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Čtvrtletník Přítomnost se hlásí k tradici předválečné 
Přítomnosti, u jejíhož zrodu stál v roce 1924 Tomáš 
Garrigue Masaryk, i k tradici rodinné. Vydavateli 
Jaroslavu Stránskému, dědovi současného vydavatele 
Martina Jana Stránského, a šéfredaktorovi Ferdinandu 
Peroutkovi se tehdy podařilo na stránkách Přítomnosti 
představit generaci demokraticky smýšlejících autorů 
a nabídnout čtenářům patrně nejlepší politický časo-
pis své doby.
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editorial

tématem „zimní“ Přítomnosti je obraz západní civilizace v očích a myslích 
příslušníků ostatních civilizačních okruhů naší planety Země. Když nastavíte 
někomu zrcadlo, může se mu jeho vlastní obraz zdát pokřivený, či nepřesný.  
To je asi i případ toho, jak se dnešní civilizace vnímají navzájem. Vzájemný 
obraz je v zajetí silných stereotypů, zjednodušujících závěrů a nechuti přijmout 
jiný pohled na sdílený „svět idejí“. Snahou aktuálního čísla je proto přinést čte-
nářům řadu jiných pohledů na společnost, v které žijí. Říká se, že člověk musí 
vědět, aby mohl pochopit. Výběr toho, co se má však vědět, předkládá každá 
společnost výběrově a po svém. Proto je potřeba naslouchat i hlasům z jiných 
oblastí – jedině tak si člověk může vytvořit alespoň částečně pravdivý obraz 
světa. Proto přinášíme soubor textů, který svým kulturním kódem pochází  
z daleké Asie, Blízkého východu, „subsaharské Afriky“, arabského světa etc...  
A nejen to, tyto texty jsou doplněny řadou pohledů z Ameriky i Evropy. Obraz 
totiž musí být celistvý!

I sekundární téma, kterým je tentokrát „Rusko dnes“, pak přináší pozoru-
hodné pohledy na jednu významnou civilizační oblast, která se opět hlásí o vý-
sadní postavení. Jména publicisty, překladatele a věčného popularizátora „rus-
ké otázky“ Libora Dvořáka a současné europoslankyně a bývalé eurokomisařky 
Sandry Kalniete jsou toho dokladem. Z řady dalších textů upozorníme ještě na 
dva nejkratší, na recenze. Nové knihy přinášejí reflexi dvou pozoruhodných
publikací. Jedna se zabývá vztahem Čechů a „jejich komunismu“. Ta druhá při-
náší esenci z portugalského dějinného údělu aneb Longe de Manaus. 

Přejeme „zimní“ čtení. 

Ivan Malý � Martin Riegl

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
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Česká centra
Václavské náměstí 49
110 00  Praha 1
T: + 420 234 668 211
E: info@czech.cz
www.czechcentres.cz

Síť Českých center představuje po celém světě to nejlepší 
z oblasti kultury, vzdělávání, obchodu a turistiky. 

The network of the Czech Centres presents the best from the 
Czech culture, education, business and 
tourism throughout the world.

ČESKÁ CENTRA
CZECH CENTRES
24 Center  — 20 Zemí — 3 Kontinenty     
24 Centres  — 20 Countries  — 3 Continents

Chcete v zahraničí 
představit svůj 
kulturní projekt, 
region nebo firmu?

Hledáte zahraničního 
partnera pro 
své podnikání ?
www.export.cz

Potřebujete 
turistické 
informace o České 
republice?

Would you like to 
learn more about 
our country and 
its culture? Are 
you interested in 
studying the Czech 
language?

Do you 
require tourist 
information 
about the Czech 
Republic?

Are you seeking 
a Czech business 
partner?
www.export.cz
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J
sme stále bohatší, a tím také stále 
ohroženější... Tímto motem uvedl 
Břetislav Horyna (v roce 2005) svou 

recenzi na knihu Ulricha Becka Riziková 
společnost. Touto společností bylo myš-
leno evropské potažmo euroatlantické 
společenství. Současně se tím i vystihla 
skutečnost, která tuto část světa dělí od 
té ostatní. Bohatství, blahobyt, vysoká 
životní úroveň... To jsou bezpochyby 
přívlastky, které se vybaví mnohým oby-
vatelům severní i subsaharské Afriky, 
obyvatelům chudinských čtvrtí v mega-
polích Asie i Latinské Ameriky. Bohat-
ství se blýští, proto je vidět a láká i mno-
hé cizince, aby se v tomto „ráji“ usadili. 
Podstata fenoménu euroatlantické civili-
zace je však daleko širší, hlubší a mno-
hem vrstevnatější. Sama Evropa si svou 
identitu budovala specifickým kulturním
i politickým vývojem po mnohá staletí. 
Sama v sobě je však celá tato civilizace 
ještě strukturována a samotné vymezení 
hranic a definování podstaty civilizace
„Západu“ již bylo předmětem řady úvah 
a studií mnoha osob (nejen) evropské 
vědy i společenského života. Podstata 
úspěšného rozmachu evropské civilizace 
je často spojována s ideou osvícenství, 
liberalismu či náboženské tolerance.  
I když sama hledá své kořeny a zdroje 
v antickém dědictví, je její hlavní smysl 
definován dobou pozdního středověku,
ba spíše těch několik století, která přišla 
po něm. V té době se vytvářela svobod-
ná společnost mořeplavců, objevitelů, ob-

chodníků, která zadala pozdější světové 
hegemonii Evropy v devatenáctém a i vět-
ší části dvacátého století. 

Stejně tak, jak byl konstruován pojem 
i smysl civilizace Západu, byla i vymezo-
vána její hranice. I když ta západní se již  
z čistě geografického hlediska zdála jas-
nou, ta východní nikoli! A tak byla po-
stupně přetřásána příslušnost k západní 
civilizaci u Rusů, Ukrajinců, Lotyšů, Če-
chů. I dnes totiž končí pro velkou část 
obyvatel západních států Evropa někde 
na Rýně a příslušnost národů na východ 
od něj je brána jako slovanská masa, ruské 
nebezpečí nebo armáda polských insta-
latérů. Snahy určit východní hranici již 
nabyly řady podob: od linií čistě geogra-
fických, které se stanovovaly někde mezi
Rýnem a Uralem, k liniím náboženským, 
tedy k místům kde spolu hraničila víra 
římsko-katolická s vírou pravoslavnou. 

Ať tak či onak, je dnes již většina Ev-
ropy spojená v unijním svazku, a tak se 
tato diskuze ze stolů humanitních vědců 
či nacionalistických politiků stává spíše 
dohadováním o ochranné známce na po-
mazánku či tuzemský bramborový rum. 
V dnešním globalizovaném, a tedy stále 
se zmenšujícím světě, to snad ani jinak 
nejde. Avšak i dnes v jednadvacátém sto-

letí je Evropa spolu se svými povedeněj-
šími koloniálním dětmi v určitém smě-
ru hegemonem. Již to není sice zřetelná 
síla technicky vyspělejšího světa „bílého 
muže“, ale stále je místem značného bla-
hobytu, který v ostatních částech světa 
není běžným standardem. A tak zatím-
co světoví politici se snaží vyjednávat 
o větším zainteresování Číny do boje 
proti oteplování, afričtí farmáři se snaží 
bojovat o volný přístup na světový trh  
a botswanští zdravotníci se snaží zastavit 
hrozivou pandemii AIDS v zemi, může-
me my Evropané spekulovat (přemýšlet) 
o svém historickém otisku v dnešní svě-
tové civilizaci. Stejně tak, jak se před sto  
a více lety hledala východní hranice Ev-
ropy – nikoli geografická, ale kulturní 
a civilizační, může dnešní Evropa hledat 
své hranice v dnešním světě. Ano, pro-
tože Evropa dokázala vtisknout alespoň 
něco ze své kultury a filozofie na všechny
kontinenty světa a některé se dokonce 
měly stát novou Evropou. Celý tento fakt 
však nesouvisí jen s koloniální minulostí, 
ale i celou soustavou státních útvarů na 
kontinentech i myšlenkových zdrojích, 
na kterých vznikaly. Civilizace, jazyk, 
kultura, myšlenkové rámce uchopení 
světa, to jsou všechno aspekty, na které 
při dohledávání evropského vlivu musí-
me myslet. Například v dnešní době již 
určitě nemá velký význam uvažovat nad 
oprávněností války o Falklandy v roce 
1982. Historické nároky Britů, Argen-
tinců (ale při dobré vůli i Španělů nebo 
Francouzů) jsou totiž asi tak stejně legi-
timní a v oněch osmdesátých letech ještě 
možná pochopitelné. 

Po pravdě řečeno jsou tyto řídce osíd-
lené ostrovy spíše symbolem, který roz-
děluje než spojuje, a to je více, než si sami 
zaslouží. Daleko zajímavější je asi případ 
indického státečku Goa, který je sice ješ-
tě menší než celé Falklandy, ale více než 
400krát obydlenější. Tato Goa byla totiž 
přes 450 let součástí Portugalské Indie,  
dokud nebyla koncem roku 1961 násilně 

Evropa a dnešní globální civilizace
Její d�dictví a budoucnost

Otisky evropské 
kultury jsou tak 

rozesety po větši-
ně naší planety, na 
všech kontinentech. 
Některé kontinenty 

či subkontinenty jsou 
dokonce ve větší či 

menší míře dědici Ev-
ropy, ať již s větším 

či menším úspěchem.

Ivan Malý
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připojena k Indické republice, čímž byla 
dokončena dekolonizace na indickém 
subkontinentě. Po Portugalcích tu tak 
mnoho nezůstalo. Barokní stavby, křes-
ťanství, arcibiskup a portugalská jména. 
I když je to málo nebo ne? Hlavní pa-
radox však spočívá v tom, že roku 1961 
byli z indické Goi vyhnáni Portugalci, 
kteří zde panovali po staletí státem, který 
vznikl roku 1947 a do té doby neexisto-
val. Jinými slovy – s historickými nároky 
lze poměrně dobře zacházet tak či onak 
a ten správný je nakonec ten, který od-
povídá dobové objednávce, modernímu 
vývoji, případně větší vojenské síle. Ty  
kostely a víra, považte křesťanská, však  
v Goi zůstaly. Občas se matrikou prožene 
ještě nějaký ten Jorge, António Manuel 
či João. I to je otisk Evropy a Goa se tak 
dodnes značně odlišuje od většiny svého 
(od roku 1961) mateřského státu. 

Otisky evropské kultury jsou tak-
to rozesety po většině naší planety, na 
všech kontinentech. Některé kontinenty 
či subkontinenty jsou dokonce ve větší či 
menší míře dědici Evropy, ať již s větším 
či menším úspěchem. I když je to trochu 
paradoxní, je francouzština, dědic latin-
ské vzdělanosti a bývalý jazyk evropské 
diplomacie, jazykem černých Afričanů, 
španělština jazykem guerillových bojov- 
níků v Jižní Americe a neuvěřitelně spat-

laná angličtina světovým esperantem. 
Bohu bílého muže slouží stále více afric-
kých či asijských biskupů...

Co to tedy všechno znamená, pro 
nás Evropany, potažmo dědice naší ci-
vilizace v Americe či Austrálii? Možná 
nic, současnou dominanci USA budou 
brzy atakovat nové nebo staronové sílící 
mocnosti. Stále více lidí se asi začne učit 
spíš mandarínštinu, arabštinu nebo jiné 
jazyky na úkor angličtiny, ale otisk Evro-
py je pro současné století pro svět stále 
neoddiskutovatelný. Zda (a jak) bude 
zřetelný ve světové civilizaci ve století 
příštím – již dvaadvacátém – ukáže bu-
doucí vývoj. Nicméně Evropa za sto let 
bude stále dědicem své minulosti a to se 
všemi důsledky, které to přináší. Příliv 
přistěhovalců z různých částí světa určitě 
nepoleví, stejně jako se nezvedne tragic-
ký populační vývoj tradičních evrop- 

 

ských národů. Jak však Evropané se svou 
budoucností naloží, je plně v jejich rukou. 
A dodejme, že evropské sjednocení vytvá-
ří i mechanismy, které mohou zdánlivá 
migrační negativa přetvořit v blahodár-
ný a žádoucí proces. Evropa jako přístav 
a místo pro život je dobrý výhled, nesmí 
se však naše budoucnost a energie rozply-
nout v politickém saudade.      n

Ivan Malý 

obraz západu

Stejně tak, jak byl 
konstruován pojem 
i smysl civilizace 

Západu, byla vymezo-
vána i její hranice.

