro 
takto složitý politický útvar pravděpo-
dobně nejspolehlivější zárukou zachová-
ní demokracie v Evropě. 

A ještě jedno si uvědomíme, zamys-
líme-li se nad sociálním časem Evropy. 
I když nelze pochybovat o další existenci 
národních států a národně orientova-
ných kultur, národní otázka přestala být 
na začátku 21. století ústředním tématem 
našeho myšlení. Tím jsou spíše otázky 
lidské existence uprostřed rychle se mění-
cích životních podmínek a hodnot.   

 Jiří Musil je sociolog.

álně. To je patrné z údajů o střední délce 
života, o skladbě rodin a domácností, 
o struktuře zaměstnání, o úrovni vzdělání 
a o vývoji měst. Prudce roste pohyb obča-
nů mezi jednotlivými zeměmi Evropské 
unie a neméně rychle přibývají kontakty 
mezi uměleckými, vědeckými, školský-
mi a sportovními organizacemi. Krok 
za krokem se stávají podobnější i způso-
by života Evropanů, i když si jednotlivé 
oblasti Evropy zachovávají svoje kulturní 
rysy. Přes podobná hodnotová východis-
ka jsou právní, fi skální a pracovní systé-
my a také sociální politika evropských 
zemí stále značně diferencované. Již od 
50. let se stává Evropa imigračním konti-
nentem po staletích emigrací. V posled-
ních desetiletích se zejména zvyšuje při-
stěhovalectví z mimoevropských oblastí 
a to vede k nové etnické i sociální dife-
renciaci a k politickým napětím.

Sociologové, historici a antropologové 
po evropském občanovi pátrají, názory na 
to, zda vzniká, jsou protichůdné. Na jed-
né straně se kriticky hovoří o vzniku nové 
byrokratické, ale také vědecké elity napo-
jené na instituce EU, na druhé straně se 
poukazuje na rostoucí kontakty univer-
zit, neziskových organizací, na výměnu 
studentům a zkušeností měst. To všech-
no jsou procesy vytvářející nejen nové 
evropské sítě, ale také občany, pro které 
není obtížné kombinovat svou národní 
identitu s evropskou. Politolog John Kea-
ne proto věří , že dnešní Evropa „je svěd-
kem pomalého, neplánovaného, slepého 
a obtížného rození nového druhu politic-
kého živočicha, evropského občana“.

Možné budoucnosti
I když budoucnost nelze nikdy spolehli-
vě odhadnout ze znalosti toho, co se dělo 
v minulosti, znalost toho, co se stalo, co 
se změnilo v Evropě v dimenzích Brau-
delova sociálního času, může naše odha-
dy učinit o něco spolehlivější. A také naše 
idea budoucí Evropy se může stát realis-
tičtější. Dnes koexistuje několik trajek-
torií možného budoucího vývoje. Téměř 
všechny z nich však počítají se dvěma 
shluky klíčových faktorů, které budou 
působit na vnitřní uspořádání Evropy.

Prvním je proměna národních států 
v důsledku již dosažené a budoucí úrov-
ně evropské integrace, kterou můžeme 
považovat za jednu z forem procesu 
globalizace. Hnací motory této změny 
jsou především technologické a ekono-FO
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P�edpo

S
tátní služby vyspělých demokratic-
kých států se od tuzemské liší ve 
třech podstatných bodech. Přede-

vším zakládají státní aparát na profesio-
nalitě státních úředníků. Dále důsledně 
brání politizaci státní služby. A konečně 
jsou centrálně řízeny jednak společným 
étosem, jednak – a to zejména – společ-
nou strukturou. Naše státní služba napro-
ti tomu nedbá o profesionalitu svých 
zaměstnanců, a to už proto, že je výrazně 
zpolitizována a nemá centrální vedení.

Ve státní službě vyspělých demokracií 
se uplatňují různé druhy odbornosti. Jed-

nak je to odbornost politická, která poli-
tika učí formulovat požadavky či přání 
občanů, nacházet způsoby, jak tyto pro-
gramy uplatňovat; komunikovat s občany. 
Profesionální výchovu dostávají většinou 
v politických stranách a praxi na různých 
úrovních politické odpovědnosti.

Kvalifikace: $ízení státu
Dále je ve státní službě zapotřebí celá 
řada odborností specifi ckých, nutných 
k výkonu funkce státního aparátu. Pro-
fesionální výchovu v těchto odbornos-
tech dostávají zaměstnanci podle povahy 
povinností, které vykonávají, často v aka-
demických institucích, a praxi ve státní 
správě nebo v soukromém sektoru.

Kdysi populární naivní předsta-
va, že by třeba vláda měla být složena 

Česká státní služba se po pádu komunismu v"bec netrans-

formovala. Z"stala na stejné úrovni jako za totality a ješ-

t� se výrazn� zhoršila.

Edvard Outrata
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z „odborníků“ a nikoli politiků, se vytrácí 
spolu s praktickými zkušenostmi. Začíná 
být také jasnější, že talenty, osobní cíle 
a zájmy členů těchto skupin jsou velice 
různé, takže se jen zcela výjimečně obje-
vují lidé schopní fungovat v obou rolích.

Toto poznání je důležité, ale není 
dostatečné. Vede totiž k představě, že 
nejlepší model státní správy je ten, kde 
politik, který má mandát od voličů, 
dostane všechnu výkonnou moc. Tato 
moc má být podle tohoto názoru omeze-
na jen zákony.

 Tato představa, která bývá běžná 
v nově vznikajících demokraciích (a přetr-
vávala v různých demokratických zemích 
zhruba do poloviny dvacátého století), 
nevyhovuje podobě moderního státu ze 
stejného důvodu, pro který metody říze-
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potopní pom�ry
ní rodinné fi rmy nevyhovují potřebám 
mezinárodního koncernu. Schopnost 
řídit komplexní strukturu se totiž stává 
samostatnou odborností, odlišnou jak od 
odbornosti politické, tak i od odborností 
speciálních. Nazvěme ji ve státní správě 
odborností v řízení státní služby.

Spočívá ve schopnosti aplikovat jaký-
koli politický program, který není zce-
la extrémní, v existující státní službě, 
a to nezávisle na jeho obsahu. Profesi-
onality se dobere akademicky, v někte-
rých zemích i ve specializovaných ško-
lách. Praxi získává dlouhodobou prací 
v manažerských odpovědnostech ve stát-
ní službě. Přitom praxi ve státní službě 
nelze přes značnou podobnost zaměnit 
s praxí v manažerských místech v sou-
kromém sektoru, protože charakter prá-
ce a její cíl je v obou sektorech různý.

Ve prosp�ch zpolitizovaných 
kariérist�
Odbornost řízení státní služby naše pro-
středí ignoruje, a snažíme se tedy postu-
povat tak, jak to celý demokratický svět 
dělával před padesáti nebo dokonce sto 
lety. Funkce spojené s řízením státní 
služby se pokud možno decentralizují, 
tudíž si je vykonává každé ministerstvo 
po svém, a tedy většinou způsobem, kte-
rý není kompatibilní s ministerstvem 
sousedním. I jednotlivá ministerstva 
jsou však organizace velké a komplexní, 
takže politik zaplňuje vedoucí místa dal-
šími politiky podle své vůle. Výsledkem 
je jednak úplná politizace státní služby 
a jednak téměř úplná devastace profesi-
onálních manažerů státní správy.

Politizace jde ovšem dále než jen tam, 
kde je spojena s výměnou náměstků 
a občasného vrchního ředitele. Problém 
spočívá v tom, že státní úředníci na nižších 
stupních, jsou-li schopní a mají-li ambici, 
si nemohou dovolit zůstávat mimo poli-
tiku, protože to znamená téměř automa-
ticky konec jejich postupu. Musí si tedy 
vybrat a buď se orientovat na některou 
politickou stranu či spíše „partu“, nebo 

ve volbě prvních a žádnou pravomoc ve 
volbě druhých. 

Přitom všichni administrativní pra-
covníci ministerstva jsou zařazeni v hie-
rarchické struktuře, v jejímž čele je admi-
nistrativní státní zaměstnanec (u nás se 
vžívá termín „státní tajemník“). Politici 
nezasahují do personální politiky admi-
nistrativních zaměstnanců. Personální 
politika státní služby je řízena společ-
ně pro celou státní správu, takže státní 
úředníci mohou být vedeni k stálému 
zlepšování své odbornosti. Společný sys-
tém pravidelného hodnocení všech pra-
covníků státní služby v praxi uplatňuje 
principy, na nichž státní služba stojí.

Podvedli jsme sami sebe
Parlament ČR schválil v roce 2002 dob-
ře konstruovaný zákon o státní službě, 
který tyto prvky uplatňuje. Žádná vláda 
od té doby se však neodhodlala jej uvést 
do praxe, platnost zákona parlament stá-
le odkládá pod nejapnými záminkami. 
Vlastně jsme tím podvedli Evropskou 
unii, která trvala před naším vstupem na 
tom, abychom takový zákon měli. Tak 
jsme jej schválili, do Unie vstoupili a pak 
zákon neimplementovali, a v Unii si už 
na to nikdo nevzpomněl. 

Podvedli jsme tak hlavně sami sebe. 
Jsme teď jediná vyspělá demokratická 
země, která má předpotopní organizaci 
státní služby, jež je otevřena všem nešva-
rům: neprofesionalitě, politizaci, šlend-
riánu a dokonce korupci. Bohužel jsou 
politici velkých stran zajedno v odsou-
vání již připraveného řešení, takže se 
hned tak nápravy asi nedočkáme, ani od 
těch, kdo se prezentují, jako by byli proti 
korupci.  

Edvard Outrata pracoval jako programátor 
a systémový analytik, po srpnu 1968 odešel do 
Kanady, působil v tamějším federálním statis-
tickém úřadu. V roce 1993 se vrátil do vlasti, 
do roku 1999 předsedal Českému statistické-

mu úřadu. V letech 2000-2006 byl nezávislým 
senátorem za Prahu 12. 

musí od státní správy odejít. Výsledkem 
je skutečnost, že „přirozený“ výběr lidí 
ve státní správě je výrazně zkreslen ve 
prospěch několika zpolitizovaných kari-
éristů a jinak lidí, kteří rezignovali na 
své ambice. Tento proces se promítá i do 
nižších pater vládní struktury. Nakonec 
je pro setrvání státního úředníka ve funk-
ci nejlepší strategie dělat vše jen rutinně 
a vystříhat se jakékoli iniciativy.

Politici a+ se m�ní, 
ú$edníci a+ z�stávají
Ani tam však problémy nekončí. Dobrý 
manažer ve státní službě potřebuje vedle 
vzdělání také dlouholetou praxi ve státní 
službě. Popsaný „výběr“ brání tomu, aby 
se někdo s těmito vlastnostmi vyskytl 
a etabloval. Jsou sice stále ještě výjim-
ky, které potvrzují pravidlo, ale je jich 
jako šafránu a udržují se často spíše díky 
kombinaci svého talentu s vysoce specia-
lizovanou důležitou funkcí.

Státní služba se tak stala postupně 
téměř jedinou významnou oblastí, která 
se po pádu komunismu vůbec netrans-
formovala. Formálně zůstala na stejné 
úrovni jako za totality. Ve skutečnosti 
se však výrazně zhoršila, protože mezi-
tím vyrostla generace státních úředníků 
a politiků, kteří jsou schopni fungovat 
jen v takto mizerném prostředí.

Tato situace vlastně není nic nového. 
Všechny demokratické státy si ji řešily 
v průběhu 20. století, takže je mnoho 
receptů na nápravu. I když se v detailech 
liší, náprava všude vždy zahrnovala něko-
lik společných znaků. Především je nutno 
jasně a neměnně rozdělit všechny funkce 
ve státní službě na politické a adminis-
trativní. Politické funkce zastávají poli-
tikové (nebo jimi vybraní kandidáti), 
kteří přicházejí a odcházejí s politickou 
garniturou, a případně i s jednotlivým 
ministrem. Administrativní místa na-
opak zůstávají obsazena odborníky na 
řízení státní správy, jejichž kariéra není 
na politicích závislá. Ministr, respektive 
politické strany mají úplnou pravomoc 
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O
bčanská společnost se v Evropě 
vyvíjela v hranicích národního 
státu a ten byl v historii hlavním 

rámcem pro její existenci. V rodících se 
evropských národních státech znamenal 
prostor pro jednání občanů často první 
svobodný politický prostor vůbec. Dnes 
je situace podstatně odlišná. Nejen trh, 
ale i občanská společnost přerostly hra-
nice národního státu. Jaký je tedy vztah 
občanské společnosti ke státu? Nač 
potřebuje stát, z něhož se zrodila? A nač 
potřebuje stát občanskou společnost?

Od sedmdesátých let hovoří západní 
společenští vědci o tzv. krizi zastupitelské 
demokracie. Počet občanů organizova-
ných v politických stranách a odborech 
klesá, lidí chodí k volbám stále méně, 
důvěra ve volené reprezentanty upadá, 
místní iniciativy hynou na úbytě, lidé 
ztrácejí zájem angažovat se ve veřejném 
prostoru. 

Západní Evropa měla již skoro čtyři 
desetiletí na to, aby se s tímto procesem 
– komplikovaným navíc ještě důsledky 
globalizace – vyrovnala. Postkomunistic-
ké země, léta izolované v umělém světě 
totality vytvářejícím iluzi masové jed-
noty, spadly do proměněného světa rov-
nýma nohama se značným zpožděním. 
Během patnácti let si prošly tím, čím 
Západ za několik desetiletí – revolucí, 
entusiasmem, deziluzí z politiky, návraty 
naděje i deziluze…

Politické strany mají plnit roli spo-
jovníku mezi politickou reprezentací 
a občany. Linie mezi těmito dvěma sféra-
mi – sférou moci (politika v užším smys-
lu) a sférou dobrovolnosti (občanská 
společnost) – rozděluje samu stranickou 
hierarchii. Na nejnižších úrovních zna-
mená členství ve straně výraz dobrovolné 
a často nezištné seberealizace, přihlášení 
se k politickým ideálům, konkrétnímu 
programu a cílům. Čím ale výše k politic-
kému vrcholu, tím se motivace straníků 
proměňují a z občanské aktivity se stává 

aktivita politická (moc) i běžné zaměst-
nání (peníze). A pokud třeba prezident 
České republiky tvrdí, že vystupuje jen 
jako „občan“ Klaus a nikoli jako nejvyšší 
politická fi gura, svým způsobem zbave-
ná věrohodnosti příslušníka občanské 
společnosti, je to nanejvýš pokrytecké.

Počet členů většiny z našich politických 
stran klesá a strany se jen málo otevíra-
jí veřejnosti. Nejpočetnější, byť rapidně 
ubývající členskou základnou, disponu-
jí stále komunisté (82 tisíc) a lidovci (41 
tisíc), které však rychle dohání Občanská 
demokratická strana (29 tisíc). Osm let 
vládní Česká strana sociálnědemokratická 
má přes 17 tisíc členů a počet členů Strany 
zelených od voleb vzrostl o třetinu na sou-
časných 2 100. A to si musíme ještě podělit 
každé z těchto čísel čtrnácti (podle krajů), 
abychom dostali velmi hrubou představu 
o tom, kolik lidí má právo spolurozho-

Konec hierarchií: Nikdo už nemá své místo jisté a jednou pro-

vždy dané – ani stát, ani ob�anská spole�nost.

Ob�ané bez hrani
dovat o tom, z koho si smíme ve volbách 
vybírat – ano: spíše vybírat, než volit. 

Internet pro i proti
Politické strany už přestávají hrát roli 
exkluzivního zprostředkovatele vůle 
společnosti a stejně jako klasická masová 
média již nedrží prst na tepu politického 
života. Informace a podněty se ve vnit-
rospolečenské i mezinárodní komuni-
kaci přelévají z institucionalizovaných, 
„kamenných“ struktur (strany, odbory, 
tisk, televize) do jiných kanálů – přede-
vším na internet. 

Z tzv. otevřených zdrojů lze dnes zís-
kat ohromné množství informací, o kte-
rém by se špionům před dvaceti lety 
jen zdálo. Ale jak si je přebrat, jak se 
v nich orientovat? Politici si píší vlastní 
webové blogy (předseda britské Kon-
zervativní strany David Cameron si je 
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dokonce natáčí na video), aby si zkrátili 
cestu k voličům. Nepostrádáme ale roli 
aktivního novináře, který klade politi-
kům nepříjemné otázky, nastoluje téma, 
zatímco politik chce mluvit bez jeho pro-
střednictví o čem chce on? 

Nové trendy v komunikaci tedy nutí 
i politické strany přizpůsobit se jim 
– pružnější jsou však zatím spíš nevládní 
organizace a média. Investigativní novi-
náři (kterých ale v Čechách moc není) či 
občanská sdružení jako Oživení či Trans-
parency International se za nás prokou-
sávají spletitými sítěmi parlamentních 
internetových stránek, živnostenských 
a obchodních rejstříků, katastrů nemovi-
tostí, dávají věci do souvislostí a pomáhají 
s kontrolou volených zástupců. Existující 
roztříštěnost internetu lze využít ku pro-
spěchu občanů stejně jako proti nim. Tak 
dostupným a účinným nástrojem, jakým 

i v prostředí Evropské unie, kde je však 
komunitarizace (tj. převedení na unijní 
úroveň rozhodování) společné zahranič-
ní a bezpečnostní politiky stále utopií. 
Případné zřízení funkce ministra zahra-
ničí EU je samo o sobě jen symbolickým 
gestem, pokud se země Unie nevzdají 
této jedné z posledních „bašt“ své suve-
renity. 

Konfl ikt na Blízkém východě se pro-
mítá do vnitřního dění evropských 
zemí, vznikají aktivistické a nátlakové 
skupiny ve společnosti, které se identi-
fi kují s jednou ze stran konfl iktu. Radi-
kalizace islámu v Evropě je ovlivněna 
sdílením frustrace části evropských 
muslimů z pociťovaného útlaku jejich 
krajanů v Iráku, Palestině či v Afghá-
nistánu. Radikalizující se společenská 
hnutí představují nebezpečný jev uvnitř 
občanské společnosti, který se může pře-
nášet až na zahraniční politiku. 

Válka v Iráku ovšem mobilizova-
la v mnoha evropských zemích celou 
občanskou společnost, nejen náboženské 
či etnické skupiny. Masové protiválečné 
a protiamerické demonstrace, které probí-
haly 15. února 2003 v největších městech 
Evropy, označili dokonce dva velcí evrop-
ští fi losofové 20. století Jürgen Habermas 
a Jacques Derrida za impuls pro vznik 
evropské občanské společnosti.

Občanská společnost však zasahuje 
přímo i do samotného utváření zahranič-
ní politiky. Státy delegují některé činnosti 
v zahraniční politice na nevládní organi-
zace – nejčastěji z důvodů vyšší efektivity 
či větší důvěryhodnosti. Nejviditelnější-
mi příklady jsou zahraniční rozvojová 
spolupráce, transformační spolupráce (tj. 
pomoc s přechodem k demokracii a pod-
porou opozice v totalitních režimech) 
a analytická činnost (think-tanky).

 Vztah mezi občanem, občanskou 
společností, státem a nadstátními aktéry 
prochází v současnosti hlubokou pro-
měnou. Dříve hierarchicky uspořádané 
vztahy vzaly za své a normou se stalo 
síťové uspořádání. Nikdo tak už nemá 
své místo jisté a jednou provždy dané 
– ani stát ani občanská společnost. 

Václav Nekvapil je politolog, místopředseda 
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). 
Vystudoval politologii na FF UK, kde nyní 

působí jako doktorand. 

je internet, však ještě nikdy občanská spo-
lečnost nedisponovala. Tradiční komuni-
kační převaha státu a bohatých fi rem zde 
neplatí.

V podmínkách nízké důvěry v uzavře-
né politické strany je to otevřená občan-
ská společnost, která se dokáže rychle 
adaptovat na prostředí mimo „kamenné“ 
instituce a nalézt na internetu nový pro-
stor pro realizaci svých tradičních hodnot 
– dobrovolnosti, svobody, angažovanosti.

Transevropské sít�
Hranice národního státu překonala ob -
čanská společnost ve dvou směrech – 
nejen že se rozvolnila vazba mezi státem 
a občanem, ale občané a instituce občan-
ské společnosti mají snazší přístup k sobě 
navzájem i přes tradičně defi nované hra-
nice států. Nemusíme být přesvědčeni, že 
existuje evropská občanská společnost, 
abychom připustili, že proces evrop-
ské nadnárodní kooperace zasáhl oblast 
občanské společnosti minimálně stejně 
jako oblast ekonomickou či politickou. 
Svědčí o tom i současná debata o zave-
dení statusu „evropského občanského 
sdružení“, které by nebylo (podobně jako 
již existující evropská společnost v oblasti 
podnikání) pevně vázáno na jeden člen-
ský stát a mohlo by působit celoevropsky.

Pro českou občanskou společnost 
znamenaly procesy zahájené jednáním 
o vstup do Evropské unie výrazné zvět-
šení manévrovacího prostoru. Proběhla 
decentralizace, čímž lokální a regionální 
nevládní organizace získaly partnery na 
jim nejbližší úrovni. Politici byli přinu-
ceni rozšířit prostor pro účast občanů 
na rozhodování ve správních řízeních 
a umožnit přístup k informacím o fun-
gování státní správy a samosprávy.

Evropský prostor je ale také prostorem 
transnacionální spolupráce. Evropské 
fondy a jiné zdroje rozdělované evrop-
skými institucemi nejenže významně 
pomáhají rozvoji občanské společnosti – 
v nových členských zemích vinou slabých 
domácích zdrojů stále podfi nancované –, 
ale tlačí ji do vytváření transevropských 
sítí a do zapojování se do těch již existují-
cích. Vznikají plně nadnárodní občanská 
sdružení (skvělým příkladem je webový 
časopis Café Babel).

Ob�anští diplomati
K základním úkolům suverénního státu 
patří výkon zahraniční politiky. To platí 

nic Václav Nekvapil
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C
elý život jsem byl dobrým státním 
úředníkem. Plnil jsem směrnice 
a nařízení, kolonky a formulá-

ře. Práce ve státní správě pro mě byla 
koníčkem. Kontroly, regulace, povolo-
vací a zakazovací procesy, to bylo moje. 
V mládí jsem s oblibou dával zamítavá 
stanoviska, připadal jsem si pak důleži-
tě. Razítka bouchala, časy se měnily, ale 
občané se dál dělili na žadatele a na ty, 
kdo o jejich žádostech rozhodují. Choval 
jsem se vždy ke každému korektně, peč-
livě jsem si plnil své povinnosti, nikam 
jsem se necpal a nikomu jsem nevadil. 
Ředitelé úřadu a jejich náměstci se stří-
dali jako apoštolové v okýnku orloje, jen 
já jsem zůstával. Byl jsem přeborníkem 
tabulek, a když psací stroje vystřídaly 
počítače, zvládl jsem přechod lépe než 
mladší kolegové a kolegyně. Poctivě jsem 
chodil na školení a kursy, které úřad pra-
videlně pořádal. Stoupal jsem nenápad-
ně, ale vytrvale po úředním žebříčku 
a vypracoval jsem se až na místo vedou-
cího oddělení, i když to bylo nejmenší 

Stát jsem     já
Alena Müllerová 

oddělení, jaké úřad může mít. Kdy-
by mi bylo v době sametové revo-
luce o pár let méně, mohl jsem to 
možná dotáhnout ještě dál. 

I když tak ambiciózní jsem zase 
nebyl. Nahoře totiž fouká studený 
vítr.

Zaměstnání mě bavilo, ale jak jsem 
stárnul, čím dál častěji jsem s nostalgií 
vzpomínal na dobu svého mládí. Pro mě 
se rokem 1989 skoro nic nezměnilo. Poli-
tika mě nezajímala, větší výběr zboží také 
ne. Mohl jsem sice cestovat, ale o to jsem 
ani nestál. Nemíval jsem rád dovolenou, 
protože jsem nevěděl, co bych v době 
volna dělal. Dokud jsem ještě žil se svou 
ženou a dcerou, jezdili jsme každý rok ve 
stejnou dobu do Jizerských hor, kde měl 
náš úřad rekreační zařízení. Moje žena 
Irena navrhovala, abychom příště jeli 
někam jinam, třeba do Bulharska k moři. 
Nechápal jsem proč. V pensionu Arni-
ka nás znali, dobře tam vařili a všechno 
mělo svá přesná pravidla. Moje žena 
pravidla nesnášela a nenáviděla každé-
ho, kdo je ztělesňoval. Vadili jí policajti, 
celníci, vojáci, soudci a všichni úředníci 
včetně mě. Sama pracovala jako kadeř-
nice. Tvrdila, že my, kancelářské myši, 
se jenom vyvyšujeme nad obyčejné lidi. 
Přezdívala mi Klotový rukáv. Slyšel jsem 
ji několikrát, jak to s despektem vyslovila, 
když telefonovala s kamarádkami. Určitě 
to vykládala i zákaznicím. Snažil jsem se 
jí vysvětlit, že svět musí mít řád. 

„Ty jsi fakt hroznej byrokrat,“ křičela, 
jako kdyby říkala, že jsem neřád.

„Na byrokracii není nic špatného,“ 
obhajoval jsem svoji práci. „Žádný stát 
by bez ní nemohl fungovat.“

„Ale mě stát vůbec nezajímá,“ zlobila 
se. „Chci o sobě rozhodovat sama.“

Opakoval jsem jí, že stát zajišťuje zdra-
votní péči, bezpečnost, vzdělání...

„Chtěla bych se podívat na Západ,“ 
odpověděla Irena jako obvykle docela 
bez souvislosti.

„Nedostaneme výjezdní doložku,“ 
připomněl jsem jí to, co samozřejmě 
věděla sama.

„A nemohl bys ji přes známosti na 
úřadě nějak zařídit?“

„Ne,“ odpověděl jsem. 
„Tak bych alespoň chtěla druhé dítě.“ 
To byla celá ona. Přeskakovat z téma-

tu na téma. Prosazovat se bez ohledu na 
druhé. Nevzdával jsem se však naděje, že 
ji nakonec přece jen vychovám.

„Víš, že druhé dítě nemáme naplá-
nované,“ upozornil jsem ji. „Stačí, že 
se nám Jiřinka narodila dřív, než jsme 
sehnali byt. Víš, jaké to způsobilo problé-
my s tvojí matkou.“

„Moji matku nech na pokoji. Teď už 
byt máme a dvě děti se do 3+1 vejdou.“

Druhé dítě jsem jí nepovolil. Neviděl 
jsem jediný důvod.

„Udělal bys mi radost. “
„To pro mě není žádný logický argu-

ment.“
„Děti a rodiče tvoří rodinu a rodina je 

základ státu,“ použila mou vlastní zbraň. 
„Jedno dítě pro vytvoření rodiny sta-

čí,“ setřel jsem ji. 
Děti jsem neměl rád pro jejich nevy-

počitatelnost a neustálé porušování pra-
videl. Zvláště ty malé se daly jen velmi 
špatně řídit. Myslím, že každý stát by 
měl počet dětí regulovat, jako to dělají 
třeba v Číně. Taková práce by se mi líbi-
la. Schvalovat rodinám počet dětí. Jedno 
děcko a dost. Zasnil jsem se. Zatím jsem 
se pokoušel regulovat jen sebe a přede-
vším Irenu, i když ne příliš úspěšně…
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Brzo po svatbě jsem vypracoval orga-
nizační řád naší domácnosti. Moje žena 
kupodivu odmítala dodržovat i nejjed-
nodušší domácí směrnice. Dokud byla 
Jiřinka menší a Irena mě potřebovala, 
nemohla si moc vyskakovat. Pochopitel-
ně musela vypracovávat rozpočet na kaž-
dý měsíc a vést si přesné účetnictví.