Další �tení:

Marc Ferro, Dějiny kolonizací, 
Praha 2007
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Dobré a špatné režimy
Západní civilizace je nadřazena civili-
zacím ostatním. Já vím, to je skandální 
a šokující tvrzení v dnešní postmoderní 
a multikulturní době, proto si vyžaduje 
určité objasnění. Je nadřazena ve smys-
lu politickém, nikoli nutně ve smyslech 
jiných. Západní civilizace totiž jako je-
diná dospěla k nalezení a realizaci ide-
álu osobní a politické svobody. Pokud je  
v civilizacích ostatních trochu svobody 
– je jí tam velice málo – pak v důsledku 
inspirace Západem (či dokonce vnucení 
ze strany Západu). Režimy snad hodno-
tit ještě smíme, no ne? Hodnotit režimy 
podle jejich spravedlnosti či špatnosti – 
tudíž nadřazenosti či podřadnosti. Přece 
celým smyslem politické filosofie od So-
krata až po dnešek je stanovení odpově-
di na otázku: „Co je spravedlivý režim?“ 
Např. Aristotelova odpověď byla: „Dobré 
formy vlády jsou monarchie, aristokra-
cie, republika; zlé formy vlády jsou de-
mokracie, oligarchie, tyranie.“ Mějme za 
to – to, doufám, stále kontroverzní není 
– že lepší je režim ten, který lidem umož-
ňuje osobní a politickou svobodu; zlý je 
ten, který jim ji upírá. Tedy republika je 
lepší než tyranie; režim Churchillův je 
lepší než režim Hitlerův; současný režim 
v ČR je lepší, než byl režim před rokem 
1989; náš režim je lepší než režim v ko-
munistické Číně. 

Politicky nad�azený Západ, Iránci 
nad�azení Čech�m
Je-li pravdou, že lze takto klasifikovat re-
žimy na vyšší a nižší, lepší a horší, nadřa-
zené a podřadné, pak lze ale rovněž klasi-
fikovat i civilizace – podle toho, k jakým
režimům tíhnou, jaké režimy považují za 
správné. A lze konstatovat, že (a) pouze 
západní civilizace dospěla k ideálu osob-
ní, politické a náboženské svobody, (b) 
tento ideál, byť místy a někdy nedokonale, 
realizovala, (c) žádná jiná civilizace sama 
od sebe k nahlédnutí správnosti tohoto 
ideálu nedospěla a (d) pokud jej v nějak 
podobě realizovala, pak v důsledku vnu-
cení ze strany Západu. Eo ipso, západní 
civilizace je v politickém smyslu nadřa-
zená všem civilizacím ostatním a jako 

taková je hodnotnější než ony. Je dobré si 
uvědomit, co tento argument nejen říká, 
ale i co vlastně neříká. Neříká, že západní 
civilizace je hodnotnější než jiné civili-
zace v aspektech jiných než politických. 
Například pokud jde o aspekt kulinářský, 
čínská civilizace je prokazatelně nadřaze-
ná civilizaci západní. Neříká ani, že lidé 
Západu jsou lepší nebo hodnotnější než 
lidé ostatní; naopak, jedním z pravdivých 
vhledů Západu je právě to, že všichni 
lidé jsou si v metafyzickém řádu rovni 
a mají vnitřní důstojnost a objektivní 
hodnotu. Vůbec taky neříká, že lidé Zá-
padu jsou lepší než lidé jiní – například 
pokud jde o přátelskost a pohostinnost, 
iránská společnost je prokazatelně lepší 
než společnost česká. A tento argument, 
jak je teď již, doufám, naprosto zřejmé  
i tomu nejzakomplexovanějšímu igno-
rantovi, vůbec není argumentem raso-
vým či rasistickým: vůbec v něm nejde 
o nadřazenost či podřadnost ras, ale čistě 
jen režimů v aristotelském smyslu. 

Nenávid�ný Západ
Tím, mám za to, jsem objasnil, co rozu-
mím pod tvrzením, že západní civilizace 
je v politickém smyslu nadřazená všem 
ostatním. Proč je ale Západ ve světě tak 
neoblíben, až nenáviděn? V určitém as-
pektu neoblíben a nenáviděn není: pokud 

jde o imigraci, Západ je cílovou destinací 
lidí z celého světa, nikoli místem exodu. 
Lidé neemigrují z Británie do Pákistánu, 
ale opačně; nikoli z Francie do Alžírska, 
ale opačně; nikoli z Německa do Tu-
recka, ale opačně; nikoli z Beneluxu do 
Maroka, ale opačně; nikoli z Česka na 
Ukrajinu, ale opačně. Takže na Západě 
je něco, co je pro nezápadní lidi ve svě-
tě stále dost atraktivní, a tudíž – v jejich 
vlastních očích – nadřazené vůči tomu, 
co mají doma. Pokud se díváme na to, jak 
lidé celosvětově „hlasují nohama“, Západ 
v těchto volbách vůbec nedopadá špatně. 
V jiném aspektu je však Západ skutečně 
neoblíben až nenáviděn lidmi ostatních 
civilizací, kteří jim – tj. námi – pohrdají. 
Proč? V důsledku našeho komplexu viny 
za vlastní civilizaci, v důsledku naši neú-
cty vůči sobě a našim dějinám, v důsled-
ku naši impotence, neochoty a neschop-
nosti vynutit si naše práva. V důsledku 
toho, že se světu omlouváme za sebe, za 
naši vlastní existenci, vykoledujeme si od 
světa pohrdání; a od pohrdání je jen krů-
ček k nenávisti. Nenávidíme-li my na Zá-
padě sami sebe, proč by nás ostatní měli 
milovat? Nejsme-li hrdí na sebe, proč by 
ostatní námi neměli pohrdat? Nejsme-
-li ochotni či schopni zabít ty, kdo nám 
nepřejí či nám ubližují, proč bychom ne-
měli být nezápadnímu světu pro smích? 
Bylo by báječné, kdyby nás naši nepřátelé 
milovali. Je-li však nerealistické, aby nás 
milovali, neboť nás nenávidí, pak je lepší, 
aby nás nenáviděli a zároveň měli vůči 
nám respekt, než aby nás nenáviděli a zá-
roveň námi pohrdali.

Civilizace v úpadku
A nezápadní masy vidí, že my si respekt 
vynutit neumíme. Raději platíme výkup-
né – uplácíme kohokoli, kdo na nás udělá 
„Bu-bu-bu!“ Irán zajme britské námoř-
níky a co udělá Británie? Nic. Před sto 
lety – k čertu, ještě před padesáti lety – by 
tam vyslala dělové čluny, které by srovna-
ly všechna iránská pobřežní opevnění se 
zemí. Každá další nezápadní země by si 
pak rozmyslela, zda zajme britské obča-
ny. Somálští piráti – primitivové z jedné 
z nejprimitivnějších částí světa – zajímají 

Západ a ti druzí

Pokud nezápadní 
státníci, kteří věří
v nás, kteří vsadili 
přežití, svobodu 

a budoucnost sebe 
i svých rodin a zemí 

na spojenectví s námi 
a přátelství k nám, 
pokud tito přežijí, 
pak Západ bude 

v nezápadním světě 
obdivován, respekto-

ván a i milován.

Roman Joch
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naše lodě – a co děláme my? Platíme vý-
kupné. Místo toho, aby naše válečná pra-
vidla srovnala se zemí všechny vesnice, 
z nichž oni piráti na své „spanilé jízdy“ 
vyrážejí: pak by si po celém světě dobře 
rozmysleli, zda napadnout západní loď. 
A domorodé masy nezápadních společ-
ností to všechno vidí – Západ má veške-
rou moc, ale neumí či nechce ji použít, 
dokonce ani jen na ochranu vlastních 
lidí! Je tudíž impotentní, je pro smích, je 
to úpadková, umírající civilizace. Deka-
dentní a odporná. Kdo by ji miloval, kdo 
by ji respektoval, kdo by si ji vážil? Otce 
rodiny, který bije vlastní děti a ženu, si 
nikdo neváží. Avšak otcem rodiny, který 
dopustí a nečinně přihlíží tomu, jak ně-
kdo jiný bije jeho ženu a děti, každý po-
hrdá a nenávidí ho. Toto je dnešní Západ 
v očích nezápadních civilizací. Samozřej-
mě, vždy tomu tak nebylo. Je to fenomén 
od konce 60. let 20. století, od vzestupu 
Nové levice na Západě. Před sto lety byl 
Západ respektován; ještě i před lety pa-
desáti. 

Soft nebo hard power?
To nás přivádí k hodně diskutovanému 
tématu „soft-power.“ Máloco je dnes na 
Západě přeceňováno více než „soft- 
power“. „Soft-power“ samotná totiž nedo-
sáhne nic bez „hard-power“. A „hard-power“ 
samotná – a hlavně její „hard-použití“ 
– vždy generuje dostatek „soft-power“. 
V 30. letech byl nacismus široce respek-
tován. Žádná „soft-power“ západních
demokracií jejich respekt v očích dru-
hých nezvýšila, či respekt nacismu nesní-
žila. Pak byla proti nacismu aplikována 
„hard-power“ a po roce 1945 již žádný 
respekt nacismus nebudil. Naopak, pro 
roce 1954 měli vítězové – Západ a Sovět-
ský svaz – „soft-power“ po celém světě
dostatek až nadbytek: každý ve světě 
je obdivoval a každý chtěl být na jejich 
straně. Problém byl ten, že Stalin byl 
jako Hitler, oba byli klasickými tyrany  
v aristotelském smyslu, představiteli těch 
nejhorších režimů myslitelných. A přesto 
byli milováni a obdivováni! Co, či kdo 
změnil obdiv k nim? „Soft-power“? Ale 

kdeže! Byla to „hard-power“! Po roce 
1989 se Západ těšil takové „soft-power“
ve světě jako nikdy předtím – každý chtěl 
být na jeho straně. Proč? Právě vyhrál 
studenou válku. Sovětský svaz byl v rui-
nách. Dokonce i dlouholetí komunisté ve 
světě se od něj odvraceli. 

Poučení? „Soft-power“ je sama o sobě 
nic, „hard-power“ sama o sobě gene-
ruje „soft-power“ dostatek. Západ tuto
výhodu postupně v 90. letech promrhal 
tím, že byl měkký. Tím, že začal třetí svět 
uplácet. Po 11. září 2001 se situace tro-
chu změnila: nezápadní civilizace začaly 
tušit, začaly se bát, začaly nás respekto-
vat, že „...bílá muž se zlobit, vydala se 
na pochod a obrání a obhájí sama sebe 
se zbraní v ruce...“ Tento moment trval 
chvíli, pak pochopitelně pominul, jak si 
Západ opět začal kupovat přízeň ostat-
ních, včetně svých nepřátel, pochopitel-
ně marně, místo aby je všude ve světě 
rychle zabil, čímž by si okamžitě a spo-
lehlivě získal respekt a úctu ostatních. 
Problémem Západu není nějaká civili-

Indie
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zace jiná, problémem Západu je Západ 
samotný – či, přesněji řečeno, problém je 
uvnitř Západu (totiž Západ není v tom-
to jednotný, vždy se v něm najde nějaký 
ten Churchill či Thatcherová či Reagan
či Šaron a pak jeho šance a naděje stou-
pají, ale pak se v něm najde i nějaký ten 
Carter či Ashtonová či Pavel Němec či 
„Ne základnám“ a pak pochopitelně jeho 
šance a naděje klesají). Popularita Zápa-
du v nezápadním světě kolísá jako příliv 
a odliv. A nic v dohledné budoucnosti to 
nezmění. Jak řekl jeden z nejvychytralej-
ších politiků 20. století – a zároveň jeden  
z nejprozíravějších státníků v nezápad-
ním světě – bývalý singapurský premiér 
Lee Kuan Yew: již samotná ochota Ame-
ričanů bojovat za nezávislost Jižního 
Vietnamu proti komunistické subverzi  
a agresi dodala odvahu, povzbuzení a in-
spiraci všem antikomunistům v celé jiho-
východní Asii, koupila jim čas a umož-
nila, že tyto země jsou dnes svobodné  
a víceméně demokratické republiky, ni-
koli komunistické tyranie. Neúspěch 
Američanů v Vietnamu v roce 1975 vedl 
naopak nejen k pádu Jižního Vietnamu 
a celé Indočíny do rukou komunistů,  
ale i k demoralizaci všech přátel Západu 
a k povzbuzení jeho nepřátel.

Vietnam – Kambodža – Izrael 
Velvyslanec Jižního Vietnamu ve Wa-
shingtonu tehdy řekl: „Bezpečnější je být 
spojencem komunistů a zdá se, že fatál-
ní je být spojencem Spojených států.“ 
Tehdejší diktátor Sýrie Hafiz Asad ame-
rickému ministrovi zahraničí Henrymu 
Kissingerovi sdělil: „Zradili jste (Jižní) 
Vietnam, jednoho dne prodáte Tchaj-wan 

a my budeme zde, až vás unaví Izrael.“ 
Leonid Brežněv prohlásil, že „korelace 
sil se posunula ve prospěch socialismu“ 
a zahájil geopolitickou ofenzívu ve světě: 
v průběhu čtyř let 1975-79 se komunisté 
zmocnili 10 zemí: kromě Jižního Vietna-
mu, Laosu a Kambodže taky Afghanista-
nu, Jižního Jemenu, Etiopie, Mozambiku, 
Angoly, Grenady a Nikaragui. Celé zá-
padní Evropě hrozila finlandizace. Princ
Sirik Matak z kambodžské královské 
rodiny byl tehdy premiérem Kambodže  
a antikomunistou, který věřil ve svobodu. 
12. dubna 1975, když už bylo zřejmé, že 
Rudí Khmérové dobijí Kambodžu, Ame-
ričané nabídli princi Siriku Matakovi, že 
jeho a jeho rodinu evakuují do USA. Si-
rik Matak velvyslanci USA v Kambodži, 
Johnu Guntheru Deanovi, odepsal: „Vaše 
Excelence, drahý příteli, velice upřímně 
Vám děkuji za Váš dopis a Vaši nabídku 
odvézt mě na svobodu. Nemohu však 
odejít tak zbabělým způsobem. Co se 
týká Vás, a zvláště Vaší velké země, nikdy 
jsem ani na chvíli nevěřil, že se rozhod-
nete opustit lid, který si zvolil svobodu. 
Odepřeli jste nám Vaši ochranu a my  
s tím nemůžeme nic dělat. Vy odcházíte 
a mým přáním je, abyste Vy a Vaše země 
nalezli štěstí pod sluncem. Avšak, zazna-
menejte si to dobře, když já zemřu tady 
na místě a ve své zemi, již miluji, je to 
sice špatné, leč všichni, kdo se narodíme, 
musíme jednoho dne zemřít. Dopustil 
jsem se toho omylu, že jsem věřil ve vás, 
Američany. Přijměte prosím, Excelence, 
můj drahý příteli, můj srdečný a přátel-
ský pozdrav. Princ Sirik Matak.“ 21. dub-
na 1975 byl princ Sirik Matak Rudými 
Khméry popraven.

Pro� Západ není milován? Pro� je Západ 
nenávid�n? 
Pokud Sirikové Matakové tohoto svě-
ta – nezápadní státníci, kteří věří v nás, 
v Západ, kteří vsadili přežití, svobodu 
a budoucnost sebe i svých rodin a zemí 
na spojenectví s námi a přátelství k nám, 
všichni ti Sirikové Matakové v Iráku  
a Afghanistanu a vlastně všude v nezápad-
ním světě, pokud tito přežijí, pak Západ 
bude v nezápadním světě obdivován, re-
spektován a i milován. Pokud však skončí  
s kulkou v lebce, Západem bude pohrdá-
no, Západ bude pro smích a Západ bude 
nenáviděn. Po právu a po zásluze. 

Tak to je a o to jde.                      n

Autor je ředitelem Občanského institutu

obraz západu
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Z
ápad nelze jednoduše vymezit geo-
graficky a ztotožnit ho s organizací
s pevnými hranicemi typu NATO, 

jedná se spíše o amorfní a v čase se dyna-
micky se vyvíjející koncept procházející 
napříč státy i společnostmi. Nepochybně 
existuje něco jako centrum Západu tvo-
řené tradičními polyarchiemi – Velkou 
Británií, Kanadou, USA, Švýcarskem  
a skandinávskými státy. Centrum obklo-
pují státy, jejichž příslušnost k Západu 
(navzdory různým experimentům v mi-
nulosti) dnes nikdo nezpochybňuje např. 
Francie, Německo, Itálie, ale i Španělsko 
a Portugalsko. Následují státy s dlouho-
dobou zkušenosti s komunistickými vlá-
dami ve střední a východní Evropě, kde 
politické elity i společnost dlouhodo- 
bě prokazují sounáležitost se Západem  
a postupně se etablují jako jeho stále pro-
blematická součást. Na periferii se na-
chází heterogenní a dynamicky se vyvíje-
jící soubor států s neujasněným vztahem 
k západním hodnotám (Turecko) nebo 
Austrálie a Nový Zéland geopoliticky ori-
entované na Asii (přestože se bezpochyby 
jedná o mnohem vyspělejší liberální de-
mokracie než najdeme ve východní Evro-
pě), Jihoafrická republika hledající vlast- 

 

ní identitu mezi subsaharskou Afrikou  
a Západem. Západ má i mnoho spojenců 
jako je Saudská Arábie, afghánský prezi-
dent Karzáí, kteří se z pragmatických dů-
vodů orientují prozápadně, přestože to  
v jejich společnostech pod povrchem vře. 
A nakonec jsou tu státy, které tvrdě hájí 
západní hodnoty tváří tvář existenciální 
hrozbě, jedná se např. o Gruzii a Izrael. 
Svým nekompromisním přístupem ke 
svým nepřátelům jsou především Evropě 
tak trochu na obtíž v době, kdy přicházejí 
znepokojující zprávy z celého světa on-
-line. Pokus o vraždu dánského karikatu-
risty, výsledek referenda o minaretech ve 
Švýcarsku, nestabilní situace v Afghánis-
tánu a Jemenu, pokus o atentát na letadlo 
do USA. Může se jednat o shodu náhod, 
ale samy tyto události poukazují na slabé 
místo Západu při ochraně univerzálních 
hodnot liberální demokracie v konfron-
taci s jejich nepřáteli.

Islamofobie a vnit�ní bezpe�nost
Pokus o atentát na letadlo mířící do USA 
odhalil bezpečnostní paradox současné-
ho Západu. Neschopnost tajných služeb 
zpracovávat relevantní informace šo-
kovala i prezidenta B. Obamu. A zcela 

oprávněně. Letecká doprava byla cílem 
teroristů dlouhodobě a tajné služby si 
vždy byly vědomy faktu, že pakliže se 
útočníci dostanou až k bezpečnostní kon-
trole (nikoliv přes ni), zásadně selhal celý 
systém. Teroristé se neodhalují pomocí 
detektorů na kov ani svlékacími rámy. 
To je jen další rána leteckému odvětví, 
lidské důstojnosti i občanským svobo-
dám. Výsledkem bude postupná instala-
ce rámů na všech letištích a další desítky 
tisíc kamer v londýnských ulicích, jejichž 
záběry už dnes nejsou z nedostatku lid-
ských kapacit z velké míry vyhodnoco-
vány (kdo si dnes vůbec vzpomene, že 
instalování kamer bylo původně prosa-
zeno argumentací o jejich preventivním 
účinku proti nejvážnější trestné činnos-
ti). Zbytečné a neodůvodněné strašení 
islámskými teroristy nás vrací do dob ad-
ministrativy prezidenta Bushe, pro kte- 
rého byl islámský fundamentalismus 
hlavní volebním programem v souboji 
se senátorem J. Kerrym. Voliči na pocit 
ohrožení slyší a ochotně si nechají omezit 
lidská práva a občanské svobody. První 
bod pro nepřátele liberální demokracie. 
Zatímco v ulicích evropských metropolí 
jsou západní politici posedlí stoprocentní 
bezpečností (v některých státech na vý-
chod pro jistotu vybavuje policie cestují-
cí vlastními trhavinami), nejsou schopni 
v obavě z poklesu vlastní popularity pro-
sadit bezpečnost v klíčových oblastech 
světě. Jedná se o Afghánistán, kde žád-
ná z evropských armád nechce riskovat 
nasazení v nejrizikovějších oblastech (a 
jedná se o profesionální armády). Při-
tom v Afghánistánu dochází k výcviku 
a koordinaci mnohých akcí namířených 
proti západním společnostem. Druhým  
fiaskem je vlažný přístup k somálským
pirátům, kteří v zájmu osobního zisku te-
rorizují mezinárodní obchod a vyhrožují 
zabíjením nevinných lidí. Jedinou reakcí 
je vyslání několika hlídkových lodí, kte-
ré často propouštějí posádky pirátských 
člunů pro nedostatek důkazů, nebo pro-
tože jim legislativa jejich států neumož-
ňuje je zatknout v mezinárodních vo-
dách. V nejlepších případech jsou piráti 
předáni místním soudům neexistujícího 

Zkarikovaná bezpe�nost
Martin Riegl
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státu. Necháme-li zhroucené státy jako 
je Afghánistán, Jemen nebo Somálsko 
napospas extrémistům, dočkáme se ev-
ropského 11. září. Neochota prosazovat 
nepopulární a rizikové kroky v klíčových 
oblastech světa je druhým bodem pro 
nepřátele liberální demokracie.

Dánské karikatury – �ekání na ��. zá�í
Po otištění karikatur proroka Mohame-
da v deníku Jyllands-Posten následovalo 
podpalování dánských ambasád za asis-
tence místních policejních zborů, bojkot 
všeho dánského, obviňování z urážky 
islámských hodnot a svorné sorry všech 
evropských politiků těm, co vyrabova-
li a vypálili dánské a norské ambasády, 
dánský konzulát v Bejrútu, kostely St. 
Nicholas a St. Maroun v Bejrútu, páli-
li evropské vlajky (symboly státnosti)  
v Gaze, zapříčinili smrt stovky lidí, ale  
i všem mírumilovným a tolerantním 
muslimům, kteří se cítili oprávněně ura-
ženi a násilí veřejně odsoudili a za niče-
ní kostelů se veřejně omluvili. Islámský 
duchovní, který se snažil drancování 
kostelů zabránit, byl napaden a zasypán 
kameny. To sorry evropských politiků 
ale znamenalo více než pouhou omluvu. 
Třetího února 2006 se před dánskou am-
basádou v Londýně konala demonstrace 
za přítomnosti transparentů „Jihad proti 
evropským křižákům“, „vyhlaďte ty, co 
urážejí islám“, výkřiky „Usama a Zawahi-
ri (druhý muž Al Kájdy) jsou hrdinové 
– vyhodí vás do povětří“, „Vyhoďte do 
povětří Dánsko, abychom mohli obsadit 
jejich zemi a vzít si jejich ženy“, „Vezměte 
si příklad z Theo van Gogha“, „Evropo za-
platíš – tvoje 11. září přichází“. Zatímco, 
evropští státníci hodili z obav před hro-
zícím konfliktem přes palubu svobodu
slova, novináři z celého světa pochopili 
podstatu tohoto konfliktu. Úkolem svo-
body slova je totiž podněcovat debatu, je 
základním pilířem liberální demokracie, 
proto je naprosto klíčové ji chránit za 
každou cenu. V tomto ohledu je v rozpo-
ru s náboženským cítěním, protože víra 
v pojetí fundamentalistů (křesťanských, 
židovských i islámských) prostě diskusi 
nepřipouští.

Hromadné solidární přetiskování ka-
rikatur se ze Západu rozšířilo i do Je-
menu, který je v současné době jednou  
z bašt islámského fundamentalismu. Fa-
ris Sanabani vydavatel Yemen Observer  
a šéfredaktor téhož periodika Moham-

med Al-Asadi doprovodili karikatury 
články odmítajícími jejich obsah a re-
portážemi o světových reakcích na jejich 
otištění. Soud začal 23. února, žalobce žá-
dal odebrání licence periodiku, zabavení 
majetku a trest smrti pro šéfredaktora za 
urážku islámu. Před několika týdny če-
lil autor karikatur, Kurt Westergaard, již 
druhému pokus o vraždu. Na jeho hlavu 
vypsali islámští extrémisté odměnu mi-
lion dolarů. Nešlo si nevzpomenout na 
smrt Theo van Gogha, který zaplatil smr-
tí za kritiku postavení žen v islámském 
světě. Imám Fawaz jej několik týdnů před 
vraždou při kázání v haagské mešitě na-
zval zločinným bastardem. Evropští poli-
tici akceptovali tezi, že násilí, výhrůžkám 
a nenávisti vyvolaném aplikací vlastních 
hodnot je nejlepší čelit omluvou.