„Pořádek dělá manžele,“ říkal jsem její 
matce, která do toho neustále kafrala.

„To si pleteš, Pepo. Pořádek dělá 
PŘÁTELE, ne manžele,“ poučovala mě 
tchyně. Nesnášel jsem, když mi říkala 
Pepo. Jmenuji se Josef, a tak jsem si také 
přál, aby mě všichni oslovova-
li. Oslovování sice nebylo sou-
částí vnitrorodinné směrnice, 
ale začal jsem o jejím doplnění 
uvažovat. Mohl bych zakázat 
Pepu a Klotový rukáv a povolit 
Josefa a možná i nějaké mazlivé 
přezdívky. Už dávno jsem stejně 
doma žádnou neslyšel.

Když si Irena chtěla něco 
koupit nad rámec rozpočtu, 
musela vyplnit žádost. Zprvu to 
dodržovala a tvářila se, že je to 
legrace. Později začala všechny 
moje organizační pokyny sabo-
tovat. Vyhrožovala, že si pořídí 
druhé dítě ilegálně, bez mého 
svolení. 

„A myslím to vážně,“ řekla. 
„Bez povolení a s někým jiným.“

Mrzí mě, že jsem ji nako-
nec musel potrestat. Mé vlastní 
předpisy tělesné tresty nepovo-
lují, ale nedokázal jsem se ovlád-
nout. Od té doby už organizace 
domácnosti nikdy nefungovala. 
Irena sice dál vařila, uklízela, sta-
rala se o Jiřinku, ale když se mi 
výjimečně podívala do očí, měla 
v nich takový výraz, že mi bylo 
jasné, že mě zrušila. Vyškrtla ze 
seznamu. Zamítla bez možnosti odvolá-
ní. Zlikvidovala jako fakturu. 

Zaměřil jsem se pak na Jiřinku, naši 
dcerku. Už byla dost velká na to, abych jí 
mohl předat něco ze svých zkušeností. 
Zdálo se, že se potatila. Když jsem viděl, 
jak pečlivě vykresluje písmenka domácí-
ho úkolu, jak nikdy nic neodkládá, jak má 
ve všem pořádek, měl jsem z ní radost. Už 
v sedmi letech si dokázala založit školní 
práce do šanonů, které jsem jí koupil, což 
mě dojímalo, zatímco Irena šílela. Když 

jsme si s Jiřinkou naplánovali, že se bude-
me každé úterý od 17,00 do 18,00 učit 
dějepis, napsala si to do diáře, který si sama 
vyrobila z malého sešitku, a trvala na tom, 
abychom čas přesně dodrželi. Těšil jsem se 
na naše chvilky. Všechno okamžitě chápa-
la a neskákala mi neustále do řeči jako její 
matka. Probírali jsme spolu dějepis a poví-
dali si o vzniku států. Různé typy státního 
zřízení byly mým oblíbeným tématem. 
Vysvětloval jsem jí třeba, jak se v Římě roz-
dělovali lidé do majetkových tříd na patri-
cije, plebejce, klienty, patrony a otroky.

„My dva jsme patricijové a maminka 
je plebejec, viď?“ zeptala se.

Irena mě ignorovala a neplnila už sko-
ro žádné své povinnosti, ani ty manželské. 
Když jsem jí je připomněl, pobaveně se 
zasmála a řekla mi, ať si podám žádost. 

Vzápětí si ona sama podala žádost 
o rozvod a odstěhovala se s Jiřinkou ke 
tchyni. Od té doby už jsem musel o vše 
žá dat jen já, ale nebylo mi to nic platné.

Podle vý po vědí Ireny, je jích rodičů 
i posudku psy cho loga, který vy  šetřoval 
Jiřinku, vy pa dalo, že jsem naprostý cvok. 
Ire na si schovala některé mé předpisy, 

nákresy a grafy, týkající se chodu rodiny. 
Musel jsem podstoupit vyšetření u psy-
chiatra a nakonec jsem si oddychl, že mě 
rovnou nešoupli do blázince. 

Prý jste často opakoval větu: „Stát jsem 
já. Je to pravda?“ ptal se mě psychiatr. 

„Ale to řekl Ludvík XIV.,“ bránil jsem 
se. „Je to jen můj oblíbený citát. Já si pře-
ce o sobě nemyslím, že jsem stát!!“

„A kdo si myslíte, že jste? Ludvík XIV.?“
Ten doktor byl magor. Přesto jsem se 

snažil zdvořile odpovídat na jeho pitomé 
otázky. 

Soudkyně rozhodla, že se prozatím 
nesmím s dcerou stýkat, protože jsem 

hraniční osobnost s agresivní-
mi sklony. Po nějaké době si prý 
mohu zkusit požádat o to, abych 
ji mohl občas vídat.Respektoval 
jsem rozhodnutí soudu, ne boť 
zastupuje stát a hájí práva dítěte. 
Pravidelně jsem platil alimen-
ty a nesnažil jsem se s dcerou 
setkat. Moje bývalá žena začala 
podnikat. Založila si kadeřnic-
ký salon a zřejmě jí to šlo dobře. 
Možná se mi přece jen podařilo 
vštípit jí nějaké zásady efektiv-
ní organizace. Psal jsem Jiřince, 
když měla narozeniny, a ona mi 
později oznámila, že se dostala 
na práva. Pozvala mě pak na 
promoci a brzo potom i na svat-
bu, ale nešel jsem tam. Když 
mě informovala o tom, že se jí 
narodil syn Tadeáš, napsal jsem 
jen, že přeji jí i celé rodině hod-
ně štěstí. Nevolal jsem, i když 
sama od sebe několikrát napsa-
la a poslala mi telefonní spojení. 
Pokud měnila číslo, vždy mi to 
oznámila.

  

Vykonával jsem dál svou 
úřednickou práci. V té době 
jsem přestal mít potěšení ze 

zamítnutých žádostí a snažil jsem se vše 
vyřídit kladně. S žadateli jsem jednal 
laskavě. Cítil jsem se unaven. Byl jsem 
v důchodovém věku, nějakou dobu jsem 
přesluhoval. Zřejmě jim bylo líto mě pro-
pustit, protože věděli, že nic jiného než 
tohle zaměstnání v životě nemám. Úřed-
nická práce už mě unavovala. Zdála se
mi najednou stereo typní a nudná. Ně-
kdy se mi stalo, že jsem přišel do úřadu 
a nemohl po znat vůbec nikoho z lidí, 
které jsem potkal.
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„Nevíte, prosím, kdy dnes přijde dok-
tor Hladík?“ zeptal jsem se povědomého 
muže na chodbě.

„Ale to jsem přece já,“ vytřeštil na 
mě oči doktor Hladík, protože pracoval 
už dva roky ve stejném poschodí jako já 
a mluvili jsme spolu nesčetněkrát. „Není 
vám něco, pane Josefe?“

„Promiňte… chtěl jsem se zeptat, jestli 
tu není…“ nedokázal jsem si vybavit ani 
jedno vhodné jméno. Došel jsem rychle 
do kanceláře a opřel si čelo o monitor. 
Tělo počítače hřálo a občas zahučelo, ale 
plocha obrazovky příjemně chladila.

„Stát jsem já,“ řekl kdosi. Nadzdvihl 
jsem hlavu s obavou, že uvidím Ludvíka 
XIV., ale naštěstí tam nikdo nebyl. 

„Osud státu závisí na osudu každé 
rodiny,“ zaznělo dutě. 

Zřejmě ke mně právě promluvil můj 
počítač.

Druhý den jsem se dohodl s vedením, 
že odejdu do důchodu. 

Těsně před tím, než jsem na rozpa-
čitém večírku dostal úřední plaketu za 
dlouholetý přínos a ošklivý obraz a se 
všemi jsem se vlažně rozloučil, mě na-
vštívila poslední klientka. Ta žena vypa-
dala zvláštně. Měla plandavé barevné šaty, 
pošité korálky, a rudě obarvené vlasy. 
Byla dost stará, určitě přes sedmdesát let. 
Vypadala jako přestárlá hipísačka. Před-

ložila mi žádost. Všechny náležitos-
ti byly vyplněné, rodné číslo, adresa, 
jak to má být, žádný údaj nechyběl. 
Jen v kolonce předmět žádosti bylo 
napsáno jediné slovo: ŠTĚSTÍ.

„Ale tohle vám ne mů žu schválit, 
paní,“ řekl jsem co možná nejjem-
něji.

„A proč ne?“ zeptala se. „Je to pro mě 
opravdu dů le žité. Jinou možnost už ne-
mám.“

Díval jsem se na ni s obavami, zda to 
není halucinace nebo naopak regulérní 
šílenkyně. 

„Ale my tady nemůžeme schvá lit… 
štěstí. Já jsem státní úřed ník a tohle je 
subjektivní věc. Štěstí vám žádný stát ani 
úřad nezajistí.“

„To je škoda,“ povzdychla si. „Moc 
bych ho potřebovala.“

„To já taky, má milá, ale nejde to.“
„Opravdu ne?“ Měla velké fi alovo-

modré oči. Najednou se mi nezdála stará, 
ale krásná. „Ani kdybych vám...“ zdálo se 
mi, že chce sáhnout pro něco do látkové 
kabely, zdobené korálky. 

„Ne, ne,“ zarazil jsem ji. „Nic mi nedá-
vejte, úplatky jsem nikdy nebral.“

Nechala zase rukou spadnout.
„Takže vy mi opravdu tu žádost 

nemůžete potvrdit?“
„Nemůžu. Leda bych…“

Podívala se na mě s nadějí. 
„Jedině, že bych vám ji potvrdil jen 

sám za sebe. Stejně už odcházím do dů-
chodu. – Když jsem byl mladý, měli jsme 
se ženou takovou hru, jako že pořád 
někdo o něco žádá…“

„Třeba o ruku?“ napověděla mi.
„Ano. Napřed o ruku. Pak o dítě. 

O laskavost… O pomoc… a tak..“
Vzal jsem razítko a přitiskl jsem ho na 

papír. Známě a přátelsky luplo a obtisk-
lo se v celé své kráse. Připojil jsem ještě 
parafu a podal jsem jí papír zpátky.

Zasmála se takovým jakoby dívčím 
zachichotáním, strčila list jen tak volně 
do tašky a odkráčela. Zůstala po ní jenom 
jemná květinová vůně. 

  

Druhý den jsem zavolal Jiřince, že 
bych se moc rád setkal s ní a se svým 
vnukem. Byla překvapená a zdálo se mi, 
že má v hlase slzy, ale možná byla jen 
nachlazená.

„Moc ráda se s tebou sejdu, tatínku,“ 
řekla. „Ale s Tadeášem to bude těžší. On je 
mo mentálně anarchista.“

„A co to znamená?“
„Chodí v černém ob lečení s kapucí. Žije 

na Smíchově v jednom squatu. Odmítá 
státní zřízení, vládu člověka nad člověkem 
a touží po neomezené svobodě.“

„Aha,“ řekl jsem. „To je asi trochu po 
babičce.“

„To se mi nezdá,“ zasmála se podobně 
ja ko ta stará hippie s žá dostí o štěstí.

„A jak se daří tobě?“ zeptal jsem se. 
„Jsi aspoň trošku šťastná?“

Alena Müllerová je dramaturgyně 
České televize, scenáristka a spisovatelka. 

Povídku Stát jsem já napsala pro Přítomnost 
v rámci jejího tématu „Stát a jeho pán“.  
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– NMD) vytváří falešný pocit bezpečí 
a zvyšuje rizika, neplní původní předse-
vzetí (připomínají špatnou bilanci zkou-
šek), není kvalitně navrženy a je příliš 
nákladný vzhledem k tomu, že hrozbu 
dnes – spíše než střely dlouhého doletu 
– představují teroristé. 

Podle českých oponentů základna 
poškodí suverenitu České republiky 
a učiní z ní potenciální terč pro odpůrce 
amerického militarismu.

Riskantní 
deštník   

Tomuto důležitému rozhodnutí ale 
nepředcházel žádný dialog mezi českými 
občany a jejich politickou reprezentací. 
Přípravy radarové základny jsou v plném 
proudu, české vládě schází už jen svolat 
formální slyšení – poté, co požadavek 
projde parlamentem. Poslanec za ČSSD 
Lubomír Zaorálek však tvrdí, že parla-
ment stojí před rozhodnutím, aniž byl 
dostatečně informován. 

Přesto, že příznivci základny často 
argumentují loajalitou k Severoatlantic-
ké alianci, základna s ní ve skutečnosti 
nemá co do činění. Jde víceméně o bila-
terální dohodu mezi Českou republikou 
a Spojenými státy. 

Kritici základny uvádějí, že americký 
program národní protiraketové ochrany 
(US National Missile Defense Program 

Smlouva o nepoužívání balistic-
kých střel (Anti-Ballistic Missile Treaty) 
z roku 1972, podepsaná Spojenými státy 
a Sovětským svazem, uvádí, že raketo-
vá ochrana představuje hrozbu pro mír 
a přežití. Reaganova Strategická obranná 
iniciativa z roku 1983 (Strategic Defen-
se Initiative), zahrnující laserové stani-
ce a rentgenové laserové satelity urče-
né k likvidaci nepřátelských střel, byla 
označena za Hvězdné války, protože byla 
všeobecně vnímána jako přehnaná. Bill 
Clinton ji během svého úřadování odsou-
dil jako porušení Smlouvy o nepoužívání 
balistických střel. Kromě toho zpochyb-
nil také její účinnost. 

Krátce po 11. září 2001 americké vede-
ní Smlouvu o nepoužívání balistických 
střel ofi ciálně vypovědělo – především 
proto, aby mohlo dostát obnovení pro-
gramu americké národní protiraketové 
ochrany. Bývalý ministr obrany Donald 
Rumsfeld jej vzkřísil v rámci obrany proti 
Iráku a severokorejským raketám. Radar 
ve středních Čechách by měl sloužit 
k detekci právě těchto nebezpečí.

Otazníky z	stávají  
Likvidace raketových střel během letu 
představuje vážný problém. V době stu-
dené války převažoval názor, že by nikdo 
raketu s jadernou náloží nepoužil, pro-
tože by byl záhy identifi kován a byla by 
proti němu podniknuta odvetná opat-
ření, jež  by vedla ke vzájemné likvida-
ci všech. To fungovalo jako dostatečně 
odstrašující prostředek.

Zásadní otázky, zda nás činí raketová 
obrana bezpečnějšími či zranitelnějšími 
a zda dokáže skutečně zachytit rakety 
nízkého doletu a další pozemní a lasero-
vé střely, zůstávají dodnes nevyřešeny. 

Expanze protiraketové 

obrany povede k další 

militarizaci

William A. Cohn 
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P
ouze pár hodin poté, co český par-
lament ukončil sedm měsíců trva-
jící krizi v zemi vyslovením těsné 

důvěry parlamentu, požádala letos 19. 
ledna americká vláda Českou republiku 
o možnost vybudování radarové základ-
ny na jejím území. Tato a další základna, 
která má vyrůst v Polsku, by měly být 
součástí ochranného protiraketového 
deštníku. Jsou to první základny tohoto 
typu, které chtějí Spojené státy postavit 
na cizí půdě. Ani přes odhodlání čes-
ké vlády pustit se do takového podniku 
nemizí dohady. Faktem je, že celá disku-
se o základně, kritiky označovaná jako 
zákulisní jednání politiků, příliš nepři-
pomíná demokratické mechanismy, ani 
nebudí dojem průhlednosti a důvěry-
hodnosti.     

Falešný pocit bezpe�í?
Hned nazítří, 20. ledna, prohlásil čes-
ký premiér Mirek Topolánek: „Jsme 
přesvědčeni, že vybudování radarové 
základny na území České republiky je 
v našem zájmu. Přinese větší bezpečnost 
jak České republice, tak celé Evropě.“ 
Několik dnů po tomto prohlášení bylo 
oznámeno, že základna bude umístěna 
v Jincích ve středních Čechách, postaví ji 
společnost Boeing,  bude tam sloužit dvě 
stě amerických vojáků a přípravy skončí  
nejpozději do roku 2011. 

Odklon od mezi-
národní kontroly 
zbrojení k jedno-
stranným vojen-
ským řešením je 

nebezpečný.
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týkající se raketové a obranné politiky 
(zpětně až do šedesátých let) překlasi-
fi kovala na národně bezpečnostní tajné 
informace (přestože tyto informace byly 
donedávna veřejně dostupné) a pohrozi-
la, že novináři, kteří by čerpali z inkrimi-
novaných zdrojů, budou muset počítat 
s možností trestního stíhání v souvislosti 
se špionáží. 

Žn� armádních dodavatel	
Deník International Herald Tribune uve-
dl, že USA vydávají za armádu více než 

Americký národní protiraketový pro-
gram je komplexní systém laserové a ves-
mírné raketové ochrany, který zahrnuje 
obranu vzdušného prostoru, pozemních 
cílů a moří. V současné době jsou opat-
ření omezena pouze na pozemní systém 
chránící před střelami dlouhého dole-
tu (ofi ciální název zní Ground-Based 
Midcourse Defense). GMD spoléhá na 
stíhací letouny umístěné na pozemních 
stanovištích, které jsou schopné sestřelit 
zbraně dlouhého doletu. 

V roce 2003 vydali američtí fyzikové 
jménem Americké fyzikální společnosti 
zprávu, která poukazuje na technickou 
nedostatečnost americké protiraketové 
obrany. Předseda Svazu angažovaných 
vědců Tom Reagan (Union of Concerned 
Scientists, UCS) prohlásil, že program je 
podporován z politických důvodů, bez 
ohledu na jeho efektivitu. (Tom Reagan, 
„Star Wars missile defense system fails 
again,“ Th e Christian Science Monitor, 
2–15–05). Zpráva UCS z roku 2004, která 
vyšla pod názvem Technické skutečnosti 
(Technical Realities), tvrdí, že raketová 
obrana „nevykazuje způsobilost k obra-
ně a v případě reálného útoku střel dlou-
hého doletu nemá šanci uspět.“  

Tajn� a bez d	kaz	
V současné době se však analytici shodu-
jí na tom, že soudobí teroristé a „státy-
darebáci“ (Severní Korea, Irák, Írán, 
Sýrie) spíš než ke střelám dlouhého 
doletu inklinují k použití střel krátkého 
doletu. Také Zpráva národní zpravodaj-
ské služby (National Intelligence Estima-
te) to potvrzuje. Konstatuje, že je mno-
hem pravděpodobnější, že by případný 
útok na Spojené státy byl veden z lodí, 
z pozemních prostředků či letadel. Pro-
gram NMD se ale takovými možnostmi 
vůbec nezabývá.  

I přesto, že od roku 1983 bylo utrace-
no více než 100 miliard dolarů (rozpoč-
tová kancelář Kongresu oceňuje Bushův 
NMD až na 200 miliard), Spojené státy 
zatím nepodaly důkaz, který by svěd-
čil o tom, že systém raketové ochrany je 
skutečně účinný. Závěry se přinejmenším 
různí. Raketová ochrana nedokáže zaru-
čit zničení všech výbušných hlavic. Spíš 
než to přináší systém falešný pocit bezpe-
čí, povzbuzuje rozhodování ve prospěch  
rizikových a provokativních intervencí ve 
světě a v krajním případě dokonce úvahy 
o „omezených jaderných úderech“. 

Rusko Spojené státy v budování pro-
tiraketového ochranného systému zatím 
nenásleduje, stejně tak Čína. Jednoduše 
proto, že ho představitelé těchto států 
nepovažují za efektivní. 

Ticho okolo raketové obrany jen 
dokazuje, jak přísná informační kont-
rola a kultura „pochodujících za vlaj-
kou“ amerického „válečného prezidenta“ 
zmrazily svobodu slova a veřejnou disku-
si. Bushova administrativa dává přednost 
zatajování před transparentností vlád-
ních kroků. A to do té míry, že informace 
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všechny ostatní státy světa dohromady. 
Podle listu Th e Economist jsou americké 
výdaje desetkrát vyšší nežli výdaje Číny, 
druhého státu, který nejvíce utrácí za 
zbrojení. Celosvětové výdaje za zbroje-
ní se v posledních letech trvale zvyšují. 
V současné době činí 1,1 bilionu ročně, 
což představuje desetkrát větší sumu než 
je částka vydávaná na rozvoj.

Proč utrácíme za zbraně, které nejen 
že nejsou účinné a které nepotřebujeme, 
ale které nás navíc činí zranitelnějšími? 
Kliky, které si mezi sebou podávají stát-

ní úředníci a představitelé soukromého 
sektoru (zejména z ropného a zbrojního 
průmyslu), by mohly ledacos osvětlit. 

Projekt pro nové americké století 
(Project for a New American Century, 
PNAC), výzkumný institut založený neo-
konzervativci v roce 1997, vznesl požada-
vek na 48miliardové zvýšení výdajů na 
zbrojení (zvýšení, k němuž nakonec 
došlo, prezident Bush zdůvodnil zvýše-
ním nákladů v souvislosti s vyhlášením 
války terorismu). Dále požadoval, aby 
se raketová obrana stala národní priori-
tou. V roce 2000 PNAC, u jehož zrodu 
stáli Bushovi spolupracovníci Richard 
Cheney, Donald Rumsfeld, Lewis Libby, 
Paul Wolfowitz, Elliott Abrams a Richard 
Perle, publikuje Rekonstrukci americké 
obrany (Rebuilding America’s Defenses) 
– návrh, který lze považovat za plán ame-
rické vojenské politiky. Členové institutu 
obsadili klíčové role. 

Ředitel PNAC Bruce Jackson v minu-
losti zastával místo Bushova poradce 
(během volební kampaně v roce 2000), 
předtím byl viceprezidentem pro strate-
gické plánování u Lockheed Martin. Mezi-
tím založil Komisi pro osvobození Iráku 
(Committee for the Liberation of Iraq), 
odštěpek institutu PNAC, který zajistil 
podporu válce s Irákem. Všech dvaatřicet 
Bushových vládních spolupracovníků jsou 
bývalí vrcholoví poradci pro otázky obra-
ny. Jak konstatovala analytička Michelle 
Ciarocca, „resuscitace raketové obrany 
byla politickým rozhodnutím, popohna-
ným raketovou lobby dokonale zabydle-
nou v řadách Bushovy administrativy“. 
(Michelle Ciarrocca, „Missile defense all 
over again,“ www.fpif.org, October 2004). 

Skutečně, posledních šest let měli 
armádní dodavatelé žně; od roku 2003 
se hodnota akcií společnosti Lockheed 
Martin zdvojnásobila, u General Dyna-
mics and Boeing dokonce ztrojnásobila. 

P"íliš vysoký ú�et
Raketová obranná základna ve střední 
Evropě má sloužit proti balistickým stře-
lám, které by mohly vyslat státy jako Írán, 
Sýrie či Severní Korea. Oponenti jsou 
toho názoru, že než aby se systém stal 
ochranným štítem hostitelských států, 
učiní z nich spíš potenciální cíl útoků.  

Březnový průzkum českého veřejné-
ho mínění, který publikoval deník Mla-
dá fronta Dnes, odhalil, že 61 procent 
obyvatel České reubliky si americkou 

radarovou základnu nepřeje. Nicméně 
mnoho českých politiků ji podporuje. 
Důvodem podpory v postkomunistic-
ké České republice i v Polsku může být 
vděk za studenou válku, euroskepticismus 
a podezřívavý vztah k ruskému medvědu. 
Nebo jsou slabé a poddajné vlády Polska 
a České republiky zmanipulovány.

Hrozba, kterou šíření jaderných zbra-
ní představuje, je skutečně vážná. Ředi-
tel Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii (International Atomic Energy 
Agency, IAEA) Mohamed El-Baradei uvá-
dí, že na světě je dnes stále ještě na 27 tisíc 
plně funkčních jaderných hlavic. Varuje 
také, že pro kterýkoliv z jaderných států 
není problém ze dne na den svůj jaderný 
program sloužící k výrobě elektřiny při-
způsobit válečným požadavkům. Režim 
daný ABM a Smlouvou o zastavení šíření 
jaderných zbraní (Nuclear Non-Prolife-
ration Treaty, NPT) je založeny na před-
pokladu, že je mnohem bezpečnější tyto 
zbraně eliminovat než se proti nim bránit.

Smlouva o zastavení šíření jaderných 
zbraní zavazuje k všeobecnému a kom-
pletnímu odzbrojení, a to pod přísným 
a efektivním mezinárodním dohledem. 
Díky tomu, že státy s jaderným arzená-
lem odzbrojují, necítí země, které jader-
né zbraně nevlastní, potřebu si je pořizo-
vat. Hrozbu států-darebáků lze nejlépe 
eliminovat striktním dodržováním této 
smlouvy a podporou inspekce IAEA, 
kteří je kontrolují. 

Expanze raketové obrany povede 
pouze k další militarizaci (Newsweek, 5. 
února 2007). 

Lidé, kteří cítí zodpovědnost za glo-
bální i svou vlastní  bezpečnost, by 
měli pečlivě zvážit, co umístění americ-
kých radarových a raketových základen 
ve střední Evropě přinese. Možná, že 
Smlouva o nepoužívání balistických střel 
je zastaralá, jak mnozí naznačují. Starost 
by měla být vyjádřena podporou Smlou-
vy o zastavení šíření jaderných zbraní 
a také uzavřením nové smlouvy, která 
by aktualizovala ABM. Pravda je tako-
vá, že i přes ohromné výdaje nejsme s to 
zabránit šíření jaderných a jiných střel. 
Odklon od mezinárodní kontroly zbroje-
ní k jednostranným vojenským řešením 
je nebezpečný. Skutečný účet za raketo-
vou obranu může být mnohem vyšší. 

William A. Cohn je americký  právník, 
spisovatel a univerzitní učitel.P
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Bed�ich Utitz 

Jaká éra p�ijde po vlád-

ci „ostrova svobody“ 

Fidelu Castrovi

M
ladší bratr šéfa státu a strany Fi de-
la Castra, šestademdesátiletý Raúl
Castro, stojí nyní v čele Kuby. 

Ten to nejdéle sloužící ministr obrany na 
světě byl od roku 1959 druhým mužem 
ve státě. Poté, co loni v létě „maximo 
líder“ onemocněl, jmenoval Raúla svým 
zástupcem ve všech vedoucích funkcích 
do té doby, dokud je nebude schopen 
opět sám zastávat. 

Komunisté a alfabeti 
Raúl Castro se vždy hlásil ke komunismu. 
Není jisté, zda byl členem komunistické 
strany, zastával však otevřeně její ideolo-
gii. Fidelovo komunistické curriculum je 
naproti tomu mladšího data.

Komunistická strana Kuby odmítala 
dobrodružné revoluční pokusy Fide-
la Castra – nezdařený útok na kasárna 
Moncada v roce 1956 stejně jako jeho, 
nakonec vítězný, pochod na Havanu, 
který skončil na Nový rok 1959 svržením 
diktátora Fulgencia Batisty a jeho útěkem 
do Španělska. Do poloviny šedesátých let 
nebyl v Castrově vládě žádný komunis-
ta. Do nezdařeného pokusu Američanů 
o invazi v Zátoce sviní v roce 1962 se na 
Kubě nehovořilo o komunismu, ba ani 
o socialismu. Teprve při mobilizaci pro-

ti vetřelcům a po ztroskotání Amerikou 
podporované invaze exilových Kubánců 
vznikl slogan o „socialistické revoluci“.