Švýcarské minarety
Když bylo oznámeno konání referenda  
o zákazu výstavby minaretů ve Švýcarsku, 
došlo k obrovské vlně kritiky a obviňová-
ní Švýcarů z netolerance. Znalci islámu 
vysvětlili, že minaret nemá náboženský 
význam (opravdu nemá), jiní argumen-
tovali, že Evropa je ve své podstatě mul-
tikulturní a každý má právo na svobodu 
vyznání. Obojí je asi pravdou, stejně je 
pravdou, že demokracie je ve své podsta-
tě založena na většinové vůli při ochra-
ně práv minorit, v ústavách evropských 
států jsou kodifikovány svobody myšle-
ní, projevu, vyznání a zákaz cenzury jako 
základní společenské hodnoty. Upřím-
něji vystihl podstatu sporu o minarety 
turecký premiér Recep Tayyip Erdogan, 
jehož země se zřetelně odvrací od hodnot 
Západu, což může být pro Evropu velký 
geopolitický problém. „Zákaz minaretů 
reflektuje narůstající rasistický a fašistic-
ký postoj Evropy.“ Švýcarská ministryně 
zahraničí zareagovala s evropskou před-

vídatelností: „zákaz představuje hrozbu 
švýcarské bezpečnosti.“ V Káhiře vrchol-
ný klerik Ali Gomaa oznámil, že zákaz 
je útokem na svobodu vyznání. Zdá se 
tedy, že minarety mají něco společného 
s islámem minimálně v symbolické rovi-
ně. Přesně to vyjádřil již zmíněný turec-
ký premiér: „Díky Bohu jsem pro šaríu,“ 
„jeden nemůže být muslimem a sekula-
ristou zároveň.“ V roce 1997 citoval bá-
seň tureckého nacionalisty Z. Gökalpa: 
„Minarety jsou naše bajonety, dómy na-
šimi helmami, mešity kasárnami a vě-
řící vojáky.“ Ve stále sekulárním Turec- 
ku byl tehdy za své výroky odsouzen  
k trestu odnětí svobody. V referendu dost 
možná nešlo o vyjádření náboženské ne-
snášenlivosti Švýcarů (minarety přeci 
nemají náboženský význam), ale o vzkaz 
politicky korektním evropským politi-
kům, že trpělivost (a dost možná vlastní 
strach z neznámého) má své meze. Prv-
ním aspektem (lehce xenofobním) zá-
kazu je bezpochyby fakt, že si Evropané 
jako společenská většina již nechtějí ne-
chat vnucovat kulturu nemající s Evro-
pou nic společného. Omluvenky z hodin 
tělocviku v období ramadánu ve Švýcar-
sku, možnost chodit do školy v burkách  
v Británii (mimochodem v Turecku dív-
ky nesmí do školy chodit ani v šátku). 

Pátá kolona v evropských mešitách
Druhým aspektem a pravděpodobně důle-
žitějším je neschopnost evropské politiky 
vypořádat se s několika málo extrémis-
ty působícími v holandských, britských 
nebo francouzských mešitách, kde nená-
vistně káží ve stylu Protokolů sionských  
mudrců proti křesťansko-židovským zá-
kladům Evropské unie a otevřeně vyzý-
vají k porušování principů demokratic-
kých států, nenávisti a násilí. Jedná se  
o nepočetnou skupinu fundamentalistů, 
kteří se skrýváním za náboženské svobo-
dy poškozují vnímání a postavení musli-
mů v Evropě ztotožňujícími se s demo-
kratickými hodnotami. Např. islámská 
organizace, z rozhodnutí soudu rozpuš-
těná, Islam For the UK, slibuje Britům 
na svých webových stránkách zavedení 
práva šaría na britských ostrovech. Podle 
umírněných muslimů se jedná o nástup-
nickou organizaci teroristické organizace 
Al-Muhajiroun. Dopad činnosti těchto 
uskupení je již prokazatelný. Podle vý-
zkumu Pew Global Attitudes Project se 
v roce 2006 75–80% evropských musli-

Žijeme v době, kdy 
nadvláda Západu nad 
celým světem upadá.
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mů plně ztotožňovalo s demokratickými 
hodnotami. Pozitivní trend se projevil 
i ve vnímání sebevražedných útoků.  
V letech 2002 až 2008 poklesl počet 
muslimů, kteří je vnímají jako ospra-
vedlnitelné ze 74% na 32% v Libanonu,  
z 26% na 11% v Indonésii a na pouhá 3% 
v Turecku. Problém je, že podle výzku-
mu stejné instituce z roku 2008 se v po-
sledních letech výrazně zhoršilo vnímání 
evropských muslimů a židů napříč všemi 
společenskými skupinami (bet ohledu na 
vzdělání, věk, politickou orientaci). Ne-
gativně muslimy vnímá 52% populace 
ve Španělsku, 50% v Německu. Nejlépe  
zhoršující vnímání muslimů vystihuje 
dialog Izraelce a Palestince (v USA) z fil-
mu You Don‘t Mess with the Zohan. Kdo 
jiný mi mohl napsat na obchod Arabs go 
home než Izraelec, ptá se Palestinec? Asi 
tak 99% světa odpoví Izraelec.

Švýcaři dali veřejně najevo, že nehod-
lají nadále tolerovat jednostranné a selek-
tivní zneužívání principu svobody slova, 
jehož nejlepším příkladem je iránský pre-
zident Ahmadínežád. Ten v září loňského 

roku na zasedání Valného shromáždění 
v New Yorku opět zopakoval, že masové 
vraždění Židů za druhé světové války je 
„mýtus“. Zkusme se zamyslet nad tím, 
jaké reakce by vyvolalo prohlášení např. 
předsedy Evropské komise, že evropský 
kolonialismus v Africe je pouhým mýtem. 
Zdá se, že ochrana západních hodnot 
nebude v blízké budoucnosti možná bez 
konfliktu. Jak řekl R. Erdogan, sekularis-
mus není kompatibilní s islámským fun- 
damentalismem. Rovněž svoboda pro- 
jevu se vylučuje s náboženským funda-
mentalismem, demokracie se vylučuje  
s teokracií, lidská práva se vylučují se 
šaríou, antisemitismus se vylučuje s li-
beralismem. Pokud se evropští politici 
nepoučí a budou nadále opouštět zá-
padní hodnoty pod hrozbami výhrůžek 
násilí, brzy zjistí, že voliči mají alter-
nativu. Švýcaři podpořili politicky ne-
korektní SVP, další náznaky přicházejí  
z Velké Británie nebo Itálie. Nechtějme, 
aby problémy společného soužití řešili 
na obou stranách extrémisté, už takhle 
žijeme v období hlubší krize, než je na 

první pohled zjevné. „Žijeme v době, 
kdy nadvláda Západu nad celým světem 
upadá“, pronesl Z. Brzezinski a vystihl 
nepříjemné pocity šířící se západním 
světem v době, která vyžaduje politiky  
s jasnou politickou vizí. n

Další �tení:
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Evropa migranty zrekonstruovaná
Pád berlínské zdi a demontáž železné opo-
ny se před dvaceti lety staly symbolem 
konce jedné neblahé kapitoly v dějinách 
lidstva: ukončily konfrontační uspořádání 
světa sešikovaného do dvou antagonistic-
kých bloků, mezi jejichž obyvateli neexis-
tovala svobodná komunikace a svobodný 
pohyb. Obojí ale existovalo uvnitř západ-
ního společenství a mezi ním a zbytkem 
nekomunistického světa. Součástí života 
západní Evropy byly i fenomény jako při-
stěhovalectví, velkorysé poskytování poli-
tického azylu uprchlíkům z nesvobodných 
zemí včetně naší, příliv zahraniční pra-
covní síly na trh práce, pozvolná asimilace 
přistěhovalců a jejich potomků, rozsáhlá síť 
občanských organizací, která jim byla ná-
pomocná, xenofobie i tolerance, a výsled-
nice toho všeho, stále rostoucí etnická, 
kulturní i náboženská pluralita národních 
společenství. Slovo „národních“ nepouží-
vám omylem. Pojem národ není všude to-
tožný s naším pojetím toho slova.

Hlavní proud imigrace do evropských 
metropolí způsobila v druhé půli minulé-
ho století dobrovolná i nedobrovolná de-
kolonizace rozsáhlých území na jiných 

kontinentech a ještě předtím potřeba re- 
konstrukce národních hospodářství v ze-
mích, které devastovala druhá světová 
válka. Také díky „gastarbeitrům“, tedy 
levné zahraniční pracovní síle, se eko-
nomická úroveň většiny západoevrop-
ských zemí začala po 2. světové válce tak 
propastně lišit od naší! Pomohli k tomu 
migranti ze Španělska, Portugalska, Itá-
lie, Jugoslávie a států, které vznikly jejím 
rozpadem. Zdaleka nešlo jen o exodus ze 
severní i rovníkové Afriky. 

Netolerantní nová Evropa
Poznání a chápání všech těch fenoménů, 
které jsem tu vyjmenoval, se u nás začalo 
šířit a prohlubovat teprve poté, co jsme 
se stali součástí západního světa, což 
ostatně nebylo po r. 1989 ani okamžité, 
ani úplné. Vždyť jsme tak dlouho – od  
r. 1939 – žili v uzavřené enklávě! Jen sami 
se sebou, případně s okupanty. Připomí-
nám to proto, že se pokouším sám sobě 
vysvětlit drtivou převahu nenávistných, 
jednoznačně xenofobních reakcí na ja-
kýkoli pokus o hledání jiných než ra-
zantních řešení problémů, které přináší 
koexistence lidí různého etnického pů-

vodu na národním, případně evropském 
území. Setkávám se s takovými reakcemi 
na webových stránkách, kde anonymita 
umožňuje přispěvatelům do „diskuse“ 
manifestovat třeba i sklony k rasismu  
a zaslepené brutalitě. Jako v připojených 
ukázkách

Výňatky ze dvou reakcí na můj článek  
o přistěhovalectví z prosince 2009 
(www.CT24)

„Kde se to v nich najednou vzalo, že 
při první příležitosti zapalují co můžou? 
Že jako například v Srbsku vraždí křes-
ťany? Těm chudáčkům začala společnost 
ubližovat a najednou se to v nich jen tak 
mimochodem objevilo? ...TO OPRAVDU 
MYSLÍTE VÁŽNĚ pane Velíšek?“

„Tu pakáž zatím Česko nezajímá. Bude 
to ale legrace až po Praze, Plzni, Brně a jin-
de porostou mešity a současně se budou 
muset bourat boží muka, atd. aby to vzác-
né hosty neuráželo... A až většina taxíkářů 
budou muslimové, kteří odmítnou vézt zá-
kazníka, když mu čouhá z nákupní tašky 
flaška vína...“

Jiná doba jiná Evropa
Zden�k Velíšek

obraz západu
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Výňatky z některých reakcí na televizní 
reportáž „V Česku přibývá cizinců nej-
víc na světě“ a na její následný přepis na 
portálu ČT24 z 12.12. 2009. 

Tradiční hodnoty v Česku nyní bu-
dou vytvářet Vietnamci, Číňani, Ukra-
jinci, Mongolové atp.! Za takových sto 
let naše česká historie nebude takovéto 
směsici obyvatelstva nic říkat a pražský 
primátor Li-Nguyen-Hu nedá na opravu 
Karlova mostu ani čínský Juan a nechá 
jej rovnou zbourat! 

DĚLNICKÁ STRANA! Jediné řešení! 
Jinak nás zaplaví multikulti humus!! Je 
jen na nás, zda chceme zničit naši identi-
tu za silné podpory židů z parlamentu!

Multikulti šmejdi a eurohujeři ochot-
ně rozdávají naší svobodu těm, kteří o ni 
vůbec nestojí.

Hovořit o vylepšení demografického
vývoje české společnosti vysokou porod-
ností imigrantů, tedy původem přede-
vším z Asie, může jenom blázen...

Některým pitomcům se zdá, že se jich 
muslimský problém netýká, protože je  
v ČR zatím „jen“ asi 10 000 uctívačů nee-
xistujícího alláha a jeho falešného proro-
ka, ale rád bych těmto vypatlancům při-
pomněl, že před pár desítkami let např.  
v takovém Holandsku bylo muslimů taky 
jen pár tisíc. A jak to vypadá dnes? Je-
jich kritik Wilders je ve VLASTNÍ! zemi 
štvancem, zatímco muslimští smraďoši 
se tam roztahujou jak někde v Islamabá-
du. A čí je to vina?

Prostě tady je krakonošovo a binládi-
novo je jinde. Takže by to měli respek-
tovat.

Je krásná, její tělo stříbrné s plastový-
mi boky, její dech je smrtelný a omluvou 
nepatrné cvaknutí, přesná jak hodinky, 
nenáročná na fungování, 15 porcí do 
zásoby a jednu do chřtánu, dovádí jak 
ženská s italskou krví v těle a její jméno 
je Beretta, stále se mnou a stále připra-
vená...

Množící se nenávistné projevy ne-
snášenlivosti vůči cizímu elementu, by 
měly společnost i stát alarmovat! Právě 
tak jako fakt, že se v nich vedle rasismu 
hrozivě profiluje náboženská intoleran-
ce. Přitom přistěhovalecký fenomén ani 
přítomnost islámu na našem území ješ-
tě zdaleka nejsou tak silné, aby mohly 
vyvolávat takové vášně. Měli bychom se 
tedy především ptát, kde se to tu bere!

 Nezdá se mi pravděpodobné, že by 
to bylo jen tím, že od středověku se feno-
mén masového přistěhovalectví nijak vý-
znamně nepodílí na tvorbě našich dějin  
a že tudíž lépe známe – už od dob Ko-
menského – pojem vystěhovalectví, emi-
grace. Že z pohledu hostitelských zemí to 
vždycky byla imigrace, přistěhovalectví, 
podobné, ne-li stejné jako to, které teď 
kolem sebe tolik našich lidí nesnáší, to 
nám vůbec nepřichází na mysl. Ale mělo 
by. Snad bychom na fenomén migrace  
a na náboženskou pluralitu nahlíželi ro-
zumněji, snášenlivěji. Možná pomohou 
příklady odjinud. Za mnohé, které jsem 
v Evropě natáčel pro ČT, aspoň jeden. 
Svědčí mimo jiné i o tom, že jednotlivé 
komunity etnicky a nábožensky rozma-
nité společnosti se k překonávání odporu 
k rozdílům, „které vadí“, dovedou posta-
vit i aktivně.

Ztráta národních identit 
Úměrně tomu, jak ve světě obklopujícím 
Evropu narůstalo v první dekádě toho-
to století napětí motivované čím dál víc 
nábožensky, vracel jsem se, kdykoli to na 
mých reportážních cestách šlo, do své ob-
líbené „laboratoře“, na problémová před-
městí francouzských měst. Všude kolem 
nich se slova Arab, Alžířan, Maročan, 
atp. začala nahrazovat slovem muslim. 
A to slovo začal evropský tisk (kromě 

francouzského) vztahovat i na potomky 
přistěhovalců ze zemí islámu. Přitom 
náboženské víry nebylo ve výrostcích 
arabského a jiného původu, tak jak jsem 
je znal právě  z francouzských předměstí, 
ani co by se za nehet vešlo. 

Čtenáře, kteří mi teď v duchu namí-
tají, že zapomínám na nepokoje z pod-
zimu 2005, na hořící auta a vyrabované 
samoobsluhy, ujišťuji, že při nich nábo-
ženská víra nehrála roli. Naopak, moti-
vací revolty nezletilých byla nevíra v ja- 
koukoli hodnotu současné společnosti  
a neschopnost i nechuť zařadit se. V šir-
ších souvislostech ještě jednou zdůraz-
ním, že fenomén víry nebyl v soužití 
většinové společnosti s arabskými nebo 
třeba i s balkánskými, kurdskými či tu-
reckými přistěhovaleckými menšinami 
prvoplánovým problémem hned od po- 
čátku masového přílivu gastarbeitrů a ji-
ných imigrantů do Francie a do dalších 
evropských zemí. Zlom nastal až v tomto 
desetiletí a jeho původ nebyl ve Francii, 
ani jinde v Evropě. (Viz níže.)

Ekumenismus – �ešení z ho�ících p�edm�stí
Ve městě Évry, které se obvykle zahrnu-
je do prstence souvislých předměstských 
lokalit na okraji Paříže s etnicky pestrou 
populací, věnuje tamní katolický bis-
kup Michel Dubost značnou část svého 
ekumenického úsilí šíření snášenlivosti. 
V blízkém sousedství ultramoderní ka-
tedrály (postavil ji Mario Botta, a to bez 
věže) se v Évry tyčí minaret prostorné 
a moderně koncipované mešity. Místní 
arabská komunita je početná, ale Évry si 
dodnes nevysloužilo pověst problémové-
ho města. 

 Biskup Dubost se zaměřuje na ty 
nejméně zvládnutelné lokality své diecé-
se. Díky jemu a jeho spolupracovníkům 
z biskupství se náš televizní  štáb ocitl  
v Grigny, v aglomeraci paneláků v zóně, 
která je pověstná jako jedno z nejnebez-
pečnějších míst pařížského „banlieue“, 
tedy předměstí. Právě tady zorganizo-
vala Dubostova diecése spolu s duchov-
ními představiteli ostatních místních 
náboženských komunit multireligiózní 
dialogy. Zní to akademicky, ale jde spíš 
o sousedská setkání vyznavačů různých 
náboženství věnovaná postupně jednot-
livým konkrétním projevům víry, s nimiž 
se lidé mohou ve své ulici či čtvrti denně 
setkávat. Besedy vedou místní osobnosti 
s morální autoritou nebo přímo duchov-

Náboženská nevra-
živost se prohlubuje, 

šíří a organizuje.  
To nevěstí nic dobré-
ho nejen pro evrop-
skou muslimskou 
menšinu ale i pro 

nás.
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ní jednotlivých náboženských komunit. 
Křesťanská a muslimská jsou mezi nimi 
pochopitelně ty největší. Jeden takový 
dialog jsme mohli natočit. Samo o sobě 
zázrak vzhledem k nepřátelství, které 
francouzská „předměstí“ dávají pocítit 
mediím obecně a televizi obzvláště!

I bez příliš velké zasvěcenosti do 
místních poměrů jsem brzo pochopil, 
jak vzácný fenomén máme před sebou. 
Po prvních větách bylo zřejmé, že pro 
všechny zúčastněné jsou náboženské 
zvyklosti „těch druhých“ citlivou zále-
žitostí. Hovor začínal rozpačitě, slova 
se volila obezřetně, dialog se rozvíjel  
s notnou dávkou taktu. Názory si tu sice 
vyměňovali lidé „ze stejné ulice“, ale  
v podstatě z jiných světů. Bylo cítit, jak 
je pro ně těžké stavět vstřícnost a koexi-
stenci na tom, co je jim společné, při re-
spektu toho, co je rozděluje. A také, jak se 
v takových heterogenních komunitách 
jeví obtížné odstraňovat či alespoň na 
veřejnosti omezovat fenomény, které vy-
volávají averzi, protože se neztotožňují  
s normami platnými v moderní evropské 
společnosti.

Interreligio�ní dialog v no – go area
Jednou z takových norem je ve Fran-
cii už déle než sto let uzákoněná „laici-
té“. Čeština nemá úplně identický výraz. 
Nejbližší snad je světskost, sekulární 
charakter; prostě úplné oddělení věcí ná-
boženských od veřejné a státní sféry a vy-
těsnění náboženských záležitostí a proje-
vů z veřejných prostor, jako jsou školy 
a státní úřady. S povinností respektovat 
normy „laicité“ a podřídit jim své chová-
ní i oblékání se někteří potomci přistě-
hovalců těžko vyrovnávají. Jiní ji vítají,  
a já bych řekl, že je jich většina, právě tak 
jako je většina těch, kteří dávají přednost 
požívání svobod západní civilizace před 
podřízením náboženskému diktátu fun-
damentálního islámu. 

Na konci té seance interreligiózního 
dialogu, kterou jsme natáčeli v katolic-
kém kostelíku v Grigny, jsem už neměl 
nejmenší pochybnost o tom, že jeho 
účastníky vede zájem, řekl bych život-
ní zájem o sblížení komunit, o vzájem-
né tolerování v každodenním kontaktu. 
Chtějí udržet naději, že v jejich lokalitě je 
snášenlivost možná; chtějí přesvědčovat 
o tom, že nesnášenlivost je jen zahanbu-
jícím projevem ignorance. Grigny je jen 
pár ulic. Kdyby v nich zvítězila nábožen-

ská nenávist, změnily by se ve vroucí ko-
tel. Zatím v nich stísněnost a strach šíří 
jen řádění gangů mladistvých výtržní-
ků, nikoli náboženský svár. A Grigny je  
v tom podobné ostatním předměstským 
lokalitám obávaného pařížského prsten-
ce ghet. To podtrhuji.

Zkušenost z Grigny nebyla jediná, 
která mě přesvědčila, že náboženská ne-
snášenlivost původně nebyla přirozenou 
součástí té dlouhé řady negativních feno-
ménů, které provázejí proměnu Francie  
v multietnickou zemi. A pravděpodobně 
to neplatí jen o Francii, jen to nemohu 
tvrdit s takovým přesvědčením například 
o Německu, kde situaci neznám z osobní 
zkušenosti. Ve Francii jsem “la banlieue“ 
poznal dost zevrubně. Netajím se s tím, že 
jsem nasbíral i trpké zkušenosti. Není to 
bezpečné prostředí, nežijí tam samí andě-
lé a francouzské úřady nevědí, co s tím! 

Po�átky islamofobie
Ale to není v rozporu s mým tvrzením, 
že problém koexistence evropského křes-
ťanství s vírou muslimů se ve Francii  
a zřejmě i v dalších evropských zemích 
s vysokým procentem muslimské popu-
lace začal vyostřovat teprve v atmosféře 
strachu, kterou mezi západní civilizaci  
a svět islámu vneslo 11. září a to, co přišlo 
po něm, především nešťastné zaměňová-
ní militantního islamismu za islám jako 
takový. K tomu nemuselo dojít, kdyby 
byl George W. Bush dokázal po 11. září 
rozlišovat mezi buňkami či organizacemi 
militantních náboženských fundamen-
talistů a muslimskými národy a kdyby 
byl zvolil strategii izolování a neutrali-
zace právě jen těch teroristických buněk  
a organizací. Bush místo toho zvolil ploš-
nou „war on terror“, skutečnou válku,  
v níž si příliš nelámal hlavu s volbou ne-
přítele a s rozlišováním mezi islámem 
a islamismem. Reakcí na to bylo šíření 
sebevražedného džihádu a radikálního 
fundamentalismu mezi širšími vrstva-
mi muslimů od Maroka po Indonésii,  
a prohlubování instinktivního strachu  
z těchto fenoménů v Evropě, kde je dnes 
muslimů přibližně dvacet milionů. Jen 

ve Francii mezi pěti a šesti miliony, tedy 
téměř desetina obyvatel. Islám je druhé 
nejpočetnější náboženství ve Francii. Je 
tam samozřejmě také oficiálně uznává-
no. Ale to je i v ČR.

V současné době jsou v evropských 
národních společenstvích obavy z mezi-
národního terorismu příčinou výrazné-
ho odklonu od převažující náboženské 
indiferentnosti k atmosféře konfronta-
ce mezi křesťanstvím a islámem. Víra se  
v obou náboženských komunitách dere z 
duší na prapory. Náboženská nevraživost 
se prohlubuje, šíří a organizuje. To nevěs-
tí nic dobrého nejen pro evropskou mus-
limskou menšinu ale i pro nás. Zatím sle-
dujeme s lehkomyslnou netečností, jak se 
Evropou šíří animozita vůči vyznavačům 
islámu jako celku, a nevnímáme nebez-
pečí, že se z milionů jednotlivců usilují-
cích o integraci opravdu stane kompakt-
ní, cizí a případně i nepřátelský celek.  
A v něm že pak už nikdo nedokáže iden-
tifikovat, izolovat a neutralizovat jedince
a frakce představující hrozbu terorismu.