Spolehlivou baštou Fidelovy revoluce 
byly od počátku vysoké školy. Při nezda-
řilém útoku na kasárna Moncada platili 
studenti nejkrvavější daň. A bez jejich 
nadšené podpory by se nikdy nezdařila 
skvělá kampaň alfabetizace. Fidel Castro 
se jim za to odvděčil typicky sovětským 
způsobem: v druhé polovině šedesátých 

let zahájil radikální „třídní čistky“ právě 
na vysokých školách.

Zmíněná alfabetizace byl jedním 
z pozitivních činů Fidelovy revoluce. Stu-
denti, učitelé, profesoři, prostě intelektu-
álové, kteří uměli číst a psát, byli vysláni 
do všech koutů země, i do nejodlehlej-
ších horských vesniček, a tam zůstali tak 
dlouho, až i nejstarší babička byla schop-
na přeslabikovat články z Granma, ofi ci-
álního stranického deníku.
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Za druhé pak pustil do země zahra-
niční kapitál, zejména v hoteliérství. Na 
nádherných kubánských plážích vyrost-
ly luxusní hotely jako houby po dešti. 
Manažéry jsou především Švýcaři, Němci 
a jiní zkušení hoteliéři. Personál je ovšem 
kubánský. Ale i skromnými dolarovými 
příjmy se stali příslušníky majetné třídy.

Castrovi se podařilo v poslední fázi 
dlouhého vládnutí obnovit třídní společ-
nost. Netvoří ji však kapitalisté a vyko-
řisťovaní, ale příjemci dolarů a příjem-
ci pesos. Tak i uklízečka, pracuje-li na 
správném místě, může patřit k majetné 
třídě.

Nejvýrazněji se to projevuje ve Vara-
deru. Na východním poloostrově jsou 
nejkrásnější písečné pláže a hotel vedle 
hotelu. Na poloostrov vede jediná silnice, 
spojující „pevninu“ s poloostrovem. Je 
předělena mostem, na němž se platí mýt-
né (v dolarech), a jen cizinci a Kubánci 
s průkazem, potvrzujícím, že na poloos-
trově pracují, mohou projet. Pro většinu 
Kubánců je tak jedna z nejkrásnějších 
části jejich vlasti zakázaným územím.

Co mne však nejvíce zdrtilo, je změ-
na charakteru Kubánců. Poznal jsem je 
v šedesátých letech jako nesmírně pohos-
tinné lidi, kteří se i o to málo, co měli, rádi 
dělili s cizincem. Byli zvídaví, přátelští. 
Dnes vám pouze chtějí něco prodat, větši-
nou padělky značkových doutníků, zpro-
středkovat hotel, restauraci, udělat kšeft . 

Uvolnit cestu
Raúl Castro přebíral svou nynější funk-
ci velice neokázale. Žádné změny, žádné 
dalekosáhlejší zásahy. O to překvapivěj-
ší byl jeho – zahraničními pozorovateli 
málo povšimnutý – projev k vysokoško-
lákům na konci loňského roku. Otevřeně 
v něm hovořil o postfi delovské éře. Řekl, 
že komunistický systém bude pokračo-
vat, s Fidelem nebo bez něj. Zároveň však 
prohlásil, že je třeba uvolnit cestu novým 
generacím. Podle expertů to může být 
náznak ochoty k některým reformám, 
zejména v hospodářské oblasti.

Rozhodně bude třeba nastávající vývoj 
bedlivě sledovat. Jak daleko je Raúl Cast-
ro ochoten v reformách jít? Jak vypadá 
nastupující generace mladších politiků? 
Jak se zachová mocná miamská emigra-
ce? Jak Spojené státy? Na tom všem závisí 
budoucnost Kuby.  

Bedřich Utitz je novinář.

ceny, soukromý trh zrušen, státní výkup 
nefungoval. Na okrajích silnic hnily hory 
ovoce a zeleniny, brát si z nich bylo trest-
né a ve městech nebylo nic k dostání.

Pro plánování neexistoval plánovací 
úřad, plán určoval maximo líder osobně. 
Hned na začátku své zemědělské politiky 
přišel Fidel Castro s heslem – Všechno pro 
třtinu! Na jednom z masových shromáždě-
ní, kde si milion shromážděných vyslechl 
čtyřhodinový projev Fidela Castra, dal 
kubánský vůdce nakonec hlasovat o plá-
nu vypěstovat deset milionů tun cukrové 
třtiny za rok. Otázky typu dá-li se takové 
množství vůbec zvládnout, stačí-li kapaci-
ty na zpracování takového množství a kam 
s cukrem při embargu ve většině světa, 
byly zcela podružné. Plán byl schválen.

Zhruba od začátku vlády Fidela Cast-
ra – tedy už osmačtyřicet let – platí pří-
dělový systém. Rozsah přídělů odpovídá 
zhruba našim přídělům bezprostředně 
po druhé světové válce. Když jsem se při 
své nedávné návštěvě Kuby procházel po 
Havaně, narazil jsem na obchody s krás-
ně upravenými výkladními skříněmi 
a bohatým výběrem zboží uvnitř. Pouze 
za dolary. Pak jsem vstoupil do obchod-
ního domu pro „domorodce“ – to zna-
mená pro občany, platící v pesos. Po 
několika krocích jsem se otočil a nená-
padně odcházel. Bylo mi nesmírně trap-
ně – v roli očividně „bohatého“ turisty 
kochajícího se vystavovanou bídou.

P�íjemci dolar� a p�íjemci pesos
Revolucionář a úhlavní nepřítel kapi-
talistů Fidel Castro nakonec dospěl 
k poznatku, že bez nich to dál nepůjde. 
Bída vystupovala zřetelně najevo zejmé-
na v katastrofálním rozpadu historic-
kých částí ostrova, především v Havaně. 
Stala se z toho mezinárodní ostuda. Ale 
ani v jiných oblastech to bez pomoci 
pohrdaného dolaru nemohlo jít. A tak 
Fidel učinil dvě historická opatření: za 
prvé dovolil, že zrádci, rozuměj exiloví 
Kubánci, převážně z Miami, smějí svým 
příbuzným na ostrově posílat dolary. 

Snad nejvýznačnějším činem z počát-
ku Castrovy vlády bylo zavedení celo-
plošného zdravotnictví. I ta poslední 
vesnice musela mít možnost v rozumné 
vzdálenosti nalézt lékařskou péči. Mimo-
chodem, právě v této kampani hráli čeští 
a slovenští zdravotníci (vedeni pozděj-
ším předsedou Národní fronty v období 
Pražského jara, doktorem Františkem 
Krieglem) v řadě oblastí zdravotnictví 
významnou úlohu.

Revoluční přechod si ovšem také 
vyžádal svou krvavou daň, stovky poprav. 
Říká se ovšem, že nejsou dílem Fidela, 
ale jeho blízkých spolubojovníků, zejmé-
na Ernesta Che Guevary. 

Všechno pro t�tinu!
Pak následovalo opatření za opatřením – 
vesměs s katastrofálními následky. Zaba-
vení amerického majetku bez náhrady 
bylo jen začátkem kubánsko-amerických 
rozporů, které nakonec vedly k defi ni-
tivnímu rozkolu. Majetek kubánských 
statkářů byl rovněž zestátněn, sice niko-
liv bez náhrady, ale statky byly nově 
plánovaným zemědělstvím znehodno-

Pohlednice 

z dovolené 

v Havaně 2007

Jak daleko 
je Raúl Castro 

ochoten jít 
v reformách?
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Neistota 
A

nalytici, sledujúci vývoj v nových 
členských krajinách EÚ, tvrdia, že 
v týchto krajinách v poslednom 

čase klesá miera predvídateľnosti správa-
nia politických elít. Poukazujú na vytvo-
renie zvláštnych vládnych koalícií, v kto-
rých sa spájajú politické sily, deklarujúce 
odlišné ideové a hodnotové orientácie. 

Čudna vláda
Ako príklad krajiny s čudnou vládou 
uvádzajú mnohí politológovia dnešné 
Slovensko, kde po voľbách 2006 vznikla 
koalícia „sociálno-demokratického“ Sme-
ru, radikálno-nacionalistickej Slovenskej 
národnej strany (SNS) a autoritársko-
populistického Hnutia za demokratic-
ké Slovensko (HZDS). Pred samotnými 
voľbami pravdepodobnosť vytvorenia 
takejto koalície bola považovaná za veľ-
mi malú. Mnohí pozorovatelia si vtedy 
kládli otázku: „Prečo by sa nádejný ľavi-
cový politik Robert Fico, ktorému sa po 
dlhých rokoch konečne podarilo dostať 
svoju stranu do PES, socialistickej frak-
cie Europarlamentu, spájal s krčmovými 
nacionalistami, vyvolávajúcimi zdesenie 
svojimi xenofóbnymi výrokmi, a star-
núcim patriarchom slovenskej politiky 
Vladimírom Mečiarom, ktorý zaviedol 
Slovensko v polovici 90. rokov do medzi-
národnej izolácie svojou nedemokratic-
kou politikou?“ 

Po polroku pôsobenia novej vlády je 
odpoveď zrejmá a jednoduchá, hoci dosť 
triviálna – aby si mohol s plnou chuťou 
užívať moc. Kvôli moci dokázal hodiť za 
hlavu aj členstvo Smeru v PES (v októb-
ri 2006 bolo pozastavené), aj nádeje istej 
časti verejnosti, že sa na Slovensku sfor-
muje umiernená, slušná a zároveň volič-
sky silná ľavicová strana, ktorá ponúkne 
solídnu alternatívu stredopravým stra-
nám. To všetko je, zdá sa, hudba budúc-
nosti a namiesto sociálno-demokratic-
kej strany vznikne zo Smeru zrejme iba 
populistický sociálno-nacionálny hyb-
rid, ktorý bude deformovať konfi guráciu 

toré už rozbehnuté projekty dokonca 
spätne zrušil. 

K celoplošnému rušeniu výsledkov 
reforiem, ako to otvorene sľuboval Fico 
pred voľbami, však zatiaľ nedošlo. Pred-
seda Smeru sa ukázal ako pragmatik, kto-
rý nechce prísť o to, čo mu ako na tanier 
naservírovala bývalá vláda – slušný stav 
ekonomiky, takmer 10percentný rast 
HDP, silnú korunu, nízku infl áciu, klesa-
júcu nezamestnanosť. Zdedené pozitívne 
makroekonomické trendy umožňujú totiž 
novej vláde plniť niektoré z jej predsavzatí 
v sociálnej oblasti. Opatrenia, ktoré Ficov 
kabinet stihol v tejto oblasti uskutočniť, sa 
stretli s priaznivým ohlasom verejnosti, 
hoci často išlo o symbolické kroky nesys-
témového charakteru (napríklad zrušenie 
20 a 50korunových poplatkov za návšte-
vu lekára a pobyt v nemocnici, vianočný 
príplatok dôchodcom). Popularita Smeru, 
meraná prieskumami verejnej mien ky, 
po voľbách nielen neklesla, ale naopak 
vzrástla. 

Predseda Smeru síce vytrvalo pre-
zentuje politiku svojej vlády ako „sociálne 
solidárnu“, ako realizáciu „sociálnode-
mokratického“ programu, podrobnejšia 
analýza však ukazuje, že v skutočnosti ide 
o kombináciu kontinuity v doterajšom 
kurze v kľúčových sektoroch ekonomi-
ky a opatrení, ktoré majú za cieľ vytvoriť 
čo najpriaznivej šie podmienky prevlád-
ne strany z hľa diska oslovenia určitých 
skupín voličov, ako aj pre uspokojovanie 
potrieb istých skupín organizovaných 
záujmov, blízkych týmto stranám (odbo-
rov a pod nikateľov). 

Moc a etatizmus
V čom sa však nová slovenská vláda sprá-
vala v plnom súlade s pôvodnými verejne 
prezentovanými zámermi, bol jej mocen-
ský ťah. Vládna koalícia dokázala rýchlo 
prebrať moc a okamžite začala upevňo-
vať svoje pozície. Dosiahnutá miera kon-
centrácie mocenských pozícií v rukách 
najsilnejšej vládnej strany je ojedinelá 

Po ôsmich rokoch sa k moci na Slovensku 

dostalo politické zoskupenie, ktoré nemá 

nijaké ambície pokra�ova� v reformách.

Sestava Mečiar, Fico, Slota: cokoliv je možné.

Grigorij Mesežnikov 

straníckeho systému, podobne ako to 
predtým robilo Mečiarovo HZDS. 

Spojenectvo Smeru, SNS a HZDS, 
pochopiteľne, nevzniklo na prázdnom 
mieste. Tieto strany v predchádzajúcich 
rokoch nadobudli skúsenosti zo spolu-
práce v komunálnej a regionálnej politi-
ke. Ako opozičné strany tvrdo kritizovali 
„neoliberálne“ reformy Dzurindovej vlá-
dy, preto sa po voľbách dokázali rých-
lo zhodnúť na ich revízii. Dávnejšie si 
vyslúžili nálepku protireformných strán. 
Spoločným menovateľom ich prístupu 
k spolupráci však od samého začiatku 
nebol program, ale moc. SNS a HZDS 
pôsobili osem rokov v opozícii a boli 
ochotné ísť do vlády s každým, kto im dá 
ponuku na účasť vo vláde. Robert Fico sa 
pritom panicky bál možnosti vytvorenia 
vlády bez svojej strany a preto robil všet-
ko možné, aby tomu zabránil. A keďže 
o vytvorenie vlády bez Smeru sa ihneď po 
voľbách usiloval Mikuláš Dzurinda, ktorý 
navrhoval koaličné spojenie troch stredo-
pravých strán – Slovenskej demokratickej 
a kresťanskej únie (SDKÚ), Kresťansko-
demokratického hnutia (KDH) a Strany 
maďarskej koalície (SMK) – s HZDS, roz-
hodol sa Fico neriskovať, nespoliehať sa 
na to, že Dzurindove pokusy stroskotajú, 
a rýchlo ponúkol Jánovi Slotovi a Vladi-
mírovi Mečiarovi partnerstvo. 

Hrobári a pragmatici
Po ôsmich rokoch sa k moci na Sloven-
sku dostalo politické zoskupenie, ktoré 
nemá nijaké ambície pokračovať v refor-
mách. Naopak, deľbu moci so Slotom 
a Mečiarom zdôvodnil Fico nevyhnut-
nosťou zmeniť základy predchádzajúce-
ho reformného kurzu. Vývoj po voľbách 
2006 tento zámer potvrdil – nová vláda 
začala revidovať politiku v oblasti daňo-
vého a dôchodkového systému, zdra-
votníctva a školstva, v oblasti regulácie 
sieťových odvetví. Kabinet promptne 
uskutočnil zmeny v oblasti privatizácie: 
úplne zastavil privatizačný proces a niek-
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a ako kľúčové slovo
od pádu komunistického režimu na Slo-
vensku v roku 1989. Predstavitelia resp. 
nominanti Smeru pôsobia dnes vo funk-
ciách premiéra, prezidenta, predsedu 
a podpredsedu parlamentu, vo vedení 
všetkých najdôležitejších vládnych rez-
ortov (zahraničie, obrana, vnútro, fi nan-
cie, hospodárstvo). Došlo k významným 
personálnym zmenám na ministerstvách 
a iných ústredných orgánoch štátnej 
správy. Na niektorých ministerstvách sa 

uskutočnili hromadné výmeny pracovní-
kov v riadiacich pozíciách – napríklad na 
ministerstvách výstavby a regionálneho 
rozvoja, životného prostredia, obrany, 
školstva, kultúry, vnútra. 

V najväčšej miere sa personálne zme-
ny dotkli nominantov za bývalú vládnu 
SMK: na jeseň 2006 nezostali vo význa-
mnejších pozíciách v ústredných orgá-
noch štátnej správy nijaké osoby, nomi-
nované do týchto pozícií spomínanou 
stranou. Tieto zmeny mali z celkom 

po zosnulom Jánovi Langošovi (zahy-
nul v lete 2006 pri autonehode). Viac 
ako polroka trvalo vládnym stranám, až 
vygenerovali zo svojho stredu kandidáta 
na túto funkciu. Napokon na návrh SNS 
bol do nej zvolený neznámy mladý histo-
rik z Matice slovenskej, ťažko skrývajúci 
svoje sympatie k prezidentovi vojnového 
slovenského štátu Jozefovi Tisovi. 

Veľavravný bol vzťah novej vládnej 
garnitúry k oslavám výročia Novemb-

rovej revolúcie 1989 – tie Ficova vláda 
fakticky ignorovala, odbila ich niekoľko-
riadkovým suchým vyhlásením. Dosť vy-
puklo sa nástup novej vládnej garnitúry 
prejavil v oblasti národnostných vzťa-
hov, okamžite zvýšil napätie vo vzťahoch 
medzi Slovenskom a Maďarskom.

Na činnosti Ficovej vlády je nepreh-
liadnuteľná snaha posilniť úlohu štátu 
v spoločnosti, pričom túto snahu zdôvod-
ňujú vládni predstavitelia pomocou otvo-
rene etatistických argumentov. V rámci 

pochopiteľných dôvodov svoj etnický 
rozmer a objektívne znížili mieru účas-
ti maďarskej národnostnej menšiny na 
riadení štátu. Do vybraných verejných 
funkcií boli pritom vymenované osoby, 
pôsobenie ktorých v podobných funkci-
ách sa skončilo v roku 1998 a v niekto-
rých prípadoch dokonca v roku 1989. 

Výrazne sa mení atmosféra v spoloč-
nosti. Činnosť novej vládnej koalície pri-
spieva k posilneniu názorového trendu 

vo verejnom diskurze, ktorý marginali-
zuje výsledky transformácie spoločnosti 
po páde komunistického režimu a zľah-
čuje jeho represívny charakter. Na úplný 
okraj verejne prezentovaného záujmu 
vládnej koalície sa dostali otázky vyrov-
návania sa s minulosťou, a to tak s pred-
komunistickou a komunistickou, ako 
aj s „mečiarovskou“. Názorným potvr-
dením snahy o účelové zabúdanie bol 
prístup vládnej koalície k voľbe predse-
du Správnej rady Ústavu pamäti národa 
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Sestava Mečiar, Fico, Slota: 

cokoliv je možné.
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ny s následným vstupom do NATO a EÚ. 
Vytvorenie konzervatívno-liberálnej koa-
lície pod vedením toho istého Dzurindu 
v roku 2002 nenechalo nikoho na pochy-
bách, že Slovensko sa stane polygónom 
radikálnych sektorových reforiem. Viac 
ako polroka po vzniku Ficovej vlády však 
stále nie je jasné, čo táto zmena pre kraji-
nu a jej ľudí v skutočnosti znamená. 

Ešte ťažšie je odhadnúť, akým smerom 
ďalší vývoj povedie. Neistota je tým naj-
priliehavejším slovom na pomenovanie 
vzniknutej situácie. Všeličo je možné, ale 
nie nevyhnutne sa tak aj stane – toto je 
heslo dneška na Slovensku. Nie veľa pre 
krajinu, ktorá sa prednedávnom pýšila 
svojím jasným zajtrajškom.   

Grigorij Mesežnikov je politológ, 
prezident Inštitútu 

pre verejné otázky v Bratislave.

v tejto organizácii (už sa tak aj stalo). Pri-
pravená novela zákona o tripartite, záme-
rom ktorej je obmedziť právo občanov na 
informácie (v tomto prípade právo žiadať 
o zvukové záznamy z rokovania vlády) 
prostredníctvom zavedenia ustanovenia 
o „neverejných zasadnu tiach vlády“. 

Všeli#o je možné
Keď v roku 1994 na Slovensku prišiel 
k moci charizmatický vodca Vladi-
mír Mečiar so svojimi nacionalistický-
mi a neokomunistickými spojencami, 
každému bolo jasné, kam sa bude uberať 
vývoj krajiny – do bahna autoritarizmu 
a medzinárodnej izolácie. 

Keď v roku 1998 zvíťazila široká 
demokratická koalícia na čele s Miku-
lášom Dzurindom, nebolo ťažké pred-
povedať, že ťažiskom jej činnosti sa sta-
ne prekonanie deformácií mečiarizmu 
a obnovenie integračných ambícií kraji-

možností sa pokúšajú rozšíriť právomo-
ci výkonnej moci. Svedčia o tom viaceré 
schválené alebo pripravované legislatív-
ne úpravy a administratívne opatrenia. 
Ich zoznam je na tak krátky čas úctyhod-
ne dlhý: novela zákona o štátnej službe, 
ktorá zrušila konkurzy pri obsadzovaní 
vedúcich pozícií v štátnej správe. Novela 
zákona o zdravotných poisťovniach, kto-
rá umožňuje vláde kedykoľvek odvolať 
predsedu Úradu pre dohľad nad zdra-
votnou starostlivosťou (už tak hneď aj 
urobila). 

Novela zákona o starobnom dôchod-
kovom sporení, ktorá nahradila Radu ria-
diteľov Sociálnej poisťovne generálnym 
riaditeľom, vymenovaným vládou (nový 
riaditeľ bol okamžite vymenovaný). 

Novela zákona o zastúpení Slovenskej 
republiky v organizácii Eurojust, ktorá 
umožňuje ministrovi spravodlivosti prak-
ticky kedykoľvek odvolať zástupcu SR 
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Zem�ela So
a Čechová,

strážkyn� most�

V
 e-mailu z konce letošního února se 
podepsala: Tvoja starucha Izergil. 
Jen matně jsem si vzpomněla, že 

jsem někde četla o staré cikánce tohoto 
jména, víc nic. Tak jsem se Soni Čechové 
– jako tolikrát v životě – zeptala. Odpo-
věď přišla obratem: Libušenka moja, Izer-
gil je bláznivá cigánska starena, postava 
Maxima Gorkého, ktorého ste vy generač-
ne – pochopiteľne nemilovali. Písal však 
za mladi skvelé poviedky. Jej výrok znel: 
„Jesli ja ne za sebja – to kto za meňa? No 
jesli ja toľko za sebja – začem ja?“ 

 Ale ide o vážnejšie veci, než o pocity 
Izergil, ide o zmysel Mostov. Zisťujem to-
tiž, že sa česko-slovenská myšlienka do -
stala do más. Keby bolo dnes referen-
dum o rozdelení republiky, tak to Mečiar 
s Klausom prehrajú na celej čiare. Pozoru-
jem to už dlhšie: rozhodne nie som vyzna-
vačkou takých formátov ugýčovaných ako 
je Pošta pre teba, ale: niet tuším brati-
slavského vydania, aby tam nebol nejaký 
vzťah česko-slovenský: buď staré priateľst-
vá, alebo rodinné vzťahy, alebo – no hoci-
čo, čo tam tak letí. Dôležité je jedno: keby 
človek nevedel, že ide o dva štáty, tak na to 
n e p r í d e! S takou samozrejmosťou tam 
vystupuje do popredia to ľudské. 

Vydavatelka a dlouholetá šéfredak-
torka česko-slovenského časopisu Mosty 
Soňa Čechová, která zemřela po krátké 
těžké nemoci 4. března v Bratislavě, se 
do posledního dechu snažila, aby vztahy 
Čechů a Slováků vypadaly jako mezi pří-
buznými, kteří si rozumějí a přejí. Tato 
výjimečná osobnost slovenské a zároveň 
i české novinářské a kulturní scény se 
narodila v Bratislavě v roce 1930, v Pra-
ze a v Bratislavě vystudovala lingvistiku. 
Pak pracovala jako redaktorka a pře-
kladatelka, v roce 1968 obdržela cenu 
Jána Hollého za překlad románu  Sestry 
v kříži Alexeje Remizova, považované-
ho na Západě za ruského Kafk u. Hned 
na počátku normalizace, v roce 1970, 
dostala v nakladatelství Tatran výpověď 
na hodinu kvůli vydání Pasternakova 
Doktora Živaga. V následujících letech 
obtížně sháněla zaměstnání, mohla pře-
kládat jen pod jinými jmény a žila pod 
dozorem Státní bezpečnosti. Po listopa-
du 1989 pracovala jako redaktorka Kul-
turného života. V roce 1991 přišel její syn 
Vlado Čech, slovenský signatář Charty 
77, s nápadem založit časopis Mosty, 
původní záměr byl pomoci odvrátit roz-
dělení Československa. První číslo vyšlo 
v dubnu 1992. Cílem bylo informovat 
Čechy o Slovácích a Slováky o Češích 
– bez předsudků a s porozuměním. 

Po rozpadu společného státu ve snaze 
neztratit někdejší „nadstandardní“ pově-
domí obou národů o sobě navzájem Mos-
ty vycházely dál. Když však Vlado Čech 
tragicky zahynul při autohavárii v únoru 
1994, jeho matka Soňa pokračovala ve 
vydávání. Dělala to patnáct let. Hlubo-
ce vzdělaná, šarmantní, s citem pro lidi 
i pro jazyky, energická, vtipná, pohotová, 
nezdolná dokázala po celou dobu udržet 
a rozvíjet okruh renomovaných autorů 
českých, slovenských a brzy i polských 

a maďarských. Vždy věrná svému názo-
ru, že národnost nepatří před závorku. 
Pořádala pravidelná každoroční setká-
ní českých a slovenských intelektuálů 
a novinářů v Luhačovicích, Duchovní 
parlamenty v různých českých, morav-
ských a slovenských městech a loni 
založila novinářskou Cenu Vlada Čecha 
pro „ty, kteří zůstali věrní novinářské 
cti a vysoké úrovni novinářské tvorby 
navzdory pokušením doby“. Jak řekla při 
udílení této ceny letos v únoru, spoluprá-
ce Mostů se zeměmi Visegrádu je důka-
zem toho, že národy, přesněji řečeno 
konkrétní lidé, se mohou mít navzájem 
rádi a také si leccos odpustit. Národnost, 
nenárodnost. 

Soňa Čechová také úzce spolupra-
covala s Přítomností, radami, nápady, 
zprostředkováváním autorů. Psala o ní 
i pro ni. Bohatou, svižnou slovenštinou 
předkládala jasná, neohrožená stanovis-
ka. Třeba „Co nám Slovákom priniesla 
nová vláda?“ (Přítomnost, podzim 2006): 
„Trojica Fico-Mečiar-Slota je zostava, při 
ktorej mi zišla na um dávna veta Johna 
Steinbecka: „Milujem všetky národy, 
nenávidím všetky vlády.“ 

V roce 2000 získaly Mosty Cenu Nada-
ce Kováč-Havel. V roce 2002 ocenil pre-
zident Václav Havel zásluhy Soni Čecho-
vé státním vyznamenáním. V roce 2004 
dostala novinářskou cenu Ferdinanda 
Peroutky. Šlo o šťastné rozhodnutí, byla 
to hvězda peroutkovského formátu, inte-
ligentní názorové novinařiny v ženském 
podání. Nadto všechno pak se statečným 
krédem, které statečně naplnila: „Jesli ja 
ne za sebja – to kto za meňa? No jesli ja 
toľko za sebja – začem ja?“  

Libuše Koubská
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Říkám nep�íjemné v�ci
Rom�m i ú
edník�m

Jak dlouho se pohybujete v romské poli-

tice?

Spíš bych řekl v proromské politice, 
protože romská politika jako politický 
proces prezentovaný politickým hnutím 
nebo stranou v české parlamentní demo-
kracii neexistuje. Ze strany poradních 
orgánů vlády pro nevládní sektor sice už 
sedmnáct let vysvítá snaha romskou poli-
tiku tvořit, to ale zatím každodenní život 
Romů výrazně nezlepšilo. Mé působení 
v proromské politice by se dalo charakte-
rizovat jako lidskoprávní aktivismus.

Měl jste někdy ambice vstoupit do vysoké 

politiky?