Zřejmě je minulostí doba, kdy Evropa 
měla pověst laskavého útočiště uprchlíků 
a migraci chápala jako jeden z přiroze-
ných faktorů, které spoluvytvářejí dějiny 
kontinentů. V dnešním světě se ale sta-
rý kontinent už neuzavře sám do sebe. 
Patrně to ani nebude chtít. Byl by sám 
proti sobě. Pro část evropských zemí už 
je ostatně pozdě. Tvář jejich populace je 
už jiná než před stoletím či půlstoletím. 
Ve Francii vyhlásila vláda dokonce ce-
lostátní debatu o národní identitě. A na 
různých místech Evropy se začalo mluvit 
o krizi identity. 

V krizích se snadno prosazuje hys-
terie a demagogie úchylných vůdců. I to 
jsou rizika naší doby. Není radno je pře-
hlížet.  n

Na různých místech 
Evropy se začalo 

mluvit o krizi identity.
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Š
výcarské referendum o „zákazu“ sta-
vět minarety u muslimských mešit 
znovu povzbudilo sympatie demo-

kratických muslimů proti islamofobním 
výpadům, které se šíří Evropou – nikoliv 
Amerikou – a začínají se pro ni stávat  
i přes proklamovanou náboženskou to-
leranci přirozeností. Každá z islamofob-
ních zemí na kontinentě má svou charak-
teristickou „bolest hlavy“. Francouzskou 
bolestí je závoj, holandskou vášní je utis-
kované „tělo“ muslimské ženy a Němec-
ko a Švýcarsko se vzájemně podporovaly 
v ostrakizování muslimské duchovní ar-
chitektury. Pro muslimského demokrata 
je trpké, že Evropa je islamofobií ovlád-
nuta natolik, že začala porušovat své de-
mokratické zásady. Je nanejvýše podivné, 
má-li být duchovní stavba patřící které-
mukoliv náboženství předmětem hlaso-
vání; začneme-li totiž architekturou, neví 
se, kde to skončí. Dalším krokem může 
být hlasování o tom, co má obsahovat 
Korán, Evangelium či Starý zákon.

Evropský islám otřásl myslí i duchem 
Západu. Sílu tohoto otřesu jsem pocho-
pil, když jsem listoval novinami New 
York Times z 5. 4. 2007. Připadaly mi 
jako zvláštní, ale předem neuspořádané 
vydání nebo spisek o mešitách. Pojedná-
valy o mešitách božích ve třech epických 
článcích, z nichž dva byly na první strán-
ce a třetí v příloze o umění.

První příběh byl o tématu muslim-
ským čtenářům známém, jak nedávno 
pákistánské bezpečnostní síly dobyly 
Červenou mešitu v Islámábádu. Nepoza-
stavíme se u něj více, než že řekneme, že 
odpor studentů náboženství opevněných 
v mešitě mohl v amerických čtenářích 
znovu asociovat vzpomínky na Tálibán. 
Vlivné a vůdčí osobnosti zde po zkuše-
nosti s Tálibánem bezdůvodně došly k zá-
věru, že náboženské instituce (přípustný 
název zde je madrasy) jsou základnou zla 
a líhní extremismu. První, kdo tuto des-
informaci vyslal, byl Thomas Friedman, 
sloupkař New York Times, jenž získal  

slavnou Pulitzerovu cenu za to, že při-
šel s touto pomluvou dříve než ostatní. 
Přesvědčení, že je to pravda, nabývalo na 
síle, až se stalo uzavření těchto madras, 
jejich zrušení západním požadavkem, 
nad nímž se modernističtí i nemoder-
nističtí muslimové spokojeně usmívali. 
V článku stálo to, co podporuje Araby  
i Nearaby v přesvědčení, že islámské ná-
boženské školy jsou extrémistické a že  
v nich není ani zbla dobrého. Pákistánská 
vláda vyslala k Červené mešitě vyjedna-
vače, který ji obcházel a vyzýval vzdo-
rující studenty, aby se vzdali policii za 
náhradu ve výši odpovídající 82 dolarům 
a za šanci začlenit se do státních, nábo-
žensky krotkých škol.

Ta druhá je Fárúqova mešita v Atlan-
tě v americkém státě Georgia. Byla zmí-
něna na kulturní stránce v souvislosti  
s hinduistickým chrámem, jehož výstav-
ba probíhá na předměstí tohoto města. 
Indové svůj chrám nazývají „Sál přijímá-
ní“, což je místo, kde rozum utichá a duch 
volně plyne. Chrám v podobě svatebního  

 

dortu trůní na kopci z červené hlíny na-
proti rušné ulici. Je to jeden z největších 
hinduistických chrámů na světě vůbec. 
Tato hinduistická stavba se vypíná v křes-
ťanském městě Lilburn, ve kterém dosáhl 
náboženský konzervatismus a přepjatost 
takového stupně, že se zastavily i ame-
rické lidové trhy a zábavy, a přitom není 
žádným ohrožením. Jeden architekt řekl,  
že obyvatelé tohoto města si jednou,  
a nebude to dlouho trvat, uvědomí, jak 
nádherná je tato hinduistická budova, 
jež na ně bude shlížet shůry. Náklady na 

Islámské právo k p�íslušník�m 
chrán�ných náboženství v N�mecku: 
Shromaž�ovací mešita v Kolín�

Pro muslimského de-
mokrata je trpké, že 
Evropa je islamofobií 
ovládnuta natolik, že 
začala porušovat své 
demokratické zásady.

Abdulláh Alí Ibráhím
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něj dosáhnou skoro 19 milionů dolarů.  
Z Indie přivezli téměř 26 tisíc keramic-
kých a kamenných dílů, aby ho z nich 
sestavili. Stovky indických dobrovolníků 
se seběhly, aby vypěstovaly 50 tisíc rost-
lin pro jeho nádvoří. Indové, včetně pen-
zistů a žen v domácnosti, usilovně pra-
covali, aby dali pozlatit stavební kameny  
a po léta stavbu financovali. Část obyva-
tel města se proti němu postavila s tím, 
že je to chrám, jaký se má tyčit nad bře-
hem řeky Gangy v Indii a ne nad americ-
kým supermarketem. Mnozí z nich jsou 
nicméně hrdi, že je tento veliký chrám  
u nich. Přes zmínku o tomto chrámu 
článek přešel k Fárúqově mešitě, která se 
staví v Atlantě. Američané se hrnou, aby 
ji navštívili, a pobízí je k tomu i to, že ne-
daleko je nákupní centrum. Jeden z nich 
řekl, že vůbec nevěděli, jak vypadá mís-
to pro muslimskou bohoslužbu zevnitř 
a co při ní muslimové dělají. Potěšilo je, 
že jim muslimové dovolili, aby přišli na 
návštěvu a mohli je poznat zblízka.

Třetí mešitou je stále otevřený pro-
jekt. Muslimové, většinou Turci, požáda-
li o povolení zbudovat si shromažďovací 
mešitu, která by měla patřit k největším 
mešitám v Německu, v  Kolíně v dělnické 
čtvrti proti největší historické gotické ka-
tedrále ve městě. Němečtí pravičáci byli 
znepokojeni a proti stavbě mešity protes-
tovali, v čemž je podporovali i jejich přá-
telé z Belgie a Rakouska. Na jejich stranu 
se postavila dokonce i extrémistická část 
židů pod vedením pana Giordana (84 
let), spisovatele, který přežil holocaust. 
Ve svém protestu řekl, že mešita je ne-
pochybným projevem plíživé islamiza-
ce přímo v nitru jejich země. Skupiny 
Němců protestovaly i proti mešitám bo-
žím, jež byly postaveny v jiných městech  
v Německu, ovšem stavba mešity ve měs-
tě, které současný papež charakterizoval 
jako „Řím severu“, je něco jiného a vzbu-
dila vášně a emoce. To vše odstartova-
lo známou diskusi o tom, jak a kdy má 
sekularistická země povolovat své mus-
limské menšině, aby projevovala svou 
náboženskou odlišnost. To, co mnohé na 
mešitě (její stavba má stát 20 milionů do-
larů, které shromáždí kolínští muslimo-
vé, jichž je 120 tisíc) znepokojilo, je její 
velikost a výška. Muslimové nyní mají 
ve městě ke třiceti mešitám. Jsou však 
stísněny v postranních uličkách tak, že 
po nich není vidu ani slechu, což vyvo-
lává pocit, že muslimové se ke službám 

svému bohu kradou potají. Nová mešita 
však svou hrdou architekturou postaví 
v Německu muslimy do popředí služby 
bohu a duchovních aspirací. Mešita bude 
mít kopuli a bude se tyčit na skleněných 
stěnách. Ambice muslimů postavit toto 
pozoruhodné duchovní dílo se však ne-
naplnily z obav, aby architektura mešity 
a její velikost neprovokovala v Německu 
hluboce zakořeněné předsudky. Nebude 
proto postavena poblíž žádného koste-
la ani nebude převyšovat okolní čtvrť. 
Muslimové se v ní ani nebudou svolávat  
k modlitbě pomocí ampliónů. Bude ob-
klopena mnohaposchoďovými obchodní-
mi budovami a mrakodrapovou televizní 
věží, aby svou výškou zastiňovala oba 
minarety. Aby minaret neprovokoval, 
bude snížen na dvě třetiny výšky kated-
rály. Mračna opozice proti vybudování 
mešity se však stahují ze všech stran. 
Pravicová strana „Za Kolín“ shromáždila 
podpisy, většinou falešné, které předlo-
žila kolínské radnici, aby projekt mešity 
zastavila. Řekli, že zbudování mešity je 
mohutným krokem na cestě k vytváření 
paralelní společnosti – rozumí se mus-
limské – poněcující k útisku žen. Tato 
strana uspořádala na protest proti mešitě 
demonstraci, zatímco sociálně demokra-
tický náměstek primátora se rozhodl, že 
bude mezi davy muslimů protestujících 
proti demonstraci.

Židovský spisovatel Giordano se těm-
to fanatikům svým přesvědčením podo-
bá, přestože je přezíravě označuje jako 
relikty nacismu. Řekl totiž, že kvůli meši-
tě se budeme muset dívat na muslimské 
ženy zahalené od hlavy k patě jako tuč-
ňáci. Jeho židovský kolega ho pokáral za 
jeho přehnané výroky, protože přece pat-
ří k lidu, který okusil hořkost náboženské 
a rasové perzekuce. Ten se mu omluvil  
s tím, že vážnost, jaké požívá mezi Němci,  

 

mu dovoluje prohlásit, že mešita, na roz-
díl od židovské synagogy a křesťanského 
kostela, je čistě politickým projevem.  
A upozornil ho, že německá tolerantnost 
zplodila některé z nejnebezpečnějších 
sebevražedných atentátníků 11. září. To 
přimělo muslimského imáma, aby řekl: 
„Hranice mezi otevřeným dialogem o této 
kauze a mezi rasistickou demagogií se 
setřela. Podle mne se to podobá návra-
tu do středověku, jímž se pustily ze ře-
tězu prastaré resentimenty, a novodobí 
křižáci vyrazili do zákopů vyčkávajíce  
v záloze na muslimy!“

Pozdržel jsem se dlouho u touhy 
muslimů postavit odpovídající mešitu, 
aniž by pobouřili křesťanský odkaz to-
hoto západního města. To mě přived-
lo nazpět k té části islámského práva, 
které se zabývá ahl al-dhimma al-islá-
mí – „příslušníky islámem chráněných 
náboženství“. Záměr muslimů omezit  
velikost své mešity jako ústupek vůči ci-
tům příslušníků staršího náboženství je  

Evropský islám otřásl 
myslí i duchem Zápa-
du. Sílu tohoto otřesu 
jsem pochopil, když 
jsem listoval novina-
mi New York Times  

z 5. 4. 2007.
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i v základech islámského práva zabýva- 
jícího se vztahem k příslušníkům islámem 
chráněných náboženství. Když totiž pomi-
neme jeho výstřelky (například zákaz, aby 
příslušník chráněného náboženství mohl 
mezi muslimy jezdit na koni), zjistíme, že 
jeho omezování okázalých projevů kultu 
pro příslušníky chráněných náboženství 
a pro jejich chrámy v muslimském městě 
je totéž, k čemu se muslimové sami zavá-
zali v německém Kolíně, aby získali srdce 
rozumných mezi křesťany a židy. To je ve-
liká islámská pokora a je třeba, abychom  
o ní nepřestali nahlas hovořit na tribunách 
islámsko – křesťanského dialogu, ani aby-
chom ji opustili. Znamená to zodpovědně 
a dobrovolně se vzdát relativní svobody  
a volnosti přesvědčení, což dokážou pou-
ze největší z těch, kdo chtějí svému bohu 
sloužit opravdově, a ne pouze přísahami  
a v odloučení.

Položil jsem si otázku, co by se sta-
lo, kdyby lidé v některém muslimském 
městě, jako je třeba Chartúm, požado- 

 

 vali po některé nemuslimské náboženské 
komunitě, aby se ve svých náboženských 
zařízeních omezovala tak, jako to uděla-
li kolínští muslimové. Nastal by pro nás 
soudný den. První, kdo by spustili povyk 
a do věci by se opřeli, by byli muslimští 
modernisté a pravicoví avanturisté. Jistě 
bychom od nich uslyšeli popuzené výro-
ky na účet příslušníků chráněných nábo-
ženství. Takové vyzývavé jednání v islá-
mu a útisk z něj vyplývající přivedl tuto 
vrstvu až k omezování náboženských 
práv nemuslimů v některých islámských 

zemích. V jejich politicko-kulturní agen-
dě nenajdete horlivý postoj, jenž by po-
kládal nevšímavost vůči právu muslimů 
provozovat kult v jiné než jejich zemi 
za porušení práv takového člověka, jako 
jsou oni sami, jako jsou lidé z jiných ná-
boženských komunit.

Neočekávám od nich například, že by 
se brali za právo kolínských muslimů na 
stavbu jejich nádherné mešity, za povole-
ní, na nějž žádají už sedm let, aniž by byli 
vyslyšeni, aby jim bylo vyhověno. Prá-
vě tací odpovídají názorům zmíněného  
židovského spisovatele zpochybňujícího 
islám a spojujícího jeho praktikování  
s potlačováním ženských práv. List New 
York Times nastolil téma, které muslim-
ští modernisté, a snad dokonce i jejich 
aktivisté už opustili. Ve svém úvodníku 
z 6. 7. 2007 pod titulkem „Toto je doba 
otevřenosti, nikoliv utajování“ vyzval 
osvícené vůdce občanské společnosti  
v Kolíně, aby projevili solidaritu s musli-
my při získávání stavebního povolení na  

obraz západu

Kvůli mešitě se 
budeme muset dívat 
na muslimské ženy 
zahalené od hlavy  

k patě jako tučňáci. 
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zbudování shromažďovací mešity. Uvedl, 
že spravedlivé řešení pro dosažení rovno-
váhy mezi kulturní pluralitou a asimilací 
do většinové národní kultury je uzavřený 
kruh, zejména co se týče zničení teroris-
tických hnízd v Evropě. Je to dialektika, 
která nesmí omezovat občanská práva  
a vyvolávat v lidech zlobu. Dodal, že 
pravicoví extremisté v Kolíně tuto rov-
nováhu zničili, když vyrazili proti islámu  
a démonizovali ho. List upozornil, že pro-
sperující německé hospodářství během 
dlouhých uplynulých období přitahovalo 
a stále přitahuje muslimy i nemuslimy. 
Podtrhl, že teď není čas utíkat od duchov-
ních pravd, jež jsou důsledkem těchto 
migrací, ale je třeba je vytáhnout na čers-
tvý vzduch. Uvedl dále, že toto je jen část 
z toho, oč běží v záležitosti stavby tohoto 
velkolepého muslimského monumentu  
v Kolíně. Kdybychom opravdu pochopili 
britskou lekci, poznali bychom, že tero-
risté pocházejí z každé vrstvy a z každého 
podhoubí. Nejzavilejší a nejnebezpečněj-
ší teroristé se však rodí z té společnosti, 
kterou ostouzíme a přezíráme a která 
je nucena praktikovat své náboženství 
tajně v postranních uličkách, místo aby  
s ním vyšla na veřejnost, do mešit božích 
s blyštícími se stěnami, jež potěší každé-
ho, kdo na ně pohlédne.

Jako muslimského demokrata mne 
zarmoutilo, že se Švýcarsko nepouči-
lo z amorálnosti myšlenky, že muslim-
ská duchovní architektura je vetřelecká. 
Rmoutí mne to, neboť Švýcarsko je země, 
jejíž přímou demokracii jsme vždy před 
našimi muslimskými národy vyzdviho-
vali za to, že uznala za úřední řeč jazyk 
každé ze svých národností a nepřipravila 
je o mateřský jazyk s odvoláním na jeho 
rozšíření nebo privilegovanost. Zdá se, 
že Švýcarsko v sobě nenašlo tuto velko-
dušnost vůči náboženství lidu, který se 
do ní uchýlil, nýbrž se uzavřelo do sebe 
a – jak říkají Angličané – zahalilo se do 
svých tradic a začalo uplatňovat demo-
kracii zmrzačenou, „etnickou“.  n

 
Abdulláh Alí Ibráhím

Abdulláh Alí Ibráhím je profesor 
historie na Univeritě v Missouri USA  

a kandidát na úřad súdánského  
prezidenta pro volby roku 2010

Skupiny Němců 
protestovaly i proti 
mešitám božím, jež 

byly postaveny  
v jiných městech  

v Německu, ovšem 
stavba mešity  

ve městě, které sou-
časný papež charak-

terizoval jako  
„Řím severu”, je něco 

jiného a vzbudila 
vášně a emoce.

Pozn. překl. Už pro titulek článku 
„Fiqh al-dhimma al-almání“ nemá 
čeština přesný ekvivalent. Jako „is-
lámské právo“ se do češtiny překládá 
obvykle termín „šaría“, jenž však má 
daleko širší význam a zahrnuje nejen 
právní vědu, ale i kategorie morálky, 
bontonu, svědomí a mnoha dalších. 
Fiqh rozpracovává šaríu do podoby te-
oretické „zákonnosti“, konkrétních pří-
kazů a zákazů, jejichž dodržování pak 
v praxi ve větší či menší míře garantují 
jednotlivci, společnost nebo stát.

„Ahl al-dhimma“– „chráněný lid“ – je 
termín pro příslušníky těch nábožen-
ství, jež islám uznává jako kulty mají-
cí původ od Boha, v současnosti přede-
vším judaismu a křesťanství. V ideálu 
islámského státu jsou komunitou, jejíž 
„občanská“ práva i povinnosti jsou  
v některých záležitostech oproti mus-
limům omezené. Mají garantováno 
právo vykonávat své náboženství a ve 
věcech, ve kterých se ustanovení islám-
ského práva vztahuje pouze na musli-
my, jim náleží samospráva. 

Petr Pelikán
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L
oni v létě jsem se v kuloárech me-
zinárodní teologické konference  
v Íránu připletl ke spontánní debatě 

účastníků z několika států. Odstartoval ji 
egyptský lékař z Mansúry, kterého jsem 
si všiml hned první den. Poprvé v životě 
se dostal do zahraničí a v hotelu jsem mu 
musel vysvětlovat, jak se používá sprcha 
s pákovou baterií. Na oplátku mi poskytl 
školení o pevnosti ve víře a proradnosti 
sunnitských muslimů. Celkem jsem se 
proto nedivil, když se jal skupince spíše 
nedobrovolných posluchačů zaníceně 
vykládat, že v nacistických věznicích ne- 
mohlo v žádném případě zahynout šest 
miliónů židů, protože tolik jich ani v ce-
lém Německu nikdy nežilo, a že do po-
čtu zabitých židé započítávají i ty, kteří 
houfně odjížděli zabírat arabskou Pales-
tinu. Obsah i tón jeho projevu přesně 
odpovídal představám o nenávistných 
popíračích holocaustu, jaké produkuje 
režim fanatických íránských ajatolláhů. 
Od hloučku kolem stolu se mu však mí- 

 

sto očekávaného souhlasu dostalo jen 
nevlídného mlčení. Stejným tónem proto 
přidal tvrzení, že vyhlazovací tábory jsou 
jen výmyslem sionistické propagandy, 
protože by tak velké množství lidí ne-
mohly shromáždit a udržet s vědomím, 
jaký na ně čeká osud. První, koho vypro-
vokoval k reakci, byl Dagestánec z Ruska. 
„Vyhlazovací tábory existovaly! Z naší 
rodiny tam zahynulo pět mužů,“ ledově 
setřel horlícího Egypťana. „A ve válce 
jich padlo ještě osm. V našem městě není 
rodina, která by za války někoho neztra-
tila, a v celém Sovětském svazu za války 
přišlo o život hodně přes dvacet miliónů 
lidí.“ „Ano,“ přidal se mladý muž s turec-
kým jménem na konferenčním odznaku, 
„o koncentračních táborech nepochy-
bujte ani o tom, že tam bylo zavražděno 
strašlivé množství lidí.“ Z tvrdého pří-
zvuku a německé důkladnosti jeho násle-
dující přednášky jednoznačně odsuzující 
nacismus bylo zřejmé, že patří k první 
nebo druhé generaci přistěhovalců, kte-

rá prošla německým školstvím. Na závěr 
však položil zcela překvapivou otázku 
relativizující oba právě vyřčené postoje: 
„Kdybych byl tehdy popraven já za to, že 
bych nevyhovoval režimu Říše, kdo by si 
mne dnes směl vykazovat jako mučední-
ka? Němci, Turci, muslimové, šíité...?

Až do doby, než íránští ideologové 
objevili téma „zpochybňování“ holocaus-
tu, kolem sebe islámští propagandisté 
v soubojích s Evropou jen nazdařbůh 
bezmocně tloukli neschopni zasáhnout 
citlivé místo Západu. Západní invektivy, 
často pravdivé, nebo dokonce neúmysl-
né, se namnoze dotýkají nejniternějších 
hodnot muslimů daleko více, než vůbec 
dokáže západní myšlení pochopit. Na-
proti tomu islámské výpady proti obdob-
ným idejím se u druhé strany setkávaly 
jen s pobavením nad nepochopením 
evropského světonázoru a základního ci-
vilizačního postulátu o svobodě myšlení  
a projevu.

„Jak může někdo zabíjet kvůli pouho-
pouhé karikatuře, i když je to karikatura 
proroka Mohameda?“ horlí Západ. „To 
je přece, jako kdybychom my spáchali 
urážku křesťanství“, vysvětluje Východ. 
„To klidně udělejte, máte na to právo,“ 
odpovídá Západ. „Můžeme vám poslou-
žit mnoha Ježíšovými karikaturami naší 
vlastní provenience...“

„Porušujete práva žen,“ obviňuje Zá-
pad! „Chráníme jejich bezúhonnost,“ 
ohrazuje se Východ. „To naopak pro vás 
mravnost nic neznamená, vaše ženy se 
mohou chovat jako prostitutky a špinit 
čest svých rodin.“„Pokud chtějí, ať špiní, 
je to jejich svobodné rozhodnutí“, odpo-
vídá Západ, „a vy jim to u sebe musíte 
umožnit také, protože osobní svoboda 
je nad tak pochybné hodnoty, jako je ro-
dinná čest.“

Muslimové po celém světě zajása-
li, když Íránci konečně nalezli tabu ne-
dotknutelné pro Západ natolik, že je  
v některých státech dokonce chráněno 
i zákonem. Íránská propaganda přitom 

Popíra�i holocaustu
a �erné sv�domí Západu

Petr Pelikán



obraz západu

[ 20 ] PŘÍTOMNOST / zima ���� 

rozhodně není primitivní a na případ-
nou diskusi se důkladně připravila, jistě 
i za pomoci evropsky vzdělaných a dobře 
informovaných lidí, jakým byl onen ně-
mecký Turek. Nepopírá nacistické vraž-
dění, ba ani pronásledování židů, natož 
aby ho schvalovala, nastavuje ale Západu 
zrcadlo tím, že aplikuje jeho vlastní ana-
lytické postupy a postoje na tabuizované 
téma.