V uplynulých letech jsem necítil potřebu. 
To se mění, i s věkem, nyní o tom uvažuji. 
Víte, málokdo z jejích aktérů chápe parla-
mentní politiku jako službu státu, lidem. 
Jejich představa, pokud nějakou mají, 
začíná a končí volebním obdobím, větši-
na z nich se řídí heslem „po nás potopa“. 

Vím, že říkáte věci na rovinu. Myslíte si, 

že byste s tímto postojem mezi politiky 

obstál?

Myslím, že ano. Jsou dva proudy stávající 
politiky. Jít s hlavním proudem a měnit 
názor podle větru, což tady tak běžně 
chodí. Druhý proud je otevřenější, lido-
vý. Já se pohybuji mezi těmito dvěma 
mantinely, protože ne vždy říkám pří-
jemné věci Romům a ne vždy je kritika 
vládních úředníků z mé strany pro kriti-
zované příjemná. 

Která z vlád po listopadu 1989 pro Romy 

nejvíc vykonala, která nezůstala jen 

v oblasti slibů?

Ať srovnávám, jak chci, za vlády ČSSD 
se v romské problematice nic zásadního 

nezměnilo. Za vlády ODS, když před-
sedou byl Václav Klaus, se něco uděla-
lo. Takže nejlépe z hodnocení vychází 
expremiér Klaus. 

Mluvíte o romské problematice, jak byste 

romský problém definoval?

Romský problém neexistoval a neexistuje. 
Ovšem ten termín se hodí mnoha lidem. 
Státní správě, mezinárodním institucím, 
aktivistům. To je vysloveně dědictví, kte-
ré si odnášíme z doby před rokem 1989, 
protože už v té době existovaly komise na 
řešení cikánských záležitostí. V současné 
době máme rady, ale samotná politika se 
od té někdejší moc neliší. 

Jak to?

Dostáváme se do zajímavé situace. Jsou 
to tak tři čtyři roky, co se změnila rétori-
ka. Z národnostní menšiny jsme se stali 
sociální skupinou, která trpí chudobou 
a která pochází ze sociálně a kulturně 
znevýhodněného prostředí. My jsme už 
skupinou byli, před rokem 1989 – „soci-
álněpatologickou skupinou“. Posledních 
pět let v různých zprávách a vládních 
materiálech jsme lidmi, kteří nemají svoji 
kulturu, ale mají kulturu chudoby. Co se 
týče romské nezaměstnanosti, nikdo se 
nesnaží vidět ji v širším kontextu, v kon-

textu transformace společnosti a ekono-
miky po roce 1989. Z tohoto kontextu 
totiž vyplývá i přeměna dělníků na lum-
penproletariát, neschopnost ministerstva 
práce a sociálních věcí formovat aktivní 
politiku zaměstnanosti a také neschop-
nost většiny Romů adaptovat se na nové 
prostředí.

Kdy se bude Rom cítit jako právoplatný 

občan České republiky?

Já se jako právoplatný občan cítím. Nic-
méně komplexy obecně tu jsou. Jde o to, 
aby Romové opět získali sebeúctu, aby 
zaujali aktivní postoj ke každodennímu 
životu. Chce to uvědomit si, že jsem tady 
doma, jsem občanem této republiky, 
a pokud se lidé z institucí ke mně necho-
vají jako k občanovi, pak mám v právním 
řádu mnoho způsobů, jak si to vymoci. 
Musíme se tu chovat jako doma a být 
hospodáři.  

Iveta Demeterová je šéfredaktorka 
romského internetového rádia ROTA.

Se zakladatelem sdru že-

ní Dženo Ivanem Veselým

Iveta Demeterová 

Ivan Veselý, zakladatel a předseda sdružení Dženo, se narodil v roce 1965 na 
východním Slovensku. Je nejstarší z pěti sourozenců. Po základní škole byl přijat 
na střední vojenskou školu v Martině a do roku 1989 pracoval jako voják z povo-
lání. V roce 1989 byl za svoje postoje k vedení armády degradován a propuštěn, 
později byl vojensky rehabilitován a povýšen do hodnosti nadporučíka v záloze. 
Mezitím krátce pracoval jako kopáč a řidič na stavbě. Pak byl přijat ke studiu 
sociologie na Filozofi ckou fakultu UK, to ale nedokončil. Ve sdružení Dženo, 
které založil společně se svou ženou Klárou, podporuje nyní obnovu a rozvoj 
tradičních romských hodnot. 
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V
 časech před padesáti lety bývalo 
možné tu a tam v domácnostech, pře-
devším venkovských, spatřit barvo-

tiskový obrázek. Dvě malé děti přecházejí 
po úzké lávce divoký potok a za nimi krá-
čí s rozpaženýma rukama strážný anděl. 
Režisér Win Wenders udělal na konci osm-
desátých let z andělů hrdiny ve svém fi lmu 
Nebe nad Berlínem (Wings of Desire). Ale 
jinak se zdá, že andělům odzvonilo. Zapo-
mněli jsme na ně, možná zanevřeli. Snad 
proto, že byli příliš pohádkoví. Nebo nás 
na nich znechutilo jejich cukrově dojemné 
vyobrazení nad kanapem.

Existují tedy andělé? Pokud jsme na 
ně zanevřeli a vyhodili je s těmi kýčovi-
tými obrázky, pak už zřejmě nejsou. Je to 
s nimi jako s Bohem vůbec. Existuje jen 
do té míry, do jaké v něj lidé věří. Pokud 
lidé chodí do kostelů, mešit a svatyň, je 
to důkaz, že Bůh existuje. Pokud se tam 
lidé shromažďují, pak asi v Boha věří. Zda 
vskutku existuje či nikoliv, je vedlejší.

Ať tak či onak, v každém případě už 
andělé nejsou to, co bývali. Kdysi se na ně 
spoléhalo, jako na zmíněném obrázku dětí 
nad divokým potokem. Ale také z nich šel 
strach. Byli přece připraveni lidem pomá-
hat, stejně jako jim škodit. Spojeni přímo 
s božskou mocí, zjevovali se, aby varovali 
nebo trestali. Častěji vzbuzovali spíš obavy 
než nějaké zbožné vytržení. Platilo to ovšem 
v dobách, kdy se četla bible a nebyl internet. 

I naše řeč už prozrazuje pokles zájmu 
o anděly. Dnes sotvakdo prohlásí o někom 
druhém, že „je to anděl“. A pokud s tím 
přece jen někdo z nás začne, zpravidla 
má na mysli pozemský ideál. Andělem 
se pak míní buď nějaká křehká kráska 
nebo poslušný manžel, jenž chodí pravi-
delně vynášet odpadky, luxuje, nakupuje 
a vůbec se oddaně stará o materiální bla-
ho rodiny. Nikoliv nějaký agent věčnosti. 

Listováním v bibli a učených pojedná-
ních se lze o andělech poučit. Ale otázky 
ohledně jejich soužití s lidmi i tak zůsta-
nou. Je anděl, hebrejsky malach, doslova 
„posel“, jen pouhým stvořeným duchem 

a nástrojem božím? Nebo je to uprchlík ze 
světa neviditelného, božského a věčného, 
boží zjevení, theofanie? A vůbec, kdy byli 
andělé vlastně stvořeni? V Genezi se o tom 
nedovíme nic. Na svět vpadli naráz. Zpr-
vu v podobě dobráka, jenž přichází Abra-
hamovi oznámit, že jeho žena Sára, byť 
v letech, porodí. Když pak Jákob bojuje po 
celou noc proti jakési nezdolné síle, jež mu 
nakonec vykloubí nohu v kyčli, začíná se 
tušit, že andělé nejsou výhradně jen lidem 
prospívající sympaťáci. 

A co se týče jejich věku? Jedni věří, 
že andělé jsou na jedno použití. Vyko-
nat poslání a dost. Druzí je pokládají za 
bytosti věčné. 

Ze všech andělů nám nekyne prospěch. 
Takovým andělům, jako je anděl smrti, 
anděl vyhlazovač a anděl ničitel, je lépe se 
vyhnout nebo je dobré alespoň je neutrali-
zovat. O některých panuje mínění, že jsou 
nebezpeční i samotnému stvořiteli. Takový 
Satan, což je padlý anděl, působí zvláště 
zhoubně. Zatvrzele se snaží komplikovat 
Bohu jeho dílo. Chce ho tak přesvědčit, že 
celé lidstvo je špatné a nenapravitelné.

Ostatně vztahy andělů k božské bytosti 
jsou nevyčerpatelným tématem. Snaží se 
Bohu radit, měnit jeho rozhodnutí a pře-
mluvit ho, aby se vzdal záměru stvořit člo-
věka. Mezi lidmi a anděly přetrvávají 
neshody. Přesvědčeny o svých přednos-
tech, vědomy si své duchovní nadřa-
zenosti nás andělské bytosti intelek-
tuálně předčí. Přesto je naše lidské 
možnosti a vybavení občas dráždí. 
A také jim sem tam uniká smysl 
hry, kterou hraje věčnost s lid-
stvem. Není divu, že andělé 
dokáží lidem závidět a žár-
lí. Naší tělesné lásce zjevně 
nerozumějí, ale to neznamená, 
že by o ní nesnili. Ve zmíněném 
Wendersově fi lmu probudí lás-
ka k jedné cirkusové akrobatce 
v hrdinovi příběhu andělu 
Damielovi touhu stát se 
člověkem.

Ve světě, z něhož se vytrácí okouzlení, 
jsou andělé ovšem leda k smíchu, nebo 
se hodí maximálně jako téma pro disku-
si hrstky od života odtržených vzdělanců 
(viz nedávno vydaná kniha francouzské 
hebraistky Catherine Chalierové Andě-
lé a lidé, Paříž 2006). Vzdor tomu zrnko 
pochybnosti zůstává. I když v materiálním 
světě už není pro anděly místo, nenacháze-
jí uplatnění v nejniternějším světě každého 
z nás? Elektronika jim sice vzala monopol 
na okamžitý přenos v prostoru, všudypří-
tomnost, tlumenou hudební kulisu. Nebes-
ká rota tedy nemá zdánlivě co na práci. 

Jeden nenápadný úkol pro anděly tu 
ale přece je. Být tichými strážci hodnoty 
každého lidského jedince, povzbuzovat 
lidskou důstojnost. Tedy létat v bouřích 
nad našimi hlavami. 

Aby jim ta poslední šance zůstala 
zachována, raději je nevystavujme příliš 
světlu. Anděl dneška potřebuje stín. A žije 
jen v náznacích. Jeho křídla by větší váhu 
neunesla.  

Zdeněk Müller

 fejeton

Existují and�lé?
 

FOTO: IGOR MALIJEVSKÝ
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Dobrý sluha, špat

E
konomové mají v Čechách pověst 
zarytých odpůrců státu. Kdykoli se 
v médiích objeví ekonom, stěžuje 

si na vysoké daně, přehnanou regulaci 
a sociální stát, který si v žádném případě 
nemůžeme dovolit. Není divu, jeho obor 
se zabývá někdy až magickou schopností 
trhů efektivně rozmístit vzácné zdroje. 
Proto se v něm koncentrují všichni, kdo 
v trzích vidí přirozený řád světa a ve státu 
jeho narušitele. Zapomínají ale, že eko-
nomie se kromě trhů věnuje i fungování 
státu a politiky. A že ve srovnání s trhem 
stát nedopadá zase tak špatně.

Apa�, nebo Sioux? 
Vezměme si Spojené státy, zemi z hlediska 
moderní ekonomie zaslíbenou. Nedávno 
tam Daniel B. Klein s Charlottou Sterno-
vou provedli průzkum politických názo-
rů 962 amerických akademiků. A zjistili, 
že ve většině politických otázek mají eko-
nomové umírněný, středový názor. Když 
se ze vzorku 153 ekonomů vyřadilo tři-
náct krajně liberálních ekonomů, názo-
ry ekonomů a ostatních představitelů 
společenských věd byly prakticky iden-
tické. Lišily se pouze tím, že dotázaní 
ekonomové více podporují volný obchod 
a důrazněji kritizují přímé státní řízení 
podniků. Samozřejmě lze jejich postoje 
odmítnout šmahem a říct, že zastávají 
názory vládního establishmentu, který je 
jejich dojnou krávou; proč ale pak  stejné 
názory zastávají i akademici na prestiž-
ních soukromých univerzitách? 

My, čeští ekonomové, se od nich v prů-
měru lišíme. Liberální ekonomie má 
v českých zemích, díky historicky nevída-
né popularitě Miltona Friedmana a Fried-
richa von Hayeka, silné postavení. Někdy 
se ale pod ním skrývají radikální politic-

ké názory, které bývají v politické fi losofi i 
označovány jako anarchokapitalismus. 
Poměrně nedávno se třeba v Čechách 
pod vlivem rakouského ekonoma, liber-
tariána Waltera Blocka diskutovalo, zda 
samotný Hayek nebyl převlečeným advo-
kátem socialismu. Tato sféra není tedy ani 
zdaleka tak jednotná, jak by se zdálo. Po 
vzoru Spojených států není možné ozna-
čit se pouze za „liberálního ekonoma“; 
otázka na tělo zní, zda dotyčný je „mise-
sovec, či chicagovec“, což připomíná dět-
skou hru „Apač, nebo Sioux?“. Následo-
vníci rakouského klasika ekonomické 
vědy, velkého kritika státních zásahů do 
ekonomiky a obhájce liberalismu Ludwi-
ga von Mises, a jeho studenta a přímého 
pokračovatele Murraye N. Rothbarda se 
totiž netají odporem k chicagské škole za 
její údajné rozplynutí se v hlavním prou-
du ekonomie. Vlivní pragmatičtí eko-
nomové jim to vracejí označováním za 
nepraktické snílky nebo dokonce sektáře. 

Anarchokapitalismus 
je pochybný 
V každém případě moderní ekonomie 
dává pramálo munice k anarchokapitalis-
tickému světovému názoru. Za povšim-
nutí stojí, že hlavní zastánci tohoto názo-
ru se dnes objevují spíš na poli fi losofi e 
přirozeného práva než mezi ekonomy. 
Traduje se výrok amerického ekonomic-
kého velikána Paula Samuelsona z roku 
1964, že se „třese a obává o reputaci svého 
oboru, když čte přehnané výroky o tom, 
co jistí (liberální) ekonomové vyvozují 
z pouhé myšlenkové dedukce“. 

Je tedy otázka, zda unikátní česká zku-
šenost s reálným socialismem nás oprav-
du kvalifi kuje ke sveřepému odmítání 
moderního státu, nebo zda tím ukazuje-

me spíše skepsi k byrokratům, případně 
nevzdělanost co se týče fungování veřej-
ného sektoru.

Trh vše nevy�istí 
Trhy fungují, čistí se a dosahují tím nej-
lepší možné rovnováhy, zní ve zkratce 
mantra liberální ekonomie, zejména 
v podání vlivné chicagské školy. Když 
běžný ekonom říká, že se trhy čistí, mys-
lí tím, že vzájemné směny vyčerpávají 
dostupné příležitosti ke zvýšení blaho-
bytu. Ale i politika obsahuje dohody 
a směny, včetně dohod o dlouhodobém 
uspořádání společenských kontraktů. 
Dohody jakéhokoli typu by proto měly, 
v rámci omezení, dosahovat nejlepších 
možných stavů. Pro mnohé čtenáře 
poměrně překvapivý, ale jediný logic-
ký závěr chicagského přístupu k vývoji 
politických a právních institucí tak zní, 
že stát je tedy tím nejlepším možným, 
čeho se nám v historii doposud dosta-
lo. Například guru chicagské ekonomie 
Milton Friedman v rozhovoru z roku 
1995 přiznal, že „by rád byl zastáncem 
nulové přítomnosti státu“, nicméně že 
„nenachází v historii společnost, která 
by ji dokázala uskutečnit, snad s výjim-
kou středověkého Islandu“. A nebyl to 
poznatek přemoudřelého či vrtošivého 
starce. Už v roce 1974 uvedl: „Je mnoho 
důvodů se domnívat, že zcela svobodná 
společnost je ve svých základech nesta-
bilní – může nám to být líto, ale tak mlu-
ví fakta… Myslím, že je vrcholně naivní 
se domnívat, že svobodná společnost je 
přirozeným řádem věcí.“

S primitivním přístupem „trh vše 
vyčistí“ ekonomie nevystačí. Ani to 
nedělá. Ve skutečnosti činí velké pokroky 
při vysvětlování, proč se rozvíjejí určité 

Moderní ekonomie není hájemstvím radikál�, kte�í 

deklamují „trh o.k., stát k.o.“ Hledá cesty, jak trh 

a stát efektivn� propojit.
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atný pán
politické instituce a jak souvisí domi-
nance liberální demokracie s rozvojem. 
Například známý italský ekonom Guido 
Tabellini dokázal, že na počátku rapidní-
ho rozvoje bývá malý, ale robustní stát. 

Podobným výzkumem se zabývá 
Daron Acemoglu, jeden z nejnadaněj-
ších mladých ekonomů současnosti. (Žije 
a pracuje v Americe, narodil se v Istanbulu 
v roce 1967 v rodině právníka, docenta na 
istanbulské universitě, a arménské básníř-
ky – pozn. red.) Acemoglu je aktuálním 
držitelem Clarkovy medaile, jakési mini-
Nobelovy ceny pro ekonomy do čtyřiceti 
let. Navzdory věku se stává legendou ve 
výzkumu institucionálních základů růs-
tu; legendou z toho důvodu, že poctivý 
institucionální výzkum je mimořádně 
obtížný. V časové škále desítek či sto-
vek let totiž vše závisí na všem ostatním 
a k analýze vztahů je potřeba používat 
nejmodernějších statistické a ekonome-
trické techniky. V tom je role ekonomie 
nezastupitelná.

má mnohdy informační nevýhodu, nic-
méně na jeho bedrech tkví povinnost 
za jistit veřejné statky. Ekonomové měří 
výkonnost veřejného sektoru, konkrét-
ně OECD klade důraz na ryze objektivní 
měřítka. Provádějí se audity veřejných 
služeb. Vymýšlejí se mzdová schémata, 
kte rá mají motivovat vysoce postavené 
úředníky k reorganizacím a potažmo 
k vyš šímu výkonu. 

Zajímavý je ale i přesun znalostí 
o vládnutí či organizaci opačným smě-
rem, z veřejné sféry do soukromé. Jak-
koli je skepse k organizačním postupům 
ve státním sektoru oprávněná, celá řada 
institucí rozhodování ve veřejném sekto-
ru (např. dělba moci) může zvýšit i kvali-
tu podnikového rozhodování.

Zkvalitnily se regulační mechanismy. 
Obchodovatelné povolenky na emise 
oxidu uhličitého jsou excelentním příkla-
dem regulace pomocí tržních instrumen-
tů. Od každodenní politiky na národní 
úrovni se odpoutala měnová problema-

Propojení ve�ejného 
a soukromého
Ekonomové požadují od národního stá-
tu lepší strukturu. Vrhli se na studium 
decentralizace a s ní související výkon-
nosti. Ukazují teoreticky i na datech, že 
změna struktury rozhodování přináší 
vyšší odpovědnost, lepší vztah obča-
nů a blahodárnou soutěž mezi regiony. 
S fi nanční autonomií klesá zájem podpo-
rovat krachující podniky. 

Správa veřejného sektoru se stala sa-
mostatnou kapitolou ekonomické agen -
dy OECD. Role politických institucí tvo-
ří nezanedbatelnou položku výzkumu 
Světové banky. Poměrně zajímavé je při-
tom přenášet poznatky a mechanismy 
ze soukromé do veřejné sféry. Zcela no-
vými instrumenty fungování státu je 
propojení veřejného a soukromého sek-
toru, čehož se chopily zejména anglicky 
mluvící a skandinávské země. Refl ektuje 
to poznání, že předmětem trhů jsou ve 
stále rostoucí míře informace a že stát 

Martin Gregor 

FO
TO

: I
G

O
R

 M
A

LI
JE

V
S

K
Ý

48-55_Gregor_Bautz_Simona.indd   4948-55_Gregor_Bautz_Simona.indd   49 18.4.2007   15:00:3118.4.2007   15:00:31



ekonomika

[ 50 ] PŘÍTOMNOST / jaro ����

tika (vznik jednotné evropské měny), 
ekonomie významně pokročila i v oboru 
globálních veřejných statků. Makroeko-
nomická stabilizace je umírněná.

Jak stát rozumn" ohrani�it 
Evergreenem ekonomie je měření vztahu 
mezi demokracií a výkonností hospodář-
ství. Minimálně od konce osmdesátých 
let se opakovaně potvrzuje, že demokra-
cie zvyšuje hospodářský růst, ale pouze 
do určité úrovně. Nad ní lze zpozorovat, 
že vyšší demokracie plodí spíše stagna-
ci. V tom jsou tzv. indexy ekonomické 
svobody (známý je žebříček Heritage 
Foundation publikovaný ve Wall Street 
Journal) důležité. 

Novým tématem ekonomie je, jak 
stát rozumně ohraničit, aby byl oprav-
du výkonný ve sférách, kam se rozhodl 
zasahovat. Aby nedělal příliš mnoho 
a přitom nedokonale. Ekonomie ví mno-
hé o tom, jak omezit tržní aktéry; jak ale 
omezit účastníky politických trhů? Zde 
ekonomie razantně vstoupila do hájem-
ství politologie. Manželský svazek eko-
nomie a politologie zrodil novou politic-
kou ekonomii, jeden z nejdynamičtěji se 
rozvíjejících oborů ekonomie. Tato disci-
plína má díky Jamesi Buchananovi již od 
roku 1986 Nobelovu cenu. Nyní se čeká 
jen na to, až budoucí kandidáti na cenu, 
třeba Alberto Alesina, který jako jediný 
na světě měl na Harvardu zároveň profe-
suru z ekonomie i politologie, dostatečně 

pomníčky“, „malé domů“ či „porcování 
medvěda“. Medvěd se porcuje i v jiných 
fázích než jen v rozpočtovém výboru či 
v plénu sněmovny.

Chvála moderní ekonomie 
Je sice důležité, aby ekonomové neustále 
zdůrazňovali, jaké jsou náklady odložení 
nepopulárních kroků, tj. reforem, to ale 
není jediné téma. Přehlížet nelze dopady 
na rozdělení příjmů. Moderní ekonomie se 
proto zabývá i tím, proč se nedaří reformy, 
proč kompromisní jednání zahrnují vyso-
ké transakční náklady a k tomu navrhuje 
způsoby, jak by se daly snížit – například 
postupnými dohodami, delegací externím 
skupinám či změnou volebních systémů. 
A musí řešit otázku, jak se zajistit proti 
nejistotě, neboť politický odpor k reformě 
bývá racionální; jak napsal k této otázce 
nositel Nobelovy ceny za ekonomii Geor-
ge Stigler, „nenasednu na vlak, u kterého 
nevím, kam pojede“.

Globalizace otevřela celý vějíř nových 
otázek, týkajících se redefi nice efek-
tivních hranic států a regulace mezi-
národních trhů. Někdy se má za to, že 
ekonomové jsou advokáti bezbřehého 
toku nesmlouvavě vykořisťujícího kapi-
talismu a že ostatní akademici poctivě 
brání lokální hodnoty před zničující 
soutěží. Jde o mýtus. Představa ekono-
mické technokracie hájící zájmy eko-
nomického establishmentu, kterou šíří 
antiglobalizační hnutí, není ničím pod-
ložená. Ekonomie se snaží pečlivě zhod-
notit dopady liberalizace obchodu na 
chudobu, pracovní příležitosti, vzdělání 
a migraci. Právě ekonomové sledují, zda 
globalizace opravdu zesiluje daňovou 
soutěž, nakolik migrace směřuje za pra-
covními příležitostmi a nakolik za soci-
álními výhodami, jaké jsou současné, ale 
i budoucí náklady sociálního státu tváří 
v tvář razantní globální soutěži. 

Každý nástroj může být dobrý sluha, 
nebo špatný pán. Platí to i o státu. 

Moderní ekonomie není hájemstvím 
radikálů, kteří deklamují „trh O.K., stát 
k.o.“. Je živou oblastí. Dlouhodobá kriti-
ka hypotéz, kvantitativní metody, mode-
lování a přísné požadavky na kvalitu 
publikací stvořily vědu, která se seriózně 
a podrobně zabývá vztahem státu, trhu 
a politiky.   

Martin Gregor je ekonom, působí v Institutu 
ekonomických studií FSV UK. 

zestárnou. Díky politické ekonomii se 
dnes na vysoké úrovni nijak nerozlišuje 
mezi moderní politologií a ekonomic-
kou vědou; obojí se dělá nástroji, které 
si původně spojujeme spíše s ekonomií, 
totiž s modelováním a rigorózní statistic-
kou analýzou dostupných dat.

Nejvíc se v této oblasti zkoumá sklon 
k bobtnání státu, k nadměrným výdajům 
a zbytečným defi citům. Ekonomie pokro-
čila od osmdesátých let už jen tím, že zača-
la měřit udržitelnost veřejných fi nancí, 
čímž politikům a veřejnosti nastínila, co 
si státy dlouhodobě mohou dovolit. Data 
o implicitním dluhu penzijních systémů 
mnohdy vyvolala poplach a řada ekono-
mů začala doporučovat léčebnou kúru 
v podobě striktních výdajových omeze-
ní. Díky nové politické ekonomii se nic-
méně prokázalo, že tvrdá nominální pra-
vidla, která známe například z Evropské 
měnové unie, vždy nefungují; konkrétní 
hodnoty defi citů k hrubému domácímu 
produktu mají zúčastnění sklon obchá-
zet pomocí „kreativního účetnictví“, 
případně se porušovatelé spojí v koalici, 
která se vyhne penalizaci. Ekonomic-
ká analýza rozpočtového procesu přišla 
s modernějšími nástroji: obecně dopo-
ručované je například jemnější nastavení 
procedurálních pravidel, které sníží frag-
mentaci rozpočtového procesu. A zda-
leka nejde jen o mediálně vděčné snahy 
poslanců utrhnout co nejvíce pro svůj 
volební obvod, proslulé jako „poslanecké 
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Jakou elekt�inu
vlastn� 
chceme?

J
e možné v české kotlině využívat 
slunce k výrobě energie? Odpověď 
zní ano. Na konci letošního ledna 

zahájila v Bušanovicích na Prachaticku 
činnost největší sluneční elektrárna ve 
východní Evropě. Náklady na její vybu-
dování činily 85 milionů korun, ročně 
vyrobí až 628 tisíc kilowatthodin elek-
třiny. Takové množství energie stačí na 
uspokojení poptávky asi sto sedmdesá-
ti průměrných domácností. Pokud to 
někdo bude chtít srovnávat s jadernou 
elektrárnou v Temelíně, zřejmě se jen 
pousměje: temelínské bloky tolik ener-
gie vyprodukují za pětadvacet minut.

Že by i v dosud panenské přírodě 
vyrůstala nová zařízení na výrobu ener-
gie, mající podobu lesklých panelů či 
obřích větrníků, s tím se zatím dokáže 
smířit málokdo. Přitom i v sousedním 
Německu, kde není slunečního záření 
o nic víc, je slunečních zdrojů několi-
kanásobně víc, o větrných ani nemlu-
vě. Paradoxně jsme si všichni zvykli na 
hustou páru nad obrovskými chladícími 
věžemi jaderných elektráren a dokon-
ce i na čoudící komíny hnědouhelných 
elektráren. Že se novinky k životnímu 
prostředí přátelštější těžko prosazují, 

na tom má částečně vinu i nedostatečná 
osvěta a málo důrazná vládní politika, 
přinejmenším její část. Chtě nechtě, jed-
nou ale nové trendy i tady převáží. I když 
s větrníky se musí nakládat opatrně, aby 
to, co do nich bude vloženo, nepřevážilo 
užitek.

Tanec mezi vejci
Přestože diskuse o energetické politice 
v souvislosti s tenčícími se zdroji a hor-
šícími se podmínkami pro život na Zemi 
nabírá na obrátkách, v České republice 
je zatím pořád relativní klid. Když čes-
ký ministr průmyslu a obchodu Martin 
Říman odjížděl v polovině února na 
bruselské jednání ministrů průmyslu 
a energetiky členských států Evropské 
unie, zřejmě věděl předem, že s žádnými 
kategorickými závěry se domů nevrátí. 
Rozhovory mezi zástupci jednotlivých 
evropských zemí na téma liberalizace 
energetického trhu, využití obnovitel-
ných zdrojů energie a energetických 
úspor ukázaly, že každý si budoucnost 
představuje trochu jinak. Nadějně vypa-
dá plán snížení emisí oxidu uhličitého 
o dvacet procent do roku 2020, země 
se však neshodly na závazku, že do stej-
né doby budou získávat dvacet procent 
energie z obnovitelných zdrojů – cíl pla-
tí, je však nezávazný. Ani Česká republi-
ka nechce závazný příslib dát.

Nic překvapivého, že se nedospělo 
k jednotným závěrům – jak by se bez 
problémů mohlo domluvit sedmadvacet 

zemí, když se v některých státech nedo-
káží shodnout ani ministři v jedné vládě? 
V Praze o tom víme své. Nová česká koa-
liční vláda sice má programové prohláše-
ní, na němž, jak tvrdí, se shodli zástupci 
nejsilnější ODS, KDU-ČSL i Strany zele-
ných, právě na příkladu energetiky je ale 
vidět, jak je dokument křehký a shoda 
spíše hypotetická. Když mluví Martin 
Říman o případném rozšíření jaderných 
zdrojů u nás či o pokračování těžby hně-
dého uhlí za stanovené limity, vypadá 
to někdy, jako by si ze svých „zelených“ 
kolegů dělal legraci. Sám svůj postoj 
a vyjadřování na téma energetická politi-
ka před nedávnem nazval „tancem mezi 
vejci“. Přitom situace je vážnější, než by 
se mohlo zdát. Rozhodně si víc než zleh-
čující tón vyžaduje seriózní diskusi.

P�i spravedlivém posouze-

ní všech možností z�ejm� 

odborníci dosp�jí k záv�ru, 

že další jaderné bloky budou 

nejsnazší cestou, jak zajistit 

dostatek elektrické energie –

pokud jim ovšem vyjde, že by 

v budoucnu chyb�la.

Libuše Bautzová 

Kdyby byly 
dosluhující hnědo-
uhelné elektrárny 
modernizovány 
pomocí nových 

technologií, 
nemusel by možná 
vůbec vzniknout 

problém.
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Bezjadern" a bezuheln"?
Když se formovala koaliční vláda, nebyl 
zřejmě na dlouhé diskuse čas. Prioritou 
byla dohoda – i za cenu ústupků, o nichž 
se třeba vědělo, že mohou v budoucnu 
znamenat problém. Přestože státní ener-
getická koncepce České republiky z roku 
2004 počítala s dotěžením domácích 
zásob hnědého uhlí i za ekologickými 
limity a s rozvojem jaderné energetiky, 
najednou jakoby žádný takový doku-
ment neexistoval. Vláda premiéra Mirka 
Topolánka popřela jak další těžbu, tak 
nové nukleární bloky, a rozhodla se vsa-
dit na obnovitelné zdroje a úspory. Nic 
proti tomu. Jenže proč tedy ministr prů-
myslu, jehož resortu se věc úzce dotýká, 
nejeví zrovna známky podpory tomuto 
programu a nechystá nástroje, jak ho 
naplnit? Ani jedno (obnovitelné zdroje) 
ani druhé (úspory) se totiž bez podpory 
ze strany vlády alespoň zpočátku neobe-
jdou.

Vládní prohlášení přitom obsahuje 
i velmi ambiciózní cíl dosáhnout snížení 
energetické spotřeby české ekonomiky 
na jednotku hrubého domácího produk-
tu do roku 2020 o čtyřicet procent. Je to 
velkorysý plán, říkají kapitáni průmyslu, 
energetici i analytici. Ne že by nebylo 
možné ho splnit, ale bude to něco stát. 
Orientovat se na výrobu a využívání 
energeticky úsporných strojů, přístro-
jů a nástrojů, které už dnes dokáží být 
i o třetinu úspornější, zdokonalit zatep-

to, že programové prohlášení by mělo 
být dokumentem, jímž se vláda řídí po 
celé volební období, je otázka, jak se 
k závěrům postaví jednotlivé koaliční 
strany. Co když komise navrhne, aby 
se stavěly další jaderné bloky? Vystoupí 
Strana zelených z vlády?

Lze jen doufat, že Pačesova komise 
bude vycházet z opravdu spolehlivých 
podkladů. Zatím průmyslová lobby i šéf 
resortu Říman operují hlavně statistika-
mi a výhledy elektrárenské společnos-
ti ČEZ. Ta tvrdí, že spotřeba elektřiny 
poroste v následujících letech každo-
ročně přibližně o tři procenta. Jest-
liže domácnosti i průmyslové podniky 
začnou šetřit, v roce 2020 poptávka údaj-
ně dosáhne 100 terawatthodin, což je asi 
o 30 terawatthodin víc než dnes; pokud 
by šetřit nezačaly, bude to ještě víc. V té 
době ale doslouží některé tepelné elek-
trárny a bude je třeba něčím nahradit. 
Obnovitelné zdroje na to podle největší 
české elektrárenské společnosti rozhod-
ně nestačí.

…jsou v'bec pot�eba?
Katastrofi cké scénáře o tom, jak začne 
v letech 2015 či 2020 chybět elektric-
ká energie a jak by možná mohlo dojít 
i k vypínání zdrojů pro některé podniky, 
protože nebude ani země, která by nám 
ji prodala, jsou značně účelové. Zazní-
vají-li od energetiků, je to pochopitelné, 
hájí svoje a chtějí rychle od vlády nějaké 

lení všech budov, utlumit některé prů-
myslové kapacity – to není záležitost na 
pár měsíců. A těžko lze předpokládat, že 
by se všechny subjekty na trhu jen tak 
samy od sebe do takových aktivit pus-
tily. Musí mít buď pozitivní (fi nanční) 
motivaci, nebo jim musí hrozit (fi nanč-
ní) postih. Systém, jak na to, ještě nikdo 
vymýšlet nezačal. Je jasné, že nejrych-
lejší cestou k úsporám by bylo prudké 
zdražení energií, to ale – i přes trvale 
rostoucí ceny – nehrozí. 

Nové zdroje…
Nutnost zahájit vážnou diskusi na téma 
energetika si uvědomují především fi r-
my činné v tomto sektoru. Ty musejí 
vědět, kam se energetická politika bude 
ubírat, aby se podle toho mohly zařídit. 
Na rozdíl od ministerstva průmyslu, 
v jehož čele stojí člen ODS a které by 
zřejmě nejraději hrálo mrtvého brouka, 
by se do věci ochotně a rázně pustilo 
ministerstvo životního prostředí – úřad, 
který obsadila Strana zelených. Nakonec 
se ale vláda shodla v tom, že si dá odklad 
a navíc zajistí alibi. Zřídila tzv. nezá-
vislou odbornou komisi pro posouzení 
energetických potřeb České republiky 
v dlouhodobém horizontu a za šéfa jí 
určilo předsedu Akademie věd Václava 
Pačese. Na základě závěrů této komise 
se podle vládních úředníků teprve začne 
diskutovat o tom, „co se dá či nedá na 
prohlášení vlády měnit“. Pomineme-li 

Nová slune�-
ní elektrárna 
v Bušanovicích 
na Prachaticku, 

nejv"tší 
ve východní 

Evrop", vyrobí 
ro�n" až )*+ tisíc 

kilowatthodin 
elekt�iny. Tolik 

temelínské bloky 
vyprodukují za 

p"tadvacet minut.

Spotřeba elektrické energie v GWh v ČR
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jasné slovo. Zaznívají-li ale od člena vlá-
dy samotného, pak je otázka, proč to 
vlastně říká.

Výpočty a výhledy ČEZ jsou obtížně 
zpochybnitelné, zejména proto, že neví-
me, jak moc se podaří ušetřit a jak ve 
fi nále spotřeba poroste. Nicméně čistě 
logickou úvahou se dá dospět k tomu, že 
by v roce 2020 mohla být bilance klid-
ně fi ft y-fi ft y. Hrubý domácí produkt 
neporoste nijak závratně, ale zároveň se 
postupně změní struktura ekonomiky ve 
prospěch služeb a na úkor energeticky 
náročných výrob. Energetická náročnost 
se celkově začne snižovat – přece si to 
vláda vytkla v programovém prohlášení. 
Celkově nastoupí úspory a určitý podíl 
případného výpadku nahradí obnovitel-
né zdroje.

Ale vývoj může být i jiný a ministr 
pro životní prostředí Martin Bursík věří, 
že by to mohlo stačit. Není to tak dáv-
no, co připomněl bývalému ministrovi 
průmyslu Milanu Urbanovi, že jeden 
z možných scénářů budoucího vývoje, 
které ministerstvo pod jeho vedením 
zpracovalo – tzv. „bílý scénář“ – počí-
tal se zachováním územně ekologických 
limitů těžby a zachováním stávajících 
jaderných elektráren Dukovany a Teme-
lín – tedy neplánoval žádné další zdroje, 
a přitom nepřipouštěl hrozící nedosta-
tek elektrické energie. A to se v té době 
ještě zdaleka nemluvilo o nutnosti úspor 
jako dnes. 

Je pravděpodobné, že kdyby byly 
dosluhující hnědouhelné elektrárny 
modernizovány pomocí nových techno-
logií tak, aby se jejich účinnost zvýšila až 
na 45 procent, nemusel by možná vůbec 
vzniknout problém. Laicky řečeno, uhlí 
by se spálilo méně (zásoby by proto 
vydržely déle) a elektřiny vyrobilo víc.

Nový Temelín?
Problém je mimo jiné v tom, že se roz-
cházejí názory, kolik elektřiny lze vyrobit 
z obnovitelných zdrojů. Nejvíc si mnohé 
země, včetně České republiky, slibují 
od biomasy. Dokonce i sám ČEZ přišel 
s plánem, že bude využívat energetické 
plodiny – podmínkou ale je, aby to bylo 
ekonomicky výhodné. Nikdo nebude 
pěstovat surovinu, pokud by výkupní 
ceny nezaručovaly dlouhodobě zisk. 
Navíc někteří energetici varují, že zplo-
diny z aut, která budou vozit plodiny do 
velkých elektráren, by mohly zcela eli-
minovat efekt z jinak ekologické výroby.

České vodní zdroje už moc prosto-
ru pro rozlet neposkytují, slunce a vítr 
budou spíše doplňkové. Vedle (neob-
novitelného) uhlí se pak nabízí ještě 
jako zdroj zemní plyn. Ten – kromě 

Vodní elektrárny
Hrubá výroba 

elektřiny (GWh)
Podíl na zelené 

elektřině

Vodní elektrárny 2 379 910,00 75,95 %

Biomasa celkem 560 251,90 17,88 %

Bioplyn celkem 160 856,90 5,13 %

Tuhé komunální odpady 10 612,30 0,34 %

Větrné elektrárny (nad 100 kW) 21 441,60 0,68 %

Fotovoltaické systémy (odhad) 390 0,01 %

CELKEM 3 133 462,70 100 %

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vodní elektrárny

Fotovoltaické 
systémy (odhad)

Větrné elektrárny 
(nad 100 kW)

Tuhé komunální 
odpady

Bioplyn celkem

Biomasa celkem

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (2005)

toho, že je též neobnovitelnou surovi-
nou – má navíc ještě jednu vadu: je tře-
ba ho dovážet, a to především z Ruska. 
I když obavy z přílišné závislosti na této 
východní zemi jsou zřejmě přehnané, 
problém by mohl vzniknout ve chvíli, 
kdy ho bude mít Rusko samo málo.

A tak se zase dostáváme k jádru, 
zdroji, který současná vláda postavila na 
vedlejší kolej, aby ho možná po posou-
zení Pačesovou komisí znovu rehabili-
tovala. Bude-li opravdu potřeba dalších 
zdrojů, dva bloky v Temelíně by to jistily. 
Že by ale jejich výstavba nebyla levnou 
záležitostí, není nutné připomínat.

Konec tabu
V části Evropy sice ještě přetrvává odpor 
k atomovým elektrárnám, ale opatrně se 
o nich začíná znovu mluvit i v zemích, 
kde byly tabu. Takové Japonsko se s tím 
vypořádalo bez sentimentu – přes straš-
livou zkušenost s Hirošimou a Nagasaki 
– a provozuje přes padesát jaderných 
elektráren, které vyrábějí skoro čtvrti-
nu veškeré elektrické energie. I u nás by 
to bylo o dost lepší než další těžba uhlí. 
Tedy pokud někdo neprokáže, že i ta je 
životně důležitá.  

Libuše Bautzová je zástupkyní šéfredaktora 
týdeníku Ekonom.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
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Z
ačátkem února zveřejnila bra-
zilská Univerzita v Sao Paolu 
studii, která předpokládá, že 

produkce etanolu nahradí během 
příštích dvaceti let až 10 procent 
celosvětové spotřeby benzinu. 
Etanol je stále více prosazovaný 
obnovitelný zdroj energie. Vyrábí 
se především zkvašením cukrové 
třtiny nebo řepy, často se k výrobě 
používá i kukuřice. Je to velmi hod-
notné palivo, protože se v motoru 
dokonaleji spaluje a ve spalinách 
po sobě zanechává nižší emise. Jeho 
přednostmi jsou ekologická čistota 
a antidetonační vlastnosti. 

Není proto divu, že mnohé země 
ve snaze snížit svoji energetickou 
závislost na vyčerpatelné ropě 
a zároveň ulevit životnímu pro-
středí sníženými emisemi skle-
níkových plynů (které podle 
většinového názoru přispívají 
ke globálnímu oteplování) 

výrobu alternativních paliv 
podporují. A do těchto 
obnovitelných zdrojů 

energie pak samozřejmě 
proudí i miliardy sou-
kromých dolarů. Podle 
londýnské společnosti 
New Energy Finance, 

zabývající se obnovitelnými zdroji, vloži-
li investoři v roce 2005 do výroby solární 
energie, etanolu a bionaft y rekordních 
49 miliard dolarů, o 60 procent víc než 
v roce předchozím.

Obnovitelným zdrojům energie se 
tedy v posledních letech daří lépe než 
kdykoli předtím. Je ale důležité uvědomit 
si, že zneužití alternativních paliv může 
mít zcela nežádoucí ekologické i ekono-
mické dopady. Ty pak mohou očekáva-
ný přínos „zelenějších“ zdrojů energie 
částečně nebo úplně vymazat. Aby totiž 
nabídka surovin, ze kterých se alternativ-
ní paliva vyrábějí, pokryla poptávku, je 
potřeba rekultivovat nové a nové plochy 
na pěstování potřebných plodin. V úvo-
du zmíněná studie třeba upozorňuje na 
nutnost rozšíření brazilských ploch pro 
pěstování cukrové třtiny na výrobu eta-
nolu ze současných 5,4 milionů hektarů 
na třicet milionů hektarů. Protože ale 
mnohé země nemají možnost použít 
na rekultivaci stávající pastviny, kácí se 
nesčetné hektary lesů a deštných pralesů. 
Což v konečném důsledku pozitivní vliv 
na životní prostředí nemá. 

Indonésie v mracích kou�e
Například v Indonésii jsou celé ostrovy 
v plamenech. Farmáři totiž vypalováním 
získávají půdu pro pěstování palmové-

Simona Ely Plischke 

ekonomika
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Nadprodukce obnovitelných zdroj� energie m�že mít zcela 

nežádoucí ekologické i ekonomické dopady
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tránky
stých paliv

ho oleje, který je základní surovinou 
potřebnou k výrobě alternativního paliva 
pro dieselové motory, tzv. bionaft y. Bio-
naft a je čistě spalovaná, tedy ekologická 
pohonná látka. Vypalování lesů ovšem 
čistým spalováním nazvat nelze. 

Lidé, kteří oblast Sumatry či Bornea 
v posledních letech navštívili, shodně 
prohlašují, že ve městech sousedících 
s pásy vypalované krajiny sedí oblaka 
hustého kouře a i uprostřed jinak jasné-
ho dne je tam tma. Ve dnech, kdy je situ-
ace nejhorší, v některých městech pří-
mo na ulicích rozdávají dýchací masky. 
Indonéská obdoba našeho ministerstva 
zahraničí dokonce zveřejnila statistiku, 
která smogu přisuzuje vznik více než 
28 tisíc případů onemocnění dýchacích 
cest, a to jen za dobu od loňského čer-
vence do poloviny loňského října. Kouř 
ovlivňuje i jiné stránky života Indonésa-
nů, ničí ovocné stromy a kaučukovní-
ky, na jejichž pěstování jsou vesničané 
závislí. Podle publikace Th e Economist 
PocketWorld in Fugures 2007 byla v roce 
2004 Indonésie zemí s desátým nejhor-
ším ovzduším na planetě. 

Negativní důsledky vypalování lesů ale 
odnášejí nejen místní obyvatelé. Napří-
klad Borneo považují ochránci přírody 
za jednu z posledních velkých tropických 
divočin. Ta je mimo jiné domovem něko-
lika vzácných druhů zvířat, třeba divoké-
ho orangutana, asijského slona, nosorož-
ce Sumatrana či zahaleného leoparda.

Na pár týdnů sice situaci dočasně uklid-
ní období dešťů, ty ovšem nevyřeší každo-
ročně se opakující fenomén zakládaných 
požárů. Výčet škod, které ohně působí, 
pochopitelně nekončí u zdravotních 

na prahu 21. století. Přitom se samozřej-
mě rozšiřují i plochy potřebné pro pěsto-
vání třtiny. A jak jinak by Brazilci zvyklí 
na extenzivní typ zemědělství zvětšovali 
svá pole, než kácením deštných pralesů... 
Podle vědců z Carnegieho institutu ve 
Washingtonu postupuje v Brazílii likvi-
dace deštných pralesů až dvakrát rych-
leji, než se dosud předpokládalo. Výroba 
etanolu na tom má svůj nemalý podíl.

„Buďme nemilosrdně upřímní. Pod-
pora alternativních paliv způsobí život-
nímu prostředí významné změny,“ řekl 
deníku Th e Wall Street Journal Sean Dar-
by, analytik společnosti Nomura Interna-
tional. Darby se nejvíce obává zátěže na 
zdroje vody, kterou zvýšená produkce 
energetických plodin způsobí. Voda, jak 
říká, je „stejně drahocenná“ jako ropa. 
A tento typ extenzivního zemědělství jí 
potřebuje obrovské množství.

Za účelem pěstování surovin pro výro-
bu biopaliv kácí lesy také třeba Kanada či 
Malajsie. Ovšem ani mýcení lesů, a s tím 
související výše popsané problémy, výčet 
negativních dopadů souvisejících s ener-
getickými plodinami neuzavírají. Napří-
klad v Mexiku kvůli zvýšené poptávce 
po kukuřici, ze které vyrábí etanol také 
třeba USA, logicky dochází k růstu ceny 
této plodiny. Chudí Mexičané, tedy 
zhruba polovina populace, tak čelí téměř 
existenčnímu problému, protože jejich 
jídelníček je postaven právě na kukuřici. 
Podle agentury AP zdražily jen během 
několika týdnů na začátku letošního roku 
tortilly, tradiční mexické kukuřičné plac-
ky, až o 60 procent. „V Mexiku narůstá 
pnutí mezi cenou potraviny a cenou pali-
va, a chudí, na kukuřici závislí lidé tento 
tlak pociťují nejvíc,“ řekl k tomu pro Th e 
Wall Street Journal profesor Peter Navar-
ro z Kalifornské univerzity Irvine.

Více se samozřejmě neplatí jen za 
kukuřici. Například za loňský rok se svě-
tová cena palmového oleje zvýšila o více 
než 30 procent. Příčinu lze opět najít ve 
zvýšené poptávce po bionaft ě. 

Nechci nikoho odrazovat od používá-
ní tzv. ekologických paliv. Čím šetrněji se 
každý z nás k životnímu prostředí chová, 
tím lépe. Tyto řádky jen upozorňují na 
některé jejich neoddiskutovatelné stin-
né stránky, kterým média příliš prostoru 
nedopřávají.  

Simona Ely Plischke je novinářka, 
pracuje v internetovém deníku Peníze.cz.

problémů místních obyvatel a hynoucí 
ohrožené fauny. Uhlík, po staletí uchová-
vaný v biomase tropického lesa, se spalo-
váním uvolňuje do vzduchu. Každoročně 
tak v Indonésii požáry způsobují únik 
několika milionů tun oxidu uhličitého 
a dalších skleníkových plynů do atmosfé-
ry. V důsledku tedy dochází ke zcela opač-
nému efektu, než jaký měla alternativní 
paliva přinést; z tohoto pohledu „čistší“ 
energie globální oteplování spíše urychlu-
jí. Studie prezentovaná na konferenci Spo-
jených národů o změně klimatu v Nairobi 
v listopadu loňského roku řadí Indonésii 
dokonce na třetí místo v žebříčku největ-
ších světových emitentů uhlíku, hned za 
Spojené státy a Čínu.

Víc etanolu, dražší tortilly
A zdaleka nejde jen o oblast jihovýchod-
ní Asie. Největší stát Jižní Ameriky, Bra-
zílie, je sice v nahrazování fosilních paliv 
etanolem považován za vzor, i tam má 
ale čistší energie svoji stinnou stránku. 
Na etanol se Brazílie zaměřuje již od 
poloviny 70. let, kdy ji, podobně jako 
většinu západních států, postihla první 
ropná krize. A nyní je to jediná země na 
světě, kde biopaliva úspěšně konkurují 
klasickým palivům z neobnovitelných 
zdrojů. Po slibných začátcích se ale obje-
vily nedostatky. „Třtina je pěstovaná na 
nejlepších půdách, produkce je dotovaná 
státem a nahrazuje na polích plodiny, 
které živily lidi. Drobní rolníci nemohou 
konkurovat velkopěstitelům třtiny a stá-
vají se bezzemky, dochází tak k polariza-
ci bohatých a chudých,“ uvádí například 
studie Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci Ohrožená planeta 
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Gruzínské r
že v

V
 půlce října 2006 nabídla ruská ply-
nárenská společnost Gazprom Gru-
zii novou smlouvu na dodávky ply-

nu. Ceny v ní byly více než dvojnásobné. 
Když s tím gruzínští představitelé nebyli 
svolní, ruská strana ustoupila: dobře, 
bude to méně, ale země musí Gazpromu 
přenechat kontrolu nad svými plynovody. 
I tento návrh Gruzie odmítla, její premi-
ér Zurab Nogaideli prohlásil: „Nehodlá-
me se podřídit vydírání.“ V tom případě, 
reagoval Gazprom, přestaneme od Nové-
ho roku 2007 do Gruzie dodávat plyn.

Je zřejmé, že v dodávkách energií 
našlo Putinovo Rusko novou zbraň, jak si 
udržet vliv na republiky rozeběhnuvší se 
ze Sovětského svazu na vše strany. Podle 
odborníků NATO chce Ruská federace 
možná vytvořit globální plynový kar-
tel na způsob ropné organizace OPEC, 
který by působil od břehů severozápad-
ní Afriky až do střední Asie. A když se 
podíváme, kdo vlastní plynovody a ply-
nárenské společnosti v postsovětských 
zemích i v Evropě, vyskytne se tam jmé-

no Gazpromu a jeho dceřiných fi rem 
tak často, že je to důvod přinejmenším 
k zamyšlení.

Nejisté �ešení
Boj s Gazpromem, de facto představi-
telem politických zájmů ruského státu, 
svedla začátkem roku 2006 Ukrajina, 
následovalo ji Bělorusko. Ukrajina se 
svých distribučních sítí nevzdala a našla 
způsob, jak dovážet plyn nejen z Ruska, 
ale také ze střední Asie. I běloruský pre-
zident Lukašenko své plynovody zatím 
brání a chce najít cestu k obchodnímu 
svazu s Ukrajinou.

Gruzie se rozhodla koupit plyn v Íránu 
a chce s touto zemí uzavřít dlouhodobou 
dohodu. Nemá moc na vybranou: zima 
je na Kavkaze chladná a ta loňská byla 
krutá, protože ke každoročním častým 
několikahodinovým výpadkům plynu 
a elektřiny – kterou Gruzie také z velké 
části kupuje od Ruska – se přidružilo úpl-
né přerušení dodávek plynu. Teroristé, 
které se ovšem nikdy nepodařilo odha-

lit, vyhodili do vzduchu část plynovodu 
na ruském území. Nejen v Gruzii se pak 
spekulovalo, že ony výbuchy nemusejí 
být činem teroristů, ale způsobem, jak 
Gruzii ukázat, kdo je v oblasti pánem.

Strategické spojenectví Gruzie s Írá-
nem se však rozhodně nezamlouvá Ame-
ričanům, americký velvyslanec označil 
nějakou takovou dohodu za „nepřijatel-
nou pro Spojené státy“, takže vleklý pro-
blém možná ještě není vyřešen.

Ekonomická šikana
Gruzínské problémy s Ruskem dodávka-
mi plynu rozhodně nekončí. Do Ruska 
se z Gruzie nesmí dovážet ovoce, zeleni-
na, víno a minerální vody – tedy téměř 
všechny komodity, které může malá 
jihokavkazská země velkému sousedovi 
nabídnout. Pod záminkou hygienických 
problémů tak Rusko blokuje možnosti 
gruzínského zahraničního obchodu.

V září 2005 poslal tbiliský soud do 
vazby čtyři sovětské důstojníky, obvi-
něné ze špionáže. Ačkoli byli během 

Dodávky energií jsou novým nástrojem Ruska k udržení vlivu 

v Gruzii Petruška Šustrová 

jak je  t i ,  gruz ie?
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e v ruském trní

několika dnů eskortováni do Ruska, stal 
se tento incident záminkou nejen k pře-
rušení poštovních i dopravních spojení 
mezi Ruskem a Gruzií, ale také k mohut-
né razii proti gruzínským podnikům na 
ruském území, především v Moskvě. Do 
restaurací, kasin a dalších podniků, které 
vlastní Gruzínci, se dostavili kontroloři, 
kteří našli (protože chtěli najít?) různé 
nedostatky. Řada podniků byla zavřena. 
Stovky gruzínských zaměstnanců byly 
vypovězeny (a ruskými letadly vyvezeni) 
zpět do Gruzie, protože neměli v pořád-
ku povolení k pobytu a k práci. I zde je 
zjevné, že v pozadí jsou politické důvo-
dy: v Ruské federaci žijí a pracují miliony 
občanů sousedních zemí, a dokumenty 
mnoha z nich, právě tak jako administra-

tiva mnoha jejich podniků, trpí stejnými 
nedostatky – razie však byla zaměřena na 
občany Gruzie.

Z občanů pětimilionové Gruzie pra-
cuje v zahraničí skoro milion, a větši-
na z nich v Rusku. Musíme vysvětlit, že 
sovětský průmysl byl důmyslně provázán 
celou zemí, a po rozpadu Sovětského 
svazu se mnohé podniky prostě nemoh-
ly nezhroutit. Nikdo přece nebude vozit 
uhlí a rudu tisíce kilometrů, aby se 
zpracovávaly v jiné zemi. A tak se třeba 
z města Rustavi, kde byl za sovětských 
dob vybudován mohutný průmyslový 
konglomerát, stalo během 90. let obří 
ležení desetitisíců nezaměstnaných. Gru-
zínský průmysl se z tohoto krachu ještě 
nevzpamatoval, a dělníci odcházející do 
zahraničí posílají domů peníze, z nichž 
žijí jejich rodiny. Tyto peníze také tvoří 
podstatnou součást gruzínského rozpoč-
tu – kdyby Rusko Gruzíncům znemožni-
lo pracovat na svém území, byla by to pro 
gruzínskou ekonomiku tvrdá rána.

Nelegální zóna nad zlato
Ani tím však gruzínské trable nekončí. 
Dvanáctého listopadu se konalo v Jižní 
Osetii referendum, ve kterém se 99 pro-
cent hlasujících vyslovilo pro nezávislost 
na Gruzii. Referendum samo o sobě není 

nost poštívání, rozmanité nevytrubované 
podpory separatistů, a snad i nějakého 
konfl iktu.

A to pořád není všechno: na gruzín-
ském území ještě patnáct let po rozpadu 
Sovětského svazu fungují ruské vojen-
ské základny. Rusko vysvětluje, že není 
jednoduché najít pro vojáky, kteří jsou 
na nich rozmístěni, bydlení a uplatnění. 
Těžko tomu však věřit, vždyť z Německa 
odešel poslední voják v roce 1995, a bylo 
jich tam nepoměrně víc.

Vadí prozápadní orientace
Putinovo Rusko se rozhodně nehodlá 
vzdát vlivu na Gruzii a svůj tlak stupňuje. 
Čím si to Gruzie zasloužila? Samozřej-
mě svou prozápadní politikou a snahou 
o vstup do NATO, které výrazně uplatňu-
je od „růžové revoluce“ před třemi lety.

Je třeba říci, že mezi deklarovanou 
zahraniční politikou prezidenta Michaila 
Saakašviliho před revolucí a po ní není 
zásadní rozdíl. Už za Eduarda Ševardnad-
zeho se Gruzie stala členem Partnerství 
pro NATO, i když po roce 2000 se pre-
zident vyjadřoval o termínu vstupu do 
Aliance jen opatrně. Po revoluci je však 
západní směřování země a její politický 
odklon od Ruska zřejmější a Saakašvili-
ho vláda i on sám je mohutně zdůrazňu-
jí. Západ, přinejmenším Spojené státy, to 
zřejmě bere vážně. Americký prezident 
George Bush prohlásil loni v listopadu 
na summitu Severoatlantické aliance 
v lotyšské Rize: „Budeme nadále podpo-
rovat členství Gruzie v NATO.“

Malá Gruzie to neměla kvůli své stra-
tegické poloze mezi velkými světy nikdy 
snadné. Jakkoli by stála o vytvoření jiho-
kavkazského svazu, který by posílil její 
postavení, těžko ho prosadí: autoritativ-
ní prezident Ázerbájdžánu sedí na rop-
ném bohatství, což mu skýtá zcela jinou 
vyjednávací pozici, a Arménie se v umě-
le živeném strachu z Turecka stále ještě 
opírá o Rusko, takže je jako spojenec 
těžko použitelná. A tak růže zůstávají jen 
v názvu gruzínské revoluce, na kterou 
se dnes řada gruzínských občanů dívá 
skepticky: ráj na světě nepřinesla, mno-
hé naděje zklamala. Jako každá revoluce. 
Vždyť euforie, která občanská vzepětí 
provázívá, nemůže dost dobře obstát 
v každodenních potížích, a žádná vláda 
se neskládá z andělů.

Petruška Šustrová je novinářka.

příliš závažné, jednak není v této věci 
první, jednak ho žádná země na svě-
tě neuznává. Poukazuje však k dalšímu 
problému, který má Gruzie s Ruskem.

Jižní Osetie stejně jako gruzínská 
Abcházie vyhlásila nezávislost po krva-
vých občanských válkách na začátku 90. 
let. Podobně jako jinde, třeba v Náhorním 
Karabachu či v moldavském Po dněstří, 
měly v rozpoutání konfl iktů i v dodáv-
kách zbraní prsty ruské ozbrojené složky 
a tajné služby. A Rusko se nechalo slyšet, 
že obyvatelé Jižní Osetie mají nepochyb-
ně právo na sebeurčení.

Nejde však o sebeurčení, nýbrž o pení-
ze. Nad jihoosetinským hlavním městem 
Cchinvali, ležícím asi sto kilometrů od 
Tbilisi, se prostírá obrovské tržiště, kde se 

prodávají pohonné hmoty. V malém i ve 
velkém, výjimkou nejsou celé cisternové 
vagony. Přírodní zdroje, z nichž by tryska-
la naft a, v Jižní Osetii nenajdeme, zato tam 
jsou rozmístěny, podobně jako v Abcházii 
a dalších separatistických oblastech, mezi-
národní jednotky mírotvorců, složené 
z ruských vojáků. Odkud teče kradená 
naft a a kam tečou zisky z prodeje, je cel-
kem jasné. Navíc se přes Osetii, kde se 
platí rubly a jejíž obyvatelé mají většinou 
ruské pasy (a nepotřebují tedy na rozdíl 
od Gruzínců ruská víza), valí dennoden-
ně kolony autobusů – z Ruska a do Ruska 
vozí zboží, z jehož prodeje do gruzínské 
státní kasy žádné daně neplynou.

Ani separatistická Abcházie nemá 
suroviny, v tomto případě jsou „přírod-
ním zdrojem“ letoviska na černomořském 
pobřeží. Během občanské války a po ní 
bylo z Abcházie vyhnáno přes dvě stě 
tisíc etnických Gruzínců a jejich majetek 
nyní postupně kupují Rusové. Ruští poli-
tici nelžou, když odmítají podezření, že 
Rusko chce tyto oblasti nenápadně a se 
souhlasem obyvatel, mezi nimiž sílí rus-
ký živel, anektovat. K čemu by byla anexe 
dobrá? Nelegální a neofi ciální bezcelní 
zóna, kterou ve skutečnosti Jižní Osetie 
je, přece nabízí daleko větší možnosti 
k obohacování. A navíc je tu pořád mož-
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Severní vítr
je krutý

V
 dobách, kdy se ruští důstojníci 
a diplomaté ještě nezřídka honosi-
li cizími jmény, radil jeden z nich, 

generál markýz Filippo Paulucci, tou 
dobou již bývalý guvernér Gruzie (1811 
až 1812), svým nástupcům: „Po příjez-
du na Kavkaz se vyvarujte čehokoliv, 
co by mohlo narušit přesvědčení oby-
vatel o naší moci, která je v těchto kra-
jích základem našeho postavení. Mezi 
rozmanitými místními národy udržujte 
neustálé nepokoje a nikdy nezapomeňte, 
že jejich jednota by se nám mohla státi 
osudnou.“

Ruský postoj ke Gruzii nelze vtělit 
do jednoduché, téměř machiavellistické 
poučky, i když by k tomu její nadčasovost 
možná sváděla. Náklonnost a obdiv ke 
gruzínskému lidu a jeho kultuře, alespoň 
než se v Rusku rozmohla kavkazofobie, 
tomu brání. Ani z gruzínského pohledu 
nejsou vztahy s říší na sever za kavkaz-
skými hřebeny výhradně příběhem vel-
kých a zhrzených nadějí malého národa, 
stísněného mezi mocnými sousedy, kteří 
na Kavkaze po staletí sehrávali své geo-
politické šachové partie.

Spole�ná minulost nezmizela
Gruzíni mají podobně jako Arméni dlou-
hé dějiny soudržného společenství i – byť 
přerušované – státnosti. Společenství ale 
dlouho nemělo zcela zřetelné hranice, 
a také uvnitř bylo nesourodé, tvořené 
z tkaniny Kachetinců, Imeretinců, Gurij-
ců, Ratčinců, Chevsurů, Meschů, Tušů 
i subetnik, u nichž se později zrodily 
výrazné odstředivé tendence: Adžárců, 
Megrelů a Svanetů. Hlavním jednotícím 
prvkem byl společný psaný jazyk (Kartu-
li), významnou úlohu sehrálo i křesťan-

ství, v Gruzii přijaté v roce 311 našeho 
letopočtu, nedlouho po Arménii. Adžár-
ci jsou však částečně muslimové.

Politické jednotky, které se v různých 
dobách nacházely na území současné 
Gruzie (počínaje bájným královstvím 
Kolchida, které vzniklo v západním 
Černomoří v 6. století před naším leto-
počtem), se při pohledu do dějin míhají 
jako barevné střípky kaleidoskopu. Za 
zmínku však stojí významné politické 
děje v 10. až 12. století. Roku 978 se totiž 
spojila abcházská a kartvelská králov-
ství ve stát Sakartvelo. Gruzíni tak svo-
ji zemi nazývají dodnes. Roku 1122 byl 
připojen Tbiliský emírát, poslední výspa 
arabské vlády, a nastal „zlatý věk“ gru-
zínských dějin, zosobněný vládou bájné 
královny Tamar (1184-1213). Avšak jak 
tomu v dějinných příbězích národů bývá, 
následovala – v tomto případě po mon-
golských nájezdech – „doba temna“, roz-
drolení státu a poroby. 

Gruzie se po následující staletí po-
dobně jako zbytek jižního Kavkazu stala 
„pohraniční oblastí“ velmocí. Vlny po li-
tického vlivu Persie, Říma, Byzance, Tu-
recké říše a arabských států se přes jižní 
Kavkaz přelévaly odedávna. Povědomí 
o společné minulosti v jednom státě však 
nikdy nebylo zcela vymýceno a později 
se stalo významným pojivem moderního 
gruzínského národa.

Moderní národní hnutí však bylo 
nepříznivě vnímáno etniky usídlenými 
v pohraničních oblastech, kteří se z toho 
či onoho důvodu ke Gruzínům neřadili –
ať to byli Meschetští Turci (v dobách 
SSSR násilně přesídlení do střední Asie), 
Arméni z Džavacheti nebo borčalinští 
Ázerbájdžánci, Abcházci či Osetinci.

Gruzínsko-ruské vztahy 

v retrospektiv�

Ond�ej Ditrych

jak je  t i ,  gruz ie?

Literát prezidentem: 

Zviad Gamsachurdia
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Ovládnuti Ruskem
Po několika méně důrazných pokusech 
na přelomu 16. a 17. století Ruská říše 
obrátila ke Kavkazu naplno své zraky 
v 18. století. Prvním ruským výbojem 
byla výprava Petra I. v roce 1722. Rusové 
se však brzy museli stáhnout před vojsky 
perského Nádira Šáha Afšára a kvůli tla-
ku Turků až za severokavkazský Těrek. 
Za hřebeny Velkého Kavkazu znovu 
nahlédli až za vlády Kateřiny II. (1762 
až 1796). Státy na zbývajících vrcholech 
velmocenského trojúhelníku – Persie 
a Turecko – byly v této době oslabeny. 
Rusko navíc mohlo těžit z přání gruzín-
ských a arménských vládnoucích kruhů 
a klerikální elity spojit se s ortodoxně 
křesťanským státem na severu a odpou-
tat se od muslimských utiskovatelů.

Gruzínské naděje došly naplnění v roce 
1783, kdy byla podepsána Georgijev-
ská smlouva, kterou Kartlo-Kachetinské 
(východogruzínské) království Erekleho 
(Heraklésa) II. Bagrationa vstoupilo za 
bezpečnostní záruky do vazalského vzta-
hu s Ruskou říší. Nicméně Rusové se 
neukázali jako dobří spojenci – v roce 
1795, kdy do země vtrhla vojska perské-
ho vládce Mohammad-chána Kádžára, 
nepřišli Gruzii na pomoc. Desetitisíce 
Gruzínců přišly o život. Roku 1801 pak 
z rozhodnutí cara Alexandra I. Rusko 
velkou část země anektovalo. Následující 
povstání byla krvavě potlačena. 

Devatenácté století však rozhodně 
nebylo pro Gruzii „dobou temna“. Nade-
šla doba ekonomického růstu, gruzínská 
šlechta měla stejné výsady jako šlechta 
ruská a koloniální úřady byly Gruzín-
cům všeobecně nakloněny.

Silou proti porob!
Teprve od konce 19. století sílí hnutí jed-
nak nacionalistická – brojící proti pošlá-
pávání gruzínské kulturní svébytnosti, 
jednak levicová, zvláště po potlačení prv-
ní ruské revoluce (1905). Revoluce v roce 
1917 a následné mezinárodněpolitické 
události, zejména turecká tažení, jižním 
Kavkazem pořádně otřásly. Spory neby-
ly vedeny jen podél hranic politických 
(nacionalisté, liberálové, panislamisté, 
menševici, bolševici), ale také etnických 
(Gruzínci, Arméni, Ázerbájdžánci).

Nakrátko vznikla Zakavkazská fede-
race, Gruzie však byla první stát, který 
z tohoto politického útvaru vystoupil 
a 26. května 1918 vyhlásil nezávislost. 

mocí titulárních republik, sešlo ve středu 
Tbilisi na 200 tisíc lidí. V dubnu 1990 se 
konala demonstrace, kterou patrně vyvo-
lala abcházská stížnost ústřednímu výbo-
ru KSSS na křivdy ze strany Tbilisi – v té-
to době jsou již zaznamenávány vážnější 
mezietnické půtky. Po krvavém potlače-
ní shromáždění byl Patiašvili nahrazen 
Givi Gumbaridzem, který se pokusil vzít 
separatistům vítr z plachet přisvojením 
umírněného národoveckého programu, 
komunisté se však po násilném zása-
hu ocitli v postavení pověstného „kůlu 
v plotě“. Ve volbách do Nejvyššího sovětu 
Gruzínské SSSR v říjnu přesvědčivě zví-
tězila koalice Kulatého stolu národního 
osvobození pod vedením Gamsachur-
dii, kterému se podařilo z klání předem 
vyloučit politické strany působící jen 
v jedné části země, tj. zastupující etnic-
ké menšiny, a jenž založil svůj program 
z velké části na ochraně práv Gruzínců 
žijících v Abcházii a Jižní Osetii. 

Neuzav�ená kapitola
Gruzínská republika se vydala cestou 
samostatnosti – podle názvu už neby-
la sovětská ani socialistická a odmítla 
uspořádat referendum o nové svazové 
smlouvě navržené Gorbačovem, které se 
v SSSR konalo v březnu 1991. Přesně rok 
po demonstraci v Tbilisi, 9. dubna 1991, 
byl naopak uspořádán plebiscit o gruzín-
ské nezávislosti – a 98 procent obyvatel, 
převážně, avšak nikoliv výhradně etnic-
kých Gruzínců, se vyslovilo pro samo-
statnost. 

Gamsachurdia byl v květnu zvolen 
prezidentem, na podzim však došlo ke 
střetu mezi ním a dalšími členy nové 
elity – Tengizem Kitovanim, Tengizem 
Siguou a velitelem paramilitárních jed-
notek Mchedrioni Džabou Ioselanim –
 který vyústil až v občanskou válku.

Na pozadí smrtelné křeče SSSR a poli-
tického rozvratu v Gruzii, kde se situace 
uklidnila až následujícího roku po návra-
tu Eduarda Ševardnadzeho, se touto 
dobou odehrávala rovněž první dějství 
etnopolitických konfl iktů, které v gruzín-
sko-ruských vztazích otevřely zcela no -
vou – a dosud neuzavřenou – kapitolu.

Ondřej Ditrych je výzkumný pracovník 
Ústavu mezinárodních vztahů a vyučuje na 

Fakultě sociálních věd UK.

Svrchovanost menševické vlády naru-
šovala pouze abcházská komuna a bol-
ševické aktivity v Jižní Osetii. Rusko 
uznalo roku 1920 gruzínskou nezávislost 
v hranicích, které zahrnovaly pod suve-
renitu Tbilisi Abcházii, Adžárii a jižní 
Osetii. Téhož roku však XI. sbor Rudé 
armády vpadl na jižní Kavkaz, obsadil 
Ázerbájdžán a Arménii a v únoru 1921 
padlo i Tbilisi. Gruzie a dnešní separatis-
tická území se tak staly součástí sovětské 
struktury. 

Na jedné straně požívala Gruzie za 
sovětské vlády výsadního postavení. 
Nacházela se tam proslulá černomoř-
ská letoviska, lisovalo víno. Dobrý zvuk 
měla gruzínská hudba i fi lm. Gruzínština 
byla jediným národním jazykem, Tbili-
si potom hlavním městem Zakavkazské 
federativní republiky (1922–1936), a tedy 
politickým srdcem jižního Kavkazu. 

Gruzínci si žili o něco lépe než ostat-
ní Kavkazané. Až na protibolševické 
povstání v roce 1924, krvavě potlače-
nou demonstraci roku 1956, která zača-
la protestem proti hanobení Stalina 
na XX. sjezdu KSSS, než nabrala silně 
nacionalistické tendence, a palbu tanků 
Zakavkazského vojenského okruhu na 
účastníky mírové demonstrace za nezá-
vislost v centru Tbilisi v dubnu 1989 –
 byl v zemi klid.

Přesto od padesátých let sílilo národní 
hnutí. Hlavními postavami byli členové 
spolku Gorgasliani Merab Kostava, bás-
ník a hudebník, a Zviad Gamsachurdia, 
literární vědec a překladatel (mj. Shake-
speara a T. S. Eliota). V roce 1978 došlo 
k masovému odporu proti plánované 
změně ústavy, kterou by gruzínština ztra-
tila postavení jediného státního jazyka –
a první tajemník Komunistické strany 
Gruzie, Eduard Ševardnadze, protestují-
cím ustoupil.

Po nástupu Gorbačova byl Ševardnad-
ze jmenován ministrem zahraničí SSSR 
a na jeho místo nastoupil Džumbar Pati-
ašvili, který se pokoušel držet opozici na 
uzdě. K mírnému tání došlo až v roce 
1987. Proběhly demonstrace proti tzv. 
Kavkazské dráze – z pohnutek navenek 
ekologických, ale uvnitř rovněž naciona-
listických; železnici měly ustoupit histo-
rické památky a Gruzie měla být těsněji 
spoutána s impériem. 

V listopadu 1988 se na demonstra-
ci proti plánovaným změnám sovětské 
ústavy, které by vedly k omezení pravo-

 jak je  t i ,  gruz ie?
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Zklamání ze dvou velk

L
etošní zima přinesla do českých kin 
novinky dvou slovutných režisérů, 
kteří navíc již dlouho nic nenatočili. 

Řeč je o slavných osobnostech české nové 
vlny Jiřím Menzelovi a Miloši Formano-
vi. Jejich sláva i tvorba přitom trvala kon-
tinuálně. Jistá nucená přerušení tu byla, 
ale většinou jen nakrátko – oba se pro-
jevili jako natolik schopní a přizpůsobiví 
situaci, že i v letech po oněch „zlatých 
šedesátých“ točili dál, a to se značnými 
úspěchy. Oba přitom opustili poetiku 
typickou pro své rané snímky a vyšli vstříc 
konvencím a obecnému vkusu; nikdy ale 
ne natolik, aby obojímu podlehli. Každý 
sice trochu jinak, podle toho, kde oba 
natáčeli, ale jak socialistický Barrandov, 
tak nesmlouvavě tržní Hollywood při-
měly Jiřího Menzela a Miloše Formana, 
aby natáčeli díla divácky co nejpřístup-
nější – a dodejme rovnou, že ani jeden 
není tím tvůrčím typem, který by si divá-
ky získávat nechtěl, kterému by šlo pri-
márně o autorské vyjádření. Sedmdesátá, 
osmdesátá a v případě Formana i deva-
desátá léta prokázala, že oba jsou vyni-
kajícími řemeslníky, jakkoliv jeden se 
pohybuje mezi světovou špičkou a druhý 
je uvězněný v malých (ale možná docela 
příjemných) českých podmínkách. Což 
nijak nesnižuje hodnotu Formanových 
fi lmů jako Přelet nad kukaččím hnízdem 
nebo Amadeus na straně jedné a Menze-
lových Na samotě u lesa či Konec starých 
časů na straně druhé.

Přelom tisíciletí zastihl oba režiséry 
v podobné situaci: navzdory předchozím 

úspěchům se ocitli v jakémsi tvůrčím 
vakuu (v případě Menzela snad i v kri-
zi), které se projevilo především tím, že 
dlouhá léta nic nevytvořili.

Špatná ilustrace Hrabala
Kratší, ale přesto patrnou pauzu měl 

Forman: k práci se nedostal od roku 
1999, kdy měla premiéru jeho ceněná 
biografi cká komedie Muž na měsíci. To 
Menzel netočil dvanáct let, od roku 1994, 
kdy měla premiéru také komedie Život 
a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana 
Čonkina. Nejméně od té doby usiloval 
(i když se takovému výrazu při dotazech 
brání) o zfi lmování Hrabalova románu 
Obsluhoval jsem anglického krále. To se 
nakonec po mnoha peripetiích podařilo: 
s enormně vysokým rozpočtem (84 mili-
onů) a televizí Nova jako hlavním pro-
ducentem (přesněji její dceřinou fi rmou 
AQS). Dramatický příběh kolem výroby, 
proslulost režiséra i literární předlohy 
a v nemenší míře také vehementní rekla-
ma na Nově (nejen uvádění Menzelových 
starších titulů, ale především rámování 
reklamních bloků záběry z fi lmu) adap-
taci zajistily pozornost médií i diváků, 
angažování čím dál žádanější německé 
herečky Julie Jentschové ještě pozvánku 
do soutěže Berlínského festivalu, kde se 
český fi lm neobjevil od roku 1990. Tehdy 
tam zvítězil právě Menzel se Skřivánky na 
niti, kteří byli po dvaceti letech vypuštěni 
z komunistického trezoru.

Rekordy v návštěvnosti i účast na 
prestižním festivalu sice musejí těšit 
(či přinejmenším umlčet) i nejzarytější 
kritiky Menzelova díla, zároveň to jeho 
úroveň nevylepší. Většina české fi lmové 
kritiky se shodla, že ačkoliv šlo o Menze-
lův nejdražší snímek, rozhodně není nej-
lepší. Obsluhoval jsem anglického krále 
trpí některými školáckými (nejvíce ruší 
dabování hlavního hrdiny v podání Ivana 
Barneva Oldřichem Kaiserem) a mnoha 
koncepčními vadami. Především Menzel 
jako by nevěděl, co chce točit: zda opu-
lentní obrazový experiment na pomezí 
němého fi lmu nebo doširoka rozkročené 

drama o podivuhodných zvratech doby. 
V autorské explikaci, kterou rozdával 
novinářům, se dopředu hájil „producent-
ským zadáním, které znělo natočit celou 
knihu“. To samozřejmě nebylo možné 
a ani se to nestalo, ale Menzel se přece 
jen snaží držet Hrabalova textu, ovšem 
popisně a mechanicky. Vzniká pouhá 
ilustrace, z níž divák, který knihu nečetl, 
nemůže být zrovna moudrý. A ten, kdo 
ji četl, zase může protestovat proti kon-
venčnímu, reklamně-televiznímu poje-
tí, které Menzel zvolil. Nicméně zdá se, 
že silná propagační kampaň dokázala 
diváky Novy přimět k odložení ovlada-
če a návštěvě kina: koneckonců, mnozí 
z nich jsou Menzelovi vrstevníci – a pří-
znivci ještě z dob, kdy se tu lepší fi lmy 
promítaly jen zřídka.

Dumasovské melodrama
To trochu platí i o Miloši Formano-

vi, ale už ne tak zřetelně: přece jenom 
„ute  kl“, podlehl cizáckým manýrům 
a netočí tak hezky počesku jako Menzel, 
ale poněkud rafi novaněji a pro televizní-
ho diváka náročněji. Leč tato charakte-
ristika na Formanova díla platívala až do 
letoška. Kdo viděl Goyovy přízraky, zkla-
maně seznal, že i ten, kdo si umí udržet 
jistou míru tvůrčí svobody v centru fi l-
mového průmyslu, občas selže a natočí 
fi lm zaměnitelný, nevýrazné, ne snad 
vyloženě špatný, ale rozhodně přinejlep-
ším průměrný.

A opět je to vinou hlavně scénáře, 
nezvládnutého, připomínajícího napí-
navé romány Alexandra Dumase, kde se 
také příliš nehledí na (nejen historickou) 
věrohodnost, hlavně když je příběh plný 
osudových zvratů a dramat. Je-li základ 
příběhu postaven na nepravděpodob-
ných náhodách a dějových kotrmelcích, 
pak s ním nic nesvede ani Forman, ani 
dobří herci; hlavní trojici, kterou tvo-
ří Javier Bardem, Natalie Portmanová 
a Stellan Skarsgard, nelze nic vyčítat. 
Goyovy přízraky jsou melodramatem, 
kde se střídají skvělé, zřetelně „forma-
novské“ scény s vpády kýče.

Nové filmy Miloše Formana 

a Ji�ího Menzela a n�ko-

lik dalších událostí na 

�eské kulturní scén�
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lkých návrat�
D�da a v�elka Mája
Z českých novinek je třeba ještě upo-
zornit na celovečerní loutkový fi lm Jana 
Baleje Jedné noci v jednom městě, ač se 
vlastně o novinku nejedná: Balej do celo-
večerní stopáže shromáždil dva své starší 
povídkové fi lmy a doplnil je navíc jedním 
krátkým. Nutně tedy vznikl tvar poněkud 
nesourodý. Povídky navíc nemají příběh, 
většinou spoléhají na atmosféru, půso-
bivou výtvarnou stránku a více či méně 
bizarní charaktery postav. Kdo Balejovy 
práce pro dospělé nezná, pro toho to 
může být osvěžující zážitek.

Nové knihy vydali například ostravský 
Jan Balabán a chicagský Jan Novák. Bala-
bánův soubor povídek Jsme tady navazu-
je na úspěšný předchozí, který se jmeno-

val Možná že odcházíme, ale už postrádá 
onu civilnost a nenápadnost, která toho 
o lidech prozradí víc, než vypjaté momen-
ty, jimiž naopak nyní Balabán nešetří. 
Román Jana Nováka Děda představuje 
– jako vždy u tohoto spisovatele, drama-
tika, scenáristy a dokumentaristy, který 
se narodil v roce 1953 v Kolíně, ale od 
roku 1970 žije v Chicagu – silný zážitek. 
Tentokrát je působivý především tím, že 
se spisovatel dívá na životy svých předků 
očima malého kluka v Čechách ve druhé 
polovině padesátých let. Osudy malých 
lidí ve velkých dějinách, nebo bychom 
spíš měli ta adjektiva přehodit? Čtení, při 
němž by mohlo zatrnout i betonové srd-
ce (Betonové srdce je přezdívka hlavní 
postavy románu). 

Pavel Mandys

www.svetknihy.cz

P R O D U K C E : Svět knihy, s.r.o.    P O Ř A D AT E L : Svaz českých knihkupců a nakladatelů

ČESTNÝ HOST: Čtením objevovat budoucnost 
Knihy z Německa, Rakouska a Švýcarska
TÉMA: Literatura a multimédia
MÍSTO KONÁNÍ: Výstaviště Praha

POD ZÁŠTITOU 

MINISTRA KULTURY 

ČESKÉ REPUBLIKY 

A PRIMÁTORA 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Ovšem největší kulturní událostí – a to 
nejen podle bulvárních médií – se zdá-
la být sebevražda hudebního skladatele 
Karla Svobody. Zde se zaměňují výrazy 
kultura (či umění) a zábava. Toho prv-
ního se Svoboda nedotkl, toho druhého 
byl mistrem, ať už máme na jeho tvorbu 
názor jakýkoliv. Svobodovy melodie určo-
valy tón tuzemského popu v éře normali-
zace a později se opět vrátily na pódiích 
muzikálových produkcí. Německé noviny 
psaly v nekrolozích o smrti „autora pís-
ně Včelka Mája“ a dost možná, že onou 
skoro až nezdvořile lapidární zkratkou 
vystihly podstatu Svobodovy tvorby lépe 
než několikastránkové portréty v českých 
novinách a časopisech.  

Pavel Mandys je redaktorem časopisu Týden.
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„Bezú�elné“ um�ní
v pasti konzumu

Co se d�je na �eské výt varné scén�

Lenka Lindaurová 

A
ť se nám to líbí nebo ne, nebo je 
nám to úplně jedno, proměňuje 
se kultura poslední doby v kon-

zum. Vedle této tendence, která existu-
je v celém vyspělém světě, stojí jedno 
naše velké minus: totiž fakt, že zdejší 
demokratická kultura je bezprizorným 
dítětem, které jsme strčili do dětského 
domova a jež občas někdo zneužije. Mlu-
vím teď především o svém oboru, tedy 
o současném výtvarném umění, přesněji 
o jeho postavení. 

Galerijní smutek
Začátkem roku zanikla důležitá gale-
rie s tradicí: Galerie Václava Špály na 
Národní třídě. V této galerii v šedesá-
tých letech minulého století nesl vlajku 
transavantgardy (uměleckého hnutí roz-
víjející se v širším rámci postmodernismu, 
návrat k tradičním technikám a materá-
lům, k fi gurativnosti, k tvarově stylizo-
vané, barevně expresivní a často ironické 
malbě – pozn. red.) velký český výtvarný 
teoretik Jindřich Chalupecký. Po revoluci 
se galerie stala místem nejaktuálnějšího 
výtvarného dění. Posledních pár let však 
hynula pod rozhodnutím svého správce, 
Nadace fondu umění, pronajímat ji bez 
výstavního plánu komukoliv. Na gale-
rii byl bytovým podnikem v likvidaci 
vypsán podivný konkurz, za jehož pod-
mínkami stál jasný komerční cíl. 

Tatáž nadace po mnoha letech spo-
rů vysoudila budovu Mánesu. Po třech 
letech vítězství jí památkově chráněná 
budova padá na hlavu, galerie i dopro-
vodné restaurace čpí smutkem. V těchto 

dnech ale probíhá nová hra o budouc-
nost Mánesu. Pro média je nedostupná, 
ale v podstatě jde o pochybný výhodný 
pronájem pro společnost, která slibuje 
rekonstrukci a komerční využití. Nechci 
strašit, ale co byste řekli kasinu? 

„úspěšnější“, ale často ne schopnější. Ti, 
kteří se zaklínají obvyklým klausovským 
argumentem: vždyť to nikdo nechce, lidé 
žádají něco úplně jiného! 

Zřejmě i proto zmizela kulturní rubri-
ka z hlavních zpráv veřejnoprávní televi-
ze. „Nejvíc mě zaráží suverenita, s kterou 
se v Čechách teď manipuluje s veřejným 
míněním,“ prohlásil v tisku nový rek-
tor Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
v Praze Pavel Liška, který léta žil a praco-
val v Německu. 

Náhody, které zasahují 
„Společnost je z nejrůznějších důvodů 
odkázána na prestižní kulturu, a proto je 
pevně odhodlána věnovat umění důvěru, 
bez ohledu na to, jaká je dnes skutečná 
náplň umělecké činnosti.“ Toto odváž-
né tvrzení, které ovšem koncipoval na 
základě západní zkušenosti, napsal už 
v roce 1995 německý teoretik Hans Bel-
ting. O prestižnosti naší kultury nemá 
naše společnost valné mínění, vždyť by 
ji nejraději transformovala do neškodné 
a manipulovatelné telenovely.

Neříkám, že jen reemigranti a cizinci 
mohou obnovit normální poměry v čes-
ké kultuře, ale někdy to tak vychází: Ital 
Alberto di Stefano, provozující dvě z nej-
významnějších galerií v Praze a rekon-
struující za pomoci českých i zahra-
ničních umělců zámeček v Třebešicích 
u Kutné Hory, nabízí v poslední době 
také nejzajímavější výstavy. Nebýt jeho 
a několika alternativních galerií (k mi-
mopražským se ještě vrátíme), diskurs 
současného umění by neexistoval. Insti-

Zdejší kultura 
je bezprizorným 
dítětem, které 

jsme strčili 
do dětského 

domova 
a jež občas někdo 

zneužije.

Další pražskou kauzou, o níž se sko-
ro nepíše, je výstavní prostor Obecního 
domu. V zákulisí se mluví o dvou po 
sobě magistrátem dosazených šéfech 
bez konkurzu, kteří zastávají koncept 
výstav, „které lidi chtějí“, tedy podbízi-
vá masovka pokleslé kultury. V plánu je 
údajně také přehození výhybky směrem 
k davům v Galerii hlavního města Prahy, 
dosud jedné z nejprestižnějších výstav-
ních institucí s malým, ale mezinárod-
ním renomé. 

A jsme u toho: kdo tady bude rozhodo-
vat, co kultura je a co není? Všichni, kteří 
se právě dostali k nějaké moci – v úřa-
dech, v galeriích i v médiích, všichni ti 
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ší jsou konkrétní, schopní, kompetentní 
a zodpovědní lidé. Například v Domě 
pánů z Kunštátu v Brně se objevila velko-
lepá prezentace videí mezinárodně uzná-
vané polské umělkyně Katarzyny Kozyry 
„V umění se sny stávají skutečností“. Tato 
série je poučná ve smyslu témat, která 
se v současné době v umění řeší, v otáz-
kách, čím umění dnes vůbec je – Kozyra 
v jednom z videí tematizovala celý vlast-
ní projekt.

Dům umění v Českých Budějovicích
nabídl projekt koncipovaný Wulfem Her-
zogenrathem z Berlína „Odstup a blíz-
kost“, který je poctou slavné německé 
dvojici fotografů Hille a Berndu Bechero-

vým, jejich tvorbě a pedagogické činnosti. 
Autoři představení na výstavě prošli prá-
vě jejich legendárním ateliérem na düs-
seldorfské Akademii. Jde o konceptuální 
fotografi e Andrease Gurskyho, Th omase 
Strutha, Th omase Ruff a, Axela Hütteho, 
Candidy Höff er, Simone Nieweg, Jörga 
Sassa a Petra Wunderlicha, jejichž věhlas 
už byl západním trhem neodvratně stvr-
zen.

A příkladem do třetice všeho dobrého 
(nikoli posledního, doufejme) je činnost 
kuřimské Galerie ad astra, která trvale 
a na dobré úrovni nabízí současné kva-
litní a už víceméně akceptované, tedy ne 
zase experimentální, umění. Například 
návštěvníky čeká výstava Josefa Bolfa, 
Petra Písaříka a Jiřího Kovandy.

tuce totiž žádné sbírky současného umě-
ní nemají a ani nepořádají žádné aktuál-
ní výstavy, jak si také všiml výše zmíněný 
Pavel Liška v rozhovoru pro týdeník 
Respekt. 

V tomto úkolu naše instituce zastupuje 
di Stefanova Galerie Futura a Karlin Stu-
dios, kde je dávána příležitost mladým 
kurátorům. K výrazným osobnostem pat-
ří Václav Magid, který ve Futuře předsta-
vuje pohyblivé obrazy, tedy v médiu videa, 
ať už je použito jako instalace či fi lm. Na 
výstavě Punctum (podle francouzského 
fi losofa a sémiologa Rolanda Barthese to 
znamená bodnutí, malou trhlinu, náho-
du, která zasahuje) představuje formálně 
i tematicky velmi rozdílné práce mladých 
umělců, jež ho osobně zasáhly. Takový 

subjektivní přístup je nesmírně cenný, 
pokud kurátor nic nepředstírá – Magi-
dovi jeho zaujetí věříme. V jeho případě 
se dočkáme konceptuálních a chytrých 
věcí; samotný vizuální efekt pro něj nic 
neznamená. Ještě do 6. května se o tom 
mohou čtenáři přesvědčit: na videu 
konstruujícím i dekonstruujícím dějiny 
umění Zbyňka Baladrána, v němž staví 
z otevřených knih model věže konstruk-
tivismu, na politickém „shotu“ Martina 
Zeta, kde v Makedonii osobně imituje 
vojenský pomník. Také na minimalistic-
ké instalaci bez obrazu Jána Mančušky, 
na „lettristickém“ videu poznámek Jana 
Šerých a sociální miniperformanci Mile-

ny Dopitové dokumentující jejího syna 
Vojtu, jak hraje vesele i plačky na housle 
stále stejný motiv. 

Přítomni jsou i provokativní Ondřej 
Brody s Kristoferem Paetau, jejichž trans-
formované pornografi e stále čekají na 
ten pravý teoretický výklad. Práce mají 
demonstrovat podmínky, v nichž dojde ke 
zkratu, k přivolání náhody. Můžeme tuto 
metaforu použít na současný stav kultury 
v oblasti vizuálního umění – podmínky 
dospěly k bodu, kdy musí dojít k nějaké-
mu zkratu či katarzi. 

Mimopražský optimismus
Stává se ale, že výstavy hodné světové 
úrovně se odehrávají mimo Prahu, což je 
fenomén svědčící o tom, že nejdůležitěj-

Ondřej Brody / Kristofer Paetau, 

Snídaně v trávě, 2006, 

video, 3. 38 min.
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Takže nezapomeňme, že kultura nás
nesmí opustit ani v mimouměleckém 
životě, jinak se ztratíme sami sobě. 

A ne zapomínejme, že umění je tím 
bezúčelným bonusem našeho pragma-
tického „smysluplného“ bytí. Vždyť, jak 
pravil německý fi losof a hudební skla-
datel Th eodor W. Adorno, umělecká 
díla hovoří jako víly v pohádkách: chceš 
něco nepodmíněného, máš to mít, ale 
nepoznáš to.   

Lenka Lindaurová je výtvarná kritička.
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Fragmenty 
z Pr�zkumníka 
své existence

Kočí mi nabízel taky slivovici. Odmít-
nul jsem. Chci cítit výhradně sám sebe, 
mozek mít pevně ve svý moci, není sil-
nějšího opojení, než bejt sám sebou zpi-
tej do němoty.

Ležel jsem, oči otevřený, a koukal na 
strop. Chvíli tudy pluly žlutý mraky. Muž 
v černejch brejlích je dával do strojku na 
maso, točil klikou, kůže v obličeji mu 
slezla a on, holá lebka, něco zapisoval. 
Pak se mu lebka obalila mletým masem, 
přišly dvě ženy a něco mu povídaly. Muž 
poslouchal, ale psát nepřestával.

Samota
Do dvora vjel kůň se syny a s hospodá-
řem. Na bílým nebi nad nimi svítil měsíc, 
mírnil jejich bolest a tišil tu bezbřehou 
beznaději života na samotě.

Helen, tak se dívka jmenovala, klečela 
na voze a koukala mi do očí.

„Nechcete pomoct?“
„Můžete řezat a štípat dřevo,“ řekla 

a ukázala na hromadu soušek.
„Kde je koza?“
„Vedle králíkárny.“
„Kde je králíkárna?“
„Ve stodole.“
Přenesl jsem kozu ke špalku a řezal. 

Piliny padaly do sněhu a rázem se otep-
lilo. Postupně jsem se svlíkal. Mohutná 
sekera s dlouhým topůrkem měla těž-
kej dopad, smrkový a borový špalky se 
rozevíraly s překvapivou nedočkavostí. 
Pryskyřice z nich jen lila, nádherná vůně 
šířila se kolem. Dřevo je hmotou z nej-
pokornějších a o jeho smůle zbytečný 
mluvit.

Setmělo se, na nebi jako kdyby pro-
trhnul hráze, proudy vod řítily se na 
zem. Obleva přišla zákeřně, ani ve snu by 
mě nenapadlo, že se to stane. Chytla mě 
uprostřed lesů. Motám se tady a nevím, 
kudy kam. Ze sněhu se pod nohama tvoří 
kaše, zima mi svírá tělo. Vzduch zvlhnul, 
chomáče par vznášejí se mezi stromy, 
kusy ledu padají na zem Neměl jsem 
scházet z hlavní cesty. Ono se řekne volá-
ní dálek, cesta za svým srdcem…

Promoklej na kost, únava a zima ze mě 
udělaly stroj, přestal jsem vnímat, pozbyl 
rozumu i citu. Veškerá láska žádná. A pak 
se objevila tma. Zaplnila všechno, nikde 
ani skulinka, kam by nepronikla. 

Doprovázenej vytím vlků, uprostřed 
noci na smrt unavenej, vstoupil jsem do 
salaše. Pasáci spali, pod doškovou stře-
chou dohoříval oheň.

Ráno mě probudily hlasy.
Cimrou někdo chodil. Ležel jsem na 

břiše a nemohl ho vidět.
„Nevěřím.“
„Nevěř.“
„Dobrý ráno,“ vmísil jsem se do hovo-

ru, povylezl z houně a kouknul na chodí-
cího. Byla to žena. 

„Nezlobte se, že jsem vám sem tak 
vpadnul…“

„Odkud jste?“
„Z Hagary. Zaměstnanec Úřadu kon-

troly a dohledu nad obyvateli. Vyslali mě 
a mám podat zprávu …“

„Takže pozorovatel.“
Přikývl jsem.
„A zabloudil jste.“
„Ano.“

Z rukopisu p	ipravované 

knížky Pole tucha

Milan Coufal 
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z rukopisu
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„Milej pane,“ řekla pomalu, „my tady 
nežijeme v klecích. Naší chloubou jsou 
neprostupný lesy, sám jste to na vlastní 
kůži poznal, máme pastviny, poloniny 
a dravý řeky. Úřady nemáme a mít nebu-
deme. Jděte se podívat za salaš. Včera 
večer nám vlci roztrhali ovce. U nás 
nežijí zvířata a lidi v klecích.“ Žena se na 
chvíli odmlčela.

„Víte, svoboda… Cikáni byli vždyc-
ky svobodnější než všichni ti vaši slavní 
a mocní demokraté dohromady.“

Vylezl jsem z houně a chtěl jít, ale 
bača mě posadil za stůl. Paní nalila hrnek 
podmáslí, ukrojila krajíc chleba, nama-
zala ho medem a položila přede mě na 
mosaznou šesticípou hvězdu zabudova-
nou do desky stolu. Mírně jsem se uklo-
nil a poděkoval.

V mokrejch botách mě studily nohy. 
Aby vyschly, musely by se nejmíň do 
zejtra sušit. Zeptal jsem se, jestli bych tu 
nemohl zůstat.

„Natáhnul bych se za pec, ani byste 
o mně nevěděli. Přikládal bych…“

„A pozoroval,“ dodala paní.
Bača za celou dobu nepromluvil. 

Teprve teď se energicky napřímil, vystrčil 
bradu a řekl: „Za pecí tě válet nenechá-
me, budeš střihat.“

Boty na žmach, nic jiného mi nezbej-
valo.

V dřevákách bylo teplo. Celej den 
jsem naháněl berany a ovce, držel, stří-
hal, vyholoval.

Práce mě vyčerpala natolik, že jsem 
nedokázal myslet na nic.

K večeři byly jáhly a mlíko. Nikdo 
nemluvil, ponořeni v tichu, z očí do očí, 
hleděli jsme jeden do druhého.

Ani jsme se nekoupali.
Boty suchý, kráčel jsem do nitra 

gubernie a přemýšlel nad úkolem, kte-
rým mě pověřili.

Jsem státní zaměstnanec, jeden 
z milionů úředníků, byrokrat se vším, 
co k tomu patří – loajálnost, nedostatek 
vzduchu a upocený ruce. Státní aparát 
nepracuje a nevyrábí. Ovládá, zajišťuje, 
kontroluje. Přitom je evidentní, že jeho 
činnost je nutná a nezastupitelná. Je to 
taková kvočna máma, možná spíš přísnej 
dobrej táta, kterej dohlíží a snaží se, aby 
děti nezlobily.

Ono se řekne: pozorovat. Kde kdo 
vysloví: kontrolovat. Ale kdo z nás může 
zodpovědně prohlásit, že má pod kont-
rolou sám sebe?!

Zvíře se na metr vzdálilo a teprve 
teď jsem spatřil, že mu z tlamy vyčnívá 
dlouhej rudej osten. Vzápětí učinilo další 
výpad. Vší silou jsem ho nakopl. Hrot mi 
projel nártem, ale netvor odlítnul dale-
ko do kamení. Nehýbal se. Přiblížit se 
k němu a dodělat ho jsem se neodvažo-
val. Na těle mi naskočila husí kůže.

  

Noc
Po návsi jdou muži v rybářskejch holi-
nách, od pasu nahoru nazí, rozmlouvají 
a táhnou žebřiňák naloženej dřevem.

Za vraty se svítí, na dvoře visí sedm 
vykrmenejch prasat.

Z kolny vychází žena, jde k prasatům 
a párá jim břicha. Prasečí kůže se pod 
ostřím nože otvírá jako posvátná kni-
ha, z vnitřností i z břicha zvířat stoupá 
pára. Selka houpavým krokem přechází 
od jednoho prasete ke druhýmu, zpívá si 
a kuchá. Vnitřnosti vyhřezávají do pra-
chu dvora. Netrvá dlouho a má vykuchá-
no.

„Tak je vypusť “ praví muž, ohnutej 
sedlák, stojí v kurníku, usmívá se a mok-
rým hadrem přehazuje hejno kuřat.

Žena otvírá vrátka. V tichosti z nich 
vybíhá asi třicetičlenný stádo zvířat 
a peláší k masu. Bestie jsou potažený 
bílou kůží, připomínají žirafy, ale jsou 
nižší a pohyblivější. V běhu úžasně rychle 
vystrkujou jazyk, žlutý oči jim svítí jako 
hvězdy. Vrhají se na vnitřnosti, ozývá se 
mlaskání a nenapodobitelnej chichot.

„Měly hlad,“ říká sedlák, zatímco sel-
ka leje mlíko do koryta: „Byl nejvyšší čas. 
Ještě pár dní a uhynuly.“

Netrvalo ani pět minut a je po vnitř-
nostech. Zvířata obklopila ženu, ta je hla-
dí a mluví na ně.

„Tak pojďte, ještě mlíčko dostanete,“ 
říká něžně a jde ke korytu. Bestie pijí.

„A na půl roku od nich máme pokoj. 
Pozítří přijedou kupci. Tomu tlusťocho-
vi z NOVY prodáme Britu a Hertu, těm 
z BÍTOVA, až podle toho.“

Mokrej hadr v kurníku se nadzvedává, 
vítr hvízdá, špičky stromů jsou ozářený 
měsícem, ponocnej vstal, vzal roh a pár 
minut před půlnocí vyšel ze světnice.  

Milan Coufal je básník, 
výtvarník a fotograf. 

V koruně borovice zápasily vrány. 
Stoupal jsem do prudkého kopce, sníh 
křupal pod nohama, v uších mi znělo.

V lese na sněhu jsem rozdělal oheň. 
Lechtivá chuť kouře prostoupila chřípí, 
plameny olízly řasy. Netrvalo dlouho 
a kolem ohně se shromáždila smečka 
zvířat. Seděla nepohnutě, hleděla do pla-
menů a usmívala se.

Jako jedinej jsem přikládal, nosil dře-
vo a vůbec mi to nevadilo.

Svět není tak špatnej, jak by se na prv-
ní pohled zdálo.

Koukali jsme do plamenů a nebylo 
nic, co by nás spojovalo. Tak zvláštně 
jsem se cítil. Sám, obklopen zvířaty, tvář 
zaklíněnou v jejich tvářích, dech mezi 
jejich dechem… Přikládal jsem, ona spa-
la. Oddechovala čistě a tiše.

  

Svišt�
Jel jsem na kole krajinou pod Ortelem 
a přes cestu mi přeběhlo zvířátko velikosti 
dětského míče. Nevěděl jsem, co to je. Snad 
ježek? Asi po padesáti metrech se objevilo 
znovu, přeběhlo na druhou stranu a zmi-
zelo v příkopě. Potom se zase vynořilo, 
pádilo přes silnici a za chvíli zas a znova.

Zastavil jsem, slezl z kola, čekal, jestli 
se objeví. Nic, jen vítr v korunách stro-
mů. Trochu klidnější jsem v jízdě pokra-
čoval. Ale zvíře opět vyběhlo, běželo 
chvíli vedle mě, pak zrychlilo, přeběhlo 
na druhou stranu, uhánělo podél silnice 
a občas vyskočilo.

Zastavil jsem. Zvíře znehybnělo nece-
lých dvacet kroků ode mě. Bylo chlupatý, 
mělo dlouhej čumák a nad ním, upro-
střed hlavy, jedno oko. Ještě nikdy jsem 
takovýho tvora neviděl.

Leželo a sledovalo mě. Nezbývalo, 
než nasednout a pokračovat. Současně 
se mnou se dalo do pohybu i to podivné 
Sviště. Místo přebíhání se ke mně začalo 
nebezpečně přibližovat, kličkovalo těs-
ně před kolem, pak se zas zezadu občas 
vyhouplo na nosič a zůstávalo na něm 
chvíli zavěšený.

A potom se to stalo. Na lýtku levý nohy 
jsem ucítil bolest. Sviště útočilo. Ostrým 
hrotem mi pronikalo do masa. Pícha-
lo mě do stehen a do prdele. Bodných 
ran přibývalo. Tloukl jsem ho hranou 
ruky, ale ta se mi od něj odrážela jako od 
gumovýho míče. Nemělo to smysl. Prud-
ce jsem zabrzdil a seskočil z kola.

 z rukopisu
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Jeruzalém
do Starého Města vejdeme Jaff skou brá-
nou. Procházíme bazarem, zde zvaným 
„súk“, a dál křesťanskou čtvrtí do nitra 
dějin. Hlavně se nezastavovat, nebo vás 
jak vosy obalí prodavači čehokoli. Hod-
ně krámků je zavřených, zřejmě hlavně 
arabských, protože zítra je poslední den 
Ramadanu. Náhle stojíme na Via Dolo-
rosa – už víme, že tady budeme nocovat 
zítra. Ecce homo, oblouk klenutý nad 
úzkou uličkou, je už v muslimské čtvrti. 
Většina ze čtrnácti zastavení křížové cesty 
je pečlivě značena – ale vzdálenosti mezi 
nimi divně krátké – má celkem čtyři sta 
pět set metrů. Prodíráme se místem, kde 
přiskočila Veronika s šátkem. 

Cesta končí v chrámu Božího hrobu. 
Poutníci se tlačí do kamenného altánku 
uprostřed k Ježíšovu sarkofágu. Golgo-
ta – malá, sklem chráněná skalka – roste 
odněkud zpod podlahy mnohaúrovňo-
vého chrámu. V nejhlubším suterénu je 
původní skalní hrob – ten prázdný. Nej-
víc citů se ventiluje na místě, kde dostal 
Ježíš poslední pomazání – chlapi jak hory 
padají k zemi a líbají mramorovou desku.

Na střeše je několik kobek koptských 
křesťanů, kteří si kdysi nepředplatili svůj 
koutek uvnitř Chrámu – jako ostatní 
církve. Přitom střecha, také mimoúrov-
ňová, je průchozí, takže jsme byli svědky, 
jak Koptové lezou z malých dvířek, zřej-
mě kobek, kde přebývají. No toto.

Procházíme židovskou čtvrtí: na 
sníženém náměstí, což asi byla původní 
nebo aspoň někdejší úroveň terénu věč-
ného města, hrají loutkové divadlo pro 
ortodoxní dětičky. Pomalu zapadá slun-
ce a jdeme po hradbách k západní části 
židovské čtvrti – ke Zdi nářků. U vstupní 

brány oddělí muže od žen – osobní pro-
hlídka, bezpečnostní rámy, zkrátka přís-
nost. Postupuji menší „ženskou“ částí, až 
ke zdi se tlačenicí nedostanu. Starší dámy 
sedí, postávám, trochu občas fotím, jsou 
tu i žebračky, nóbl dámy, mladé holky, 
všechny se s rytmickým předkláněním 
modlí. Ruce na zdi strkají do štěrbin lís-
tečky. Nic nenapíšu, lísteček nevložím, 
ale ústní, tedy myšlenkovou prosbu 
mám. Nejednu.

Koukáme nahoru na Chrámovou 
horu – tam můžou jen od mešit. Teď tam 
nikdo není. Padla tma – najednou a jak 
v pytli. Sejdeme po hoře Sion pod Staré 
Město a pak znovu stoupáme Betlémskou 
silnicí ke čtvrti Baka, kde budeme noco-
vat. Příjemná předměstská čtvrť tak ze 
třicátých let. Dotazem v zelinářství zjistí-
me, kde bydlí John. John nám ukáže ate-
liér se vším příslušenstvím, dá nám klíč, 
jde do divadla a my na falafel na hlavní 
třídu. Všude spousta lidí, jedna hospůdka 
vedle druhé. Mohla by to být klidně ulice 
v New Yorku nebo v Londýně.

Nádherné ráno, ateliér stojí ve stin-
né zahradě, takže není vedro. John nám 
udělá snídani a povídáme si, jak přišel do 
Izraele ve svých sedmnácti z Jižní Afriky, 
od té doby se živí angličtinou, studoval 
tady a v USA. Jak se prý za těch čtyři-
cet let ztratil dřívější idealismus, země je 
mnohem bohatší a ne tak příjemná pro 
život. Přednáší na univerzitě v Ber-Ševě 
americkou literaturu, specializuje se na 
Henryho Jamese. Hm.

Dnes se vypravíme do Vad Jašem, 
památníku šoa. Jede tam autobus číslo 
18. Na stanici s námi stojí kluk s pistolí, 
všem, kdo nastupují, pohlédne do očí. 

Projde během první stanice celý autobus 
a i tady se každému podívá do očí. Prav-
da, o malinko déle hleděl do očí zababu-
šené muslimce. Osmnáctku tu přezdí-
vají „rakvička“, tady to nejvíc bouchalo, 
protože jede napříč celým městem, od 
východu k západu a je v ní pořád plno. 
Tam už se to zabijákům vyplatilo.

Přátelé milí,
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Vystoupíme u památníku, kousek cesty 
piniovým hájkem k hlavní budově. Kolem 
památníku je Sad spravedlivých – těch 
statečných, kteří za války v Evropě pomá-
hali Židům. Je hustý a rozlehlý, stromeček 
našeho kamaráda Zdeňka Urbánka ani 
nemůžeme najít. Památník představuje 
historii od prvních předzvěstí holocaustu 
až po vyhlášení státu Izrael. Dokumenty, 
fotografi e, fi lmové záběry. Úvodní animo-
vaná koláž s hudbou Phila Glasse oživuje 
staré fotografi e z míst, kde kdysi žili Židé. 
Pak přišla ta nepochopitelná hrůza. Kibu-
cy jsou hodně pochopitelné. Taky bych asi 
s nadšením dřela do úmoru, kdybych přišla 
do země, kde se budu cítit konečně doma. 
Strašně působivý památník zavražděných 
dětí – ve tmě labyrintu černých zrcadel 
čtou hlasy jejich jména. Venku výjev sou-
časný: skupina mladých vojáčků s jarmul-
kami a hezkých vojaček pohodlně rozlože-
na pod stromy poslouchá přednášku starší 
paní. Asi o šoa. Nevypadají plně zaujati. 
Ale určitě vědí, proč tu jsou.

Poledním úpalem kráčíme zpátky 
na osmnáctku. Doveze nás za jednotné 

jízdné 5,50 šekelu na osobu až k Jaff ské 
bráně. Už známou cestou se propleteme 
do našeho dnešního bydliště – starého 
rakouského hospice. Pokoj má úchvat-
ný výhled po celé šířce Starého Města 
– napravo Chrám božího hrobu, nalevo 
Skalní mešita a mešita Al Aksá. Chceme 
se zkusit vypravit do mešity, šátek (kte-
rý střídavě vážu na židovský nebo mus-
limský způsob) upravím po arabsku. Ale 
nic to nepomůže, od vchodu do obrovité 
zahrady před mešitou – která bývá v tyto 
svátky plná lidí – stojí dva izraelští vojáci 
a hned nás pošlou pryč. „Iťs closed today.“ 
Kolem nás jen proudí davy celých rodin, 
ovšem opravdu muslimských. Jsme rádi, 
jak je všechno mírumilovné, nikdo tu 
nikoho neprovokuje, starý Jeruzalém by 
pořád mohl být vzorem soužití.

Znovu a podrobně procházíme uli-
ce starého židovského města. Celá tahle 
čtvrť byla ve dvou válkách natolik poni-
čena, že je prakticky nová – všechno je 
tu moderní, čisté, příjemné. Ještě jednou 
zajdeme ke Zdi nářků. Dnes se dosta-
nu až ke zdi a pohladím ji. U zelináře si 

dáme hroznovou šťávu, ve které můj muž 
poznává instantní nápoj od UNRRy, kte-
rý kdysi měli doma. 

Zase už se začíná stmívat. Jedeme do 
redakce Jerusalem Post, kam nás pozval 
Amir. Redakci nakonec najdeme v dřevě-
né přístavbě na dvoře již zrušené tiskárny. 
Vybavení – až na počítače – je skromné, 
skoro jako ve starém kibucu. Amir nám 
představuje kolegy, jejich tým je docela 
pestrý, zaměstnávají hlavně rodilé ang-
lické mluvčí – tyhle vlivné elitní noviny 
vycházejí jen v angličtině.

Obejdeme hradby až na severní stra-
nu, abychom vešli Damašskou bránou. 
Pár kroků od ní je náš hospic, jsme ve 
druhém patře (dole je noclehárna) a hle-
díme ven na tu neuvěřitelnou podíva-
nou. Ze střech domů doléhá poměrně 
čilý život. Uvědomím si, že se hlavně 
dívám, jestli ti střešní chodci něco nedrží 
v ruce. Náhle město zahalí oblaka kouře. 
Poblíž Damašské brány hoří. Ráno zjistí-
me, že vyhořel jen jeden domek, asi chytl 
od pečení kebabu. Vyjdeme na plochou 
střechu, pohled trochu jak z Bosche – na 
půli oblohy tichý měsíc a hvězdy, na 
druhé křik, dým a rudé plameny.

V půl páté budí Jeruzalém kokrhání 
kohouta. V pět se rozječí muezín – do 
amplionu! Hrůza, skoro jako by křičel 
přímo na nás: „Co pohledáváte v naší 
čtvrti?“ A za půl hodiny znovu.

Boží ráno. Vykoukneme z okna, po 
Via Dolorosa kráčí výprava japonských 
křesťanů, mají poutnické klobouky, hrají 
na kytaru a u každého zastavení zpívají. 
Celé dopoledne se ještě loučíme s Jeru-
zalémem. Dáme si ještě jednu granáto-
vou šťávu, nakoupíme pohlednice. Do 
Tel Avivu chceme vyzkoušet vlak, i když 
paní v recepci nám tvrdí, že železnice 
už čtyřicet let nejezdí. Nikdo jí neřekl, 
že provoz nedávno obnovili. Nádraží, 
i když nové, je maličké. Asi jako v Čer-
čanech. Zrekonstruovaná jednokolejka 
se klikatí hlubokými údolími vymletými 
do masivu náhorní planiny. Za každou 
zatáčkou by se z olivového hájku mohl 
vynořit oslík s Marií a Josefem. Je právě 
čas sklizně, rodiny se shromažďují pod 
stromem a klátí plody na rozprostřené 
plachty. Náhle přes okno švihnou prou-
dy vody – ale to už vlak vyjíždí z posled-
ní soutěsky a vytlačí mrak i s deštěm do 
otevřené krajiny. 

 
Vaše Jarka Vrbová
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Je technologicky vysp�-

lé slíd�ní nevyhnutel-

ností dneška?

P
oslední léta přinesla ostrý boj isla-
mistů se sekularizovaným Zápa-
dem. Jednotlivé střety se ode-

hrávají přímo v srdci západních zemí, 
uprostřed běžného civilního života. Oč 
větší jsou pak ztráty i psychologické efek-
ty takových útoků, tím snáz se prosazují 
pravidla umožňující čím dál podrob-
nější dohled úřadů nad každodenním 
životem lidí. Terorista se může skrývat 
v komkoli a každého je proto třeba sle-
dovat. Ohrožují všudypřítomné kamery 
a znevolňující zákony podstatu demo-
kracie, nebo je technologicky vyspělé slí-
dění nevyhnutelností dneška? A neško-
dí svobodě vůbec nejvíc problém takto 
položený?

Jasná hranice zmizela
Dřívější bipolární svět „komunistické 
říše zla“ a svobodné západní civilizace, 
ostře oddělený železnou oponou, poměr-
ně srozumitelně ukazoval, kde leží nepří-
tel. Ve vzájemných vztazích fungovala 
odstrašující rovnováha. Dnes je situace 
zcela jiná. Nástup islámského teroris-
mu jako záměru konečným způsobem 
zúčtovat se zkaženým sekularizovaným 
světem, neumožňuje geografi cky oddě-
lit dva odlišné typy uvažování. Žijeme 
v globálním světě, v němž nerozlišitel-
né nebezpečí číhá za každým rohem 
a na každém kroku. Demokratický svět 
začal po 11. září 2001 přijímat zákony na 
ochranu národní bezpečnosti, pronikající 
do soukromí každého jednotlivce, kame-
rové systémy v mnoha zemích sledují 
takřka každé zákoutí, přistání letadlem se 
změnilo na frustrující odbavovací proce-
duru, ochrana osobních dat se stala zcela 
iluzorní. Bezpečnostní systémy v Evropě 

Kamery ano,
ale až na kon
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politická pluralita, rozdělení a vyvažová-
ní jednotlivých složek moci, a působením 
nezávislých médií. Současné demokracie 
se obecně vyznačují relativizací hod-
not, které v postmoderní společnosti již 
docela ztratily charakter objektivní rea-
lity. Naopak my sami svévolně určujeme, 
co je dobré a co zlé. Racionální uvažo-
vání postrádá jakékoli duchovní zázemí 
a péče o věci veřejné se stala pouze mírou 
výše korupce. Nedůvěra k politikům je 
tak vysoká, že nikdo není ochoten za ně 
dát zlámanou grešli, natož se symbolic-
ky či jakkoli jinak obětovat za svou svo-
bodu. To představuje také důvod, proč 
v podstatě podřimujeme, dokud se nic 
nestane, nejsme schopni uvažovat jinak 
než následně. Až poté, kdy se něco stane. 
Zde má iracionální fundamentalismus 
inklinující k sebeoběti nad demokraticky 
fungujícími státy nespornou výhodu na 
své straně.

Tuzemská selhání
Párová, zdánlivě proti sobě stojící dvojice 
svoboda-bezpečnost se projevuje v růz-
ných variantách. Nevíme si rady s mig-
rační a azylovou politikou, když na jedné 
straně ctíme respekt k jinakosti a princi-
py humanity, na straně druhé vnímáme 
nebezpečí střetů různých civilizačních 
okruhů. Kolik xenofobů, nacionalistů 
a populistů na tomto tématu vyhrálo vol-
by. Nekoordinované bezpečnostní složky 
a parciální policie a zpravodajské služby 
jednotlivých států stojí proti globali-
zovaným prostředkům organizované-
ho zločinu, z něhož plynou teroristům 
fi nanční prostředky. V mnoha případech 
se nedokážou domluvit ani bezpečnostní 
složky uvnitř jedné země. Prolamování 
bankovního tajemství orgány činnými 
v trestním řízení s odůvodněním efekti-
vity boje se zločinem je často zneužíváno 
ve zcela banálních případech. Ukazuje 
se, že demokratické země oslabované 
všemi těmito nevyřešenými otázkami 
nestačí úděsnému tempu teroristických 
improvizací. Nutně se pouze brání a ve 
svém důsledku mohou prohrát jednou 
provždy.

Jak z toho ven? Jsou opravdu všechna 
bezpečnostní opatření, oslabující práva 
a svobody obyvatel, již počátečním vítěz-
stvím teroristů?

Problém spočívá v tom, že lidé nejsou 
dostatečně kvalifi kovaně informováni 
důvěryhodnými politiky o tom, proč 

jsou handicapovány faktem, že se všich-
ni občané Evropské unie mohou volně 
pohybovat takřka po celém kontinentu, 
včetně těch evropských občanů, kteří 
tvoří druhou či třetí generaci uprchlíků 
z islámského světa.

Jak daleko mohou zajít tyto pomě-
ry v zemích, které po dlouhá desetile-
tí budovaly své demokratické systémy, 
postavené na svobodě jednotlivce? A co 
země, které se teprve před nedávnem 
zbavily totalitních vlád? Mají opět, ten-
tokrát „dobrovolně“, přijmout opatření, 
omezující lidská a občanská práva? Jako-
by se odjinud vracela Orwellova vize Vel-
kého bratra. Orwellův svět sice chtěl člo-
věka celého s jeho myslí i duší, nicméně 
i dobrovolné přijetí opatření omezujících 
osobní svobodu znamená dílčí vítězství 
teroristů. Může dojít k postupné demon-
táži demokratických zřízení a téma bez-
pečnosti může být zneužito k jiným než 
bezpečnostním cílům. Třeba k cílům 
politickým, k cílům světovládným. Zdá 
se, že žijeme v době, kdy svoboda a bez-
pečnost stojí proti sobě a kdy si budeme 
muset vybrat.

Až když se n�co stane
Život v předlistopadovém Českosloven-
sku byl z tohoto pohledu slabým odva-
rem toho, co by nás mohlo v budoucnu 
čekat. V komunistických systémech sice 
ministerstvo vnitra provázelo člověka od 
kolébky až ke hrobu (matriky a hřbitovy 
patřily pod vnitro) a bezpečnostní aparát 
jej vydíral, aby v něm vyvolával strach, ale 
prostředky pronikající do jeho soukromí 
používal pouze proti disidentům. Šlo 
převážně o odposlechy telefonů a bytů, 
sledování osob a využívání rozsáhlé sítě 
agentů. Takto dokázala StB spolehlivě 
shromažďovat a analyzovat informace 
o každém skutečném či potenciálním 
nepříteli režimu. Informační systém 
čítal několik set tisíc občanů, kteří nějak 
procházeli svazky tajné policie. Bylo to 
nezákonné a ponižující, avšak fízlování 
patřilo k podstatě totalitního systému. 
Po sametové revoluci bylo toto všechno 
zrušeno a dnes se může s výsledky čin-
nosti StB každý seznámit.

Demokracie je v boji proti teroris-
mu limitována sama sebou. Odborníci 
zpravodajských a policejních složek jsou 
a musejí být limitováni politiky, politici 
jsou limitováni principy liberální demo-
kracie, mezi něž patří svobodné volby, 

Jan Ruml 
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Využívání sledovací techniky, zvláště 
kamerových systémů, roste. Využívá je 
samospráva, státní bezpečnostní složky 
i soukromé společnosti. „Důvodem je 
zjevně fi nanční dostupnost těchto sys-
témů a uživatelský komfort,“ konstatu-
je ve výroční zprávě za rok 2006 Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Ten loni 
zahájil deset kontrol kamer v bytových 
i obchodních domech či třeba ve ško-
le. Ve všech případech se dle ÚOOÚ 
pořizují záznamy kvůli ochraně majet-
ku i lidí, a to bez souhlasu snímaných. 
„U převážné většiny kontrolovaných 
subjektů bylo zjištěno, že pořizování 

obrazového záznamu nebylo nezbyt-
né,“ konstatoval úřad.

Právnické sdružení Iuridicum Re -
medium, které se zabývá ochranou sou-
kromí a každoročně uděluje za jeho na-
ru  šování anticeny Big Brother Awards, 
poukazuje, že celkové tuzemské sta-
tistiky o počtu veřejných kamerových 
systémů zřejmě neexistují. Co se týče 
městských systémů, určitou představu 
si lze vytvořit na základě údaje o kame-
rovém systému hlavního města Prahy. 
„V Praze máme 320 bezpečnostních 
a 150 dopravních kamer a šest set jich 
je v metru. Všechny kamery sledují 

čtyři monitorovací pracoviště 24 hodin 
denně plus patnáct pracovišť měst-
ské policie. Zaměřujeme se hlavně na 
veřejná prostranství, tam jsou pohyb-
livé kamery s možností přibližování,“ 
řekl v polovině roku 2006 Pražskému 
deníku Rudolf Blažek. Podle údajů 
magistrátu z podzimu 2006 Praha na 
výstavbu městského kamerového systé-
mu vynaložila jen do konce roku 2005 
jako celek 376 milionů korun, jednotli-
vé městské části pak 58 milionů korun. 
Počet kamer se má dále zvyšovat, v roce 
2007 plánuje Praha investovat do systé-
mu dalších 14 milionů. 

Život s kamerami

zvyšovat nároky na bezpečnost. Vlády 
jsou sestavovány zcela náhodně, a tím 
se vytrácí jakákoli politická odpověd-
nost. Společnost žije bez jednotící ideje, 
morálních vzorů a koncepčního uvažo-
vání. Státní instituce jako zpolitizované 
převodní páky stranických zájmů nefun-
gují tak, jak by v demokratickém a práv-
ním státe fungovat měly. Právní stát 
z defi nice znamená, že nikdo nemůže být 
postaven nad zákon. Často jsme svědky 
pravého opaku.

Tuzemská bezpečnostní sféra vyka-
zuje celou řadu lapsů. Civilní rozvědku 
v rozporu se zákonem řídí představitel 
kontrarozvědky, vojenská zpravodajská 
služba se začala po sedmnácti letech 
konečně zbavovat zkompromitovaných 
lidi z komunistické éry a nikdo neřekl, 
co s ní bude dál. Kontrola vývozu vojen-
ského materiálu je naprosto nedosta-
tečná a propojení politiky, státní správy 
a byznysu v této oblasti patří k nejne-
bezpečnějším. Draze jsme si pronajali 
nadzvukové stíhačky a koupili obrněné 
transportéry, aniž by to po nás spojenci 
vyžadovali. Před nedávnem se u nás před 
začátkem židovských svátků náhle obje-
vila zpráva, že se připravují teroristické 
útoky proti objektům Židovské nábožen-
ské obce. Tuto zprávu měly zpravodajské 
služby již několik měsíců a prováděly 
skrytá opatření. Politicky se však hodilo 
zprávu zveřejnit v určitou chvíli. Policie si 
ale stejně spletla datum svátků a  objekty 
hlídala až o den později.

Obnovit d�v�ru
Co z toho vyplývá? Nejprve bude zapo-
třebí obnovit důvěru občanů v politický 
systém a uvědomit si, že demokracie je 
pouze předpokladem svobody. Řečeno 
s Masarykem, demokracii nelze chá-
pat pouze jako soustavu politickou, ale 
především jako soustavu mravní. Bude 
zapotřebí obnovit důvěru v politické 
strany a politiky samotné. Bezpečnost-
ní složky, namísto aby spolu bojovaly, 
musí v jasně vymezených kompetencích 
koordinovat svůj postup a přesvědčit, že 
bezpečnost není v rozporu s ochranou 
lidských práv a svobod. Nastal nejvyšší 
čas jasně defi novat naše místo v systému 

mezinárodní obrany, spolehlivě obhajo-
vat a plnit spojenecké závazky, koncepč-
ně hovořit o současných bezpečnostních 
problémech. Prostě nečekat, až to zase 
někde bouchne.

Jakmile se politická důvěra obnoví, 
pak je možné od vlastních občanů očeká-
vat, že pro svou svobodu i svobodu dru-
hých něco důležitého obětují. Dokud se 
tak nestane, pak kamerové systémy příliš 
nepomohou. Ano, zaveďme je, ale až na 
konec.  

Jan Ruml je právník a novinář, 
bývalý ministr vnitra České republiky 

a senátor.
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 nejde jen o  slova

Až se jednou ubavíme
V

zácný člen redakčního kruhu Pří-
tomnosti, pan profesor Ctirad John, 
není jen imunolog světového for-

mátu – má rovněž vytříbený cit pro jazyk. 
Nedávno mne upozornil na zbytnělý jev 
mediálního dorozumívání, totiž s jakou 
oblibou moderátoři při rozhovorech 
se svými hosty říkají „bavíme se o tom 
a tom“, „když se tady bavíme“ apod. mís-
to prostého „hovoříme (spolu)“. Dovo-
lil jsem si inspirovat se jeho postřehem 
k následující úvaze.

Slovník spisovné češtiny (SSČ) vyklá-
dá příslušný význam slovesa bavit se jako 
„s potěšením si vypravovat“, rozumí se 
s někým; toto užití charakterizuje slov-
ník jako expresivní, tj. citově zabarvené. 
Avšak smyslem mediálních (tedy i tele-
vizních a rozhlasových) rozhovorů není 
v první řadě poskytovat potěšení, nýbrž 
informovat, a forma těchto rozhovorů 
by měla být citově neutrální. Zdá se, že 
do takto užívaného slova pronikají i jeho 
další významy – „nalézat zábavu v ně-
čem, u někoho“, popř. „nalézat příjemné 
rozptýlení v něčem“ (SSČ). Takové smě-
šování významů jistě nevadí např. inter-
viewovaným hvězdám zábavního prů-
myslu. Je však otázkou, nakolik to ocení 
vědec, který se v mediálním rozhovoru 
snaží objasnit publiku problematiku své-
ho oboru; řekl bych, že spíš než poskyt-
nout zábavu či rozptýlení chce zaujmout 
a poučit. Naproti tomu politikové na tuto 
hru přistupují; nedávno  prohlásil jeden 
ministr v České televizi: „Když se bavíme 
o těžbě uhlí, je to jiná debata...“ Ačkoli 
u politiků člověk nikdy neví, zda se jim 
takto užité slovo nesměšuje s dalším 
svým expresivním významem – „(hovo-
rem) ztrácet čas, zdržovat se“ (opět SSČ). 
– Konečně se lze tázat, jak to vnímá pub-
likum. Pan prof. John soudí: „Všichni 
se baví – posluchači už méně;“ ale to už 
záleží na vkusu každého z nich.

Popisovaný jev dosvědčuje, že média 
skutečně masová – zejména televize 
– se čím dál jednoznačněji projevují jako 
zdroj zábavy, a to na úkor rolí, jež od nich 
mnozí stále ještě očekávají, totiž věcně 
informovat, ale i vzdělávat, vychovávat 

ke kritickému myšlení... Na tento trend 
upozornil už v 60. letech např. Marshall 
McLuhan, zvlášť důrazně pak v půli 80. 
let Neil Postman. Jeho kniha příznačně 
nazvaná Amusing Ourselves To Death 
(česky Ubavit se k smrti, 1999) mj. varuje 
před tím, že v moři zábavně podávaných 
informací upadne cokoli důležitějšího do 
bezvýznamnosti. Na takových médiích 
se ovšem publikum snadno stává závislé, 
a tím i snadno manipulovatelné. Maso-
vost médií se tak projevuje nikoli jen 

jejich schopností hromadně oslovit co 
nejširší publikum, nýbrž také jejich sklo-
nem zacházet s publikem jako s masou, 
tedy hmotou, a to hmotou tvárnou.

Avšak média by takto nemohla půso-
bit, kdybychom o to sami nestáli. Vrá-
tíme-li se zpět k oblíbeným slovům, 
uvědomíme si, že jejich užívání svěd-
čí o našem prožívání a vnímání světa, 
o tom, co od života očekáváme a jak ho 
hodnotíme. O pojímání života jako pří-
ležitosti k zábavě svědčí kromě bavit se 
i další hojně užívaná a médii šířená slo-
vesa, např. užívat si (něco), vychutnávat si 
něco. Podle SSČ užívat (dříve jen s geni-
tivem, tedy „čeho“; akuzativ se považo-
val za nespisovný – dnes už ne) zname-
ná „těžit z něčeho prospěch, potěšení, 
radost“.

Vychutnávat znamená „labužnicky 
si na něčem pochutnávat“; řekne-li se 
to o něčem, co se nepřijímá ústy (jídlo, 
pití, cigareta), pak takové užití považuje 
slovník za expresivní. Z jazykového hle-
diska stojí u obou sloves za zmínku časté 
užití zájmena si – jde zde o tzv. dativ pro-
spěchový, podle akademické Mluvnice 
češtiny „s významem pohodlí a libosti“. 
My můžeme dodat, že je lze chápat i jako 
výraz jisté sebestřednosti mluvčích. 
Všechna zmíněná slova mají v angličti-

ně ekvivalent to enjoy; ale všimněme si 
toho rozpětí v češtině: u bavit se pojímá-
me hovor jako zábavu, u vychutnávat (si) 
pojímáme zábavu jako pokrm...

Není žádné moralizování, dojde me-li  
k závěru, že svůj život většina z nás pojí-
má čím dál víc jako spotřební statek. 
Média náš přístup k životu refl ektují, ale 
také vytvářejí a usměrňují. Není proto nic 
divného, že právě nejsledovanější média 
se sama dostávají do čím dál větší závis-
losti – a to především na producentech 
spotřebních statků. Kruh se elegantně 
uzavřel.  

Jan Horálek 
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P
ři analýze Václava Klause a české 
společnosti poznamenal psycholog 
Slavomír Hubálek, že „nezralá spo-

lečnost vyzdvihne do svého čela extrém-
ní typy osobností, extrémní v míře nar-
cismu a egocentrismu... Tito lidé slouží 
jako jakési totemy“. 

Pro narcistu je nejdůležitější, aby byl 
populární. Tomu podřizuje všechno, jeho 
„já“ musí zůstat nedotčené. V případě, že 
někdo „ohrozí“ jeho ego, následuje proti-
útok. Proto označuje Klaus intelektuály, 
disidenty, studenty, politology, novináře, 
kritiky a občanské skupiny za „výraz-
ně levicové, etatické, neliberální, stan-
dardními demokratickými mechanismy 
pohrdající, kýčovitě moralizující, reali-
tou nepoučené, nepraktické a neprag-
matické“. Největší nebezpečí představují 
fundovaní oponenti či debaty. Proto 
Klaus „debatuje“ pouze s jistými, předem 
odsouhlasenými osobami anebo v úzce 
korigovaném prostředí. V případě tvrdé 
konfrontace se dočkáme pouze prostého 
odřeknutí. V pořadu BBC World (vysí-
lán do dvou set zemí) komentoval kritiku 
britského parlamentu týkající se diskri-
minace českých Romů slovy „to je tako-
vá hloupost a nesmysl, že na to nebudu 
ani reagovat“. V rozhovoru o globálním 
oteplováním pro Hospodářské noviny na 

otázku, jestli nevěří, že si ničíme svoji 
planetu, odpověděl: „Budu dělat, že jsem 
to neslyšel.“

Pro zvýšení popularity a udržování se 
v centru pozornosti se Klaus opírá o vág-
ní a populistická tvrzení. Protože člen-
ství v EU považuje za 
oslabení své role „hlav-
ního“ domácího politika, 
zdůrazňuje, že je třeba 
chránit „české“ postave-
ní proti Unii, která nám 
může „ublížit“. 

Pokud jde o politi-
ku, Klaus říká, že má-li 
občan co do ní říci, musí 
do ní vstoupit. Občanské 
iniciativy prý „usurpu-
jí moc, která přísluší politikům“. Hlavní 
nebezpečí spatřuje Klaus ve „vytlačování 
politiků alternativními politickými pro-
cedurami, založenými na komunitaris-
mu, NGOismu, korporativismu“. 

Některým lidem se Klausův program 
jeví jako „akční“. Ve skutečnosti však 
slouží pouze jemu a ještě posiluje nor-
malizační „hodnoty“ a čecháčkovství. 

Při uvažování o tom, jakou roli má 
hrát národ či stát v dnešní Evropě, je 
nutno nejprve zmapovat, jakou identitu 
konkrétní národ má nebo jakou chce. 

Česká republika nemá svou identitu 
zatím vůbec jasnou. 

Václav Klaus ale odstraňuje to, na čem 
se zdravá národní identita a budoucnost 
staví – na fundované diskusi a na partici-
paci všech. Máme prezidenta, který mno-

hem víc rozděluje, než 
spojuje. Navíc je to pre-
zident, který opakovaně 
porušuje slovo. Při zvo-
lení sliboval, že nebude 
zasahovat do běžné poli-
tiky a že bude používat 
veto pouze zřídka. Stal 
se pravý opak. 

Tvorba naší dnešní 
a bu doucí identity (s dů-
razem na vývoj pozi-

tivních demokratických hodnot) přímo 
souvisí s rozhodováním o tom, co vlast-
ně jsou „naše“ zájmy, ke komu se chceme 
přidat a komu či čemu se vyhnout. Proto 
je úloha prezidenta v začínající demokra-
cii mnohem důležitější než v zemích, ve 
kterých je demokracie zavedená. Uvažo-
vání o roli České republiky v dnešní 
Evropě musí být úzce spjato s uvažová-
ním o tom, jakého – nikoliv kterého –
prezidenta bychom měli mít.

Martin Jan Stránský
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inzerce

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

ceny p�edplatného 
ČR: 360 Kč / 1 rok (17 USD, 13 EUR)
 680 Kč / 2 roky (32 USD, 25 EUR)
 980 Kč / 3 roky (46 USD, 35 EUR) 
Evropa:  800 Kč / 1 rok (37 USD, 29 EUR)
Zámoří:  1000 Kč / 1 rok (46 USD, 36 EUR) 
Studentské předplatné: 149 Kč/ 1 rok
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Prezident a budoucnost 
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Možnost kombinované inzerce.
Veškeré ceny lze projednat dle 
individuálních zájmů a možností.

Časopis

Tištěná inzerce / 3 měsíce

BAREVNÁ INZERCE ČERNOBÍLÁ INZERCE

1/8 1/4 1/2 1 Vnitřní 
obálka

Zadní 
obálka 1/8 1/4 1/2 1 Vnitřní 

obálka
Zadní 
obálka

Přítomnost 2 900,– 4 900,– 8 000,– 13 000,– 21 500,– 31 400,– 2 000,– 3 800,– 5 900,– 10 900,– 17 500,– 27 000,–

TNP 2 900,– 4 900,– 8 000,– 13 000,– 21 500,– 31 400,– 2 000,– 3 800,– 5 900,– 10 900,– 17 500,– 27 000,–

P + TNP 4 400,– 7 700,– 13 200,– 24 100,– 31 400,– 41 200,– 3 200,– 5 800,– 10 800,– 19 700,– 27 200,– 36 800,–

Bannerová inzerce / 3 měsíce

Umístění Cena – titulní strana Cena – sekce Velikost  v px
1 9 600,– 4 800,– 468 × 60
2 6 000,– 3 000,– do 160 × 160
3 5 600,– 1 800,– do 125 × 125
4 2 700,– 1 500,– 468 × 60

p�edplatné

NOVINKA
Elektronické předplatné:   160 Kč / 1 rok  (8 USD, 6 EUR)

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ 

Opakování Sleva 
1× 5 %
2× 10 %
3× 15 %
4× 20 %
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