Byly oběti koncentračních táborů na 
prvním místě občané zemí, ve kterých 
žili, anebo židé, tážou se Íránci? Jejich 
propaganda totiž nepolemizuje s abso-
lutními počty mrtvých, ale s tím, proč 
evropská společnost v tomto jediném 
případě náhle ustoupila od superiority 
občanského principu, na kterém sama 
vznikla a z něhož kritizuje teokratické 
státoprávní názory muslimů. Poukazuje 
na to, že vznikají historická, publicistická 
i umělecká díla převážně jen o utrpení 
židů, obrovském, nezpochybnitelném, 
ale určitě ne jediném utrpení, které 
přinesla doba koncentračních táborů.  
A hlavně se podivuje, proč Evropa vy-
jmula téma týkající se právě této jediné 
skupiny z práva, jež jinak pokládá už po 
staletí za nezadatelné, práva zpochybňo-
vat a volně projevovat svůj vlastní – i když 
třeba mylný – názor. Jak je možné, že 
právě v tomto jediném případě odvrhla 
ušlechtilou zásadu „nesouhlasím s vaším 
názorem, ale udělám vše pro to, abyste 
ho mohl svobodně projevovat“?

Před několika lety jsem se snažil v Te-
heránu prohlédnout si na vlastní oči me-
zinárodní výstavu karikatur holocaustu, 
na Západě v té době hojně a samozřejmě 
negativně medializovanou. V Íránu se  
o ni nikdo včetně sdělovacích prostřed-
ků nezajímal, nikdo o ní nevěděl, vláda 
ji zjevně uspořádala jen jako gesto smě-
řující do zahraničí, aby ukázala Západu, 
že ho dokáže provokovat jeho vlastními 
prostředky. Než se mi podařilo výstavní 
síň objevit, exhibice skončila, ale důklad-
ně jsem si prohlédl alespoň její katalog. 
Obrázky mi úrovní i zpracováním po-
nejvíce připomínaly politické karikatury 
Jiřího Žentela, které strašívaly v Rudém 
právu sedmdesátých let, se Strýčkem Sa-
mem, jak se snaží kanóny vojenskoprů-
myslového komplexu prostřílet holubici 
míru, a s Pietrem Bothou, jak zavírá čer-
né Jihoafričany za ostnaté dráty. Jestliže 
ovšem katalog obsahoval totéž, co bylo 
na panelech, mohu s klidným svědomím  

 

říci, že se na celé výstavě nenašla ani jedi-
ná kresba, jejímž cílem by bylo zesměšnit 
nebo zpochybnit tragédie a utrpení ko-
hokoliv před rokem 1945. Pokud někdo 
vůbec takové obrázky do soutěže poslal, 
svědčí rozhodně ve prospěch pořadate-
lů, že je na výstavu nepřipustili. Jak se 
dalo očekávat, přirovnávala velká část 
karikatur sionistické postoje vůči Pales-
tincům k nacistickému antisemitismu, 
což pro někoho může překračovat etické 
hranice, další dva velké okruhy ovšem 
hlavně otevíraly Západem zapovězené 
otázky: Mohl by vůbec stát Izrael vznik-
nout, nebýt špatného svědomí Evropanů, 
že dopustili vraždění svých židovských 
spoluobčanů, a byl to důvod dostatečně 
legitimní?

Až do doby, než írán-
ští ideologové objevili 
téma „zpochybňová-
ní“ holocaustu, kolem 
sebe islámští propa-
gandisté v soubojích 

s Evropou jen nazdař-
bůh bezmocně tloukli 
neschopni zasáhnout 
citlivé místo Západu.
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Poslední téma výstavy se pak holo-
caustu netýkalo vůbec. Správně předví-
dalo neadekvátní a neinformovanou re-
akci Západu a vracelo se k otázce, proč 
smí Západ beztrestně znevažovat karika-
turami proroka Mohameda, zatímco jen 
na název íránské výstavy reaguje navý-
sost podrážděně.

Je ovšem ještě třeba vrátit se na úpl-
ný začátek k onomu egyptskému lékaři, 
který by v Evropě mohl soupeřit s nej-
primitivnějšími skinheady a možná by se 
dostal i do konfliktu se zákonem. Odkud
přišel ke svým informacím o neexisten-
ci holocaustu a židovských machinacích 
s historií ve stylu Protokolů siónských 
mudrců, když lidé mající k íránskému 
propagandistickému aparátu daleko užší  

vztah se od jeho názorů distancovali? Je 
paradoxní, že na vzestupu moderních 
muslimských „antisemitů“ – což je termín 
sám o sobě zavádějící a navýsost historic-
ky evropský, protože Semité jsou jak Židé, 
tak i Arabové – se do určité míry podílejí 
i světová média a úsilí Západu, aby jeho 
tabu zůstala nedotčena. Kupříkladu právě 
Egypt se staví k propagandě přicházející  
z Íránu podobně, jako se druhdy stavívaly 
komunistické vlády k vysílání Svobodné 
Evropy. Tamní režim se už od osmdesá-
tých let jistě nikoliv neoprávněně obává, 
že íránský vliv může zmnožit a radikali-
zovat náboženskou opozici, kterou vláda 
potlačuje způsobem o nic méně brutál-
ním, než jak se s protivládními silami  
nakládá v Íránu a ostatně všeobecně v ce-
lém regionu. Proto se sem v daleko širší  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
míře dostávají zprávy globálních agen-
tur zpracovávané pro Evropu, zkreslené 
překládáním přes několik jazyků, smí-
cháním s autorskými komentáři, vytrže-
ním z kontextu a zkrácené někdy až na 
pouhý hodnotící titulek. Prostředí prosy-
cené náboženským fanatismem a frustra-
cí z opakovaných porážek Izraelem si  
z nich nakonec bohužel vybere opak toho, 
jak jsou míněny. Touto „tichou poštou“ 

vznikají nakonec z úvah o tom, že kdyby 
Izrael poskytl svému arabskému obyva-
telstvu stejná práva jako Židům, zmizel 
by vlivem migrace a demografického
vývoje z mapy, výroky, že Izrael musí být 
vymazán z mapy silou.

Onen mladý vzdělaný Němec s turec-
kým jménem na konferenci v Íránu pak 
položil ještě jednu otázku. Otázku, nad 
kterou se patrně bojí zamyslet i militantní 
protiizraelští muslimští fanatici a kterou 
si nechce připustit ani Evropa. Řekl: „Pro 
mne je Turecko jen země mých předků, 
na kterou se vzpomíná a kde jsem nikdy 
nebyl a nechtěl bych tam žít. Jsem němec-
ký občan se všemi právy a povinnostmi, 
ale žiju v prostředí, do kterého „opravdo-
ví“ Němci nemají přístup, a zdaleka ne 
všichni Němci mě berou jako jednoho 
z nich. Vystudoval jsem německé ško-
ly, ale chodím v našem městě do mešity  
a chodil jsem i do medresy. Můj otec má 
firmu napojenou v Německu zase jen na
„turecké“ firmy. Až se ožením, vezmu si
určitě dívku z turecké rodiny. Tak jsem se 
narodil, tak žiju a nechci se vzdávat ani 
jedné ze svých identit. Nechci ale také, 
abychom jednou museli hledat někde  
v Anatolii kus země, kam budeme utí-
kat, protože jak moc velký rozdíl je mezi 
námi a mezi předválečnými židy...?“     n

Petr Pelikán

„Vyhlazovací tábory 
existovaly! Z naší 

rodiny tam zahynulo 
pět mužů,“ ledově 

setřel horlícího Egyp-
ťana. „A ve válce jich 

padlo ještě osm.“

Mohl by vůbec stát 
Izrael vzniknout, 
nebýt špatného 

svědomí Evropanů, 
že dopustili vraždění 

svých židovských 
spoluobčanů, a byl 

to důvod dostatečně 
legitimní?
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Od ned�v�ry ke strachu
Před šedesáti lety se Indie, vedená elitou 
vzdělanou na Západě, oklepala z dvou 
set let kolonialismu. V té době musel být 
Západ udržován v dostatečné vzdálenos-
ti pro případ, že by zatoužil znovu získat, 
co ztratil. Dnes se tato představa rychle 
mění. Inspirovaná moralistická zahra-
niční politika Nehru Ganghiana a Fabia-
nova strukturální ekonomika zajistily, že 
se Indie po většinu doby svého rozkvětu 
se Západem skoro nestřetla. Vztah se 
Spojenými státy byl přinejlepším ne-
důtklivý a jen o něco lepší v případech, 
kdy Indie od USA obdržela zahraniční 
pomoc. Většina Indů pokládala USA až 
do 90. let minulého století za spojence 

pákistánského tábora. Počáteční vztahy 
s Velkou Británií byly po druhé světo-
vé válce nedůvěřivé a zlepšily se pouze 
za vlády Margaret Thatcher a indickou
migrací na britské ostrovy. To znamená, 
že po většinu dvacátého století se Indie 
žádným významným způsobem nezařa-
dila do aktivit se západním světem. Toto 
nezařazení postavení vedlo k přetrváva-
jícímu strachu ze západní agendy, až se 
Indie uchýlila k hledání útěchy v náručí 
Sovětského svazu. 

Získávání sebed�v�ry
Praktiky vyvlastňování bank až po vyhoš-
ťování západních firem umožnily indické
ekonomice učinit velký krok kupředu. 

Devadesátá léta přinesla reformu; 21. 
století umožnilo značné západní investi-
ce a konec mnoha investičních omezení 
v různých sektorech průmyslu. Zatímco 
Západ se vesele účastnil ekonomického 
zázraku, indické podniky pohlížely na 
Západ jako na nové hřiště pro své zá-
jmy. Indičtí soukromí kapitalisté nyní 
prováděli mnohem větší akvizice po-
zemků než jejich koloniální páni. Od 
skupiny TATA, která již spolkla kdejaký 
britský symbol, včetně Jaguar – Land 
Rover a Tetley, až po Mittal Steel, kvůli 
které Tony Blair loboval u Chiraca a Lu-
cemburčanů za účelem zastavení akvizi-
ce Arcelor, indický průmysl se Západu  
v žádném případě neobává a hledá další 

Sv�t je jejich h�išt�
Jak se pro Indy zm�nilo vnímání západního sv�ta

Hrisbabh Sandiliya
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a další možnosti pro investici svého kapi-
tálu. Indická vláda musela sladit svou za-
hraniční politiku s ekonomickými zájmy 
a obchodními ambicemi země.

Je zajímavé povšimnout si jakou roli 
má koncepce Západu v srdcích a mys-
lích milionů běžných indických občanů. 
Západ byl dlouho považován za místo 
kvalitního vzdělání a tedy také místo, 
kam odcházelo mnoho indických „moz-
ků“. Dnes mnoho mladých Indů, kteří by  
v minulosti chtěli hledat lepší život na 
Západ, pohlíží na svět jinak a přehod-
nocují výhody života v Indii. Indičtí stu-
denti stále častěji zůstávají doma a volí 
indické univerzity a pracovní místa. Dů-
vodů je mnoho: od rasismu (například 
nedávné útoky na Indy v Austrálii) až po 
hospodářský pokles, který zarputile trvá 
v západním světě a tak snižuje možnosti 
atraktivního zaměstnání pro mnoho in-
dických odborníků. 

Indičtí odborníci se vracejí zpět domů, 
vzpružení silným 8% růstem během 
globální recese, a doufají, že také získají 
nějaké „teplé místečko“. I lidé ze Západu 
se chtějí účastnit indického úspěchu. Ná-
bor zaměstnanců z ciziny v soukromém 
sektoru se více než zdvojnásobil během 
posledních pěti let a stále rostoucí množ-
ství cizinců chce v Indii studovat, než 
nastoupí do zaměstnání. Karan Mahe-
shwari, pocházející z Bombaje, požádal 
o přeložení z poradenského giganta Mc-
Kinsey’s v Atlantě do Bombaje. Karan 
tvrdí, že Indové vidí, že Západ již nemá 
ty správné odpovědi na všechny otázky. 
Také dodává, že i když Indové byli a jsou 
otevřeni západním ideálům jako tržnímu 
hospodářství a posilování demokracie, 
tak stále věří, že je nutné tyto ideály při-
způsobit tradičním hodnotám indického 
étosu a tak docílit kompromisního sys-
tému hodnot a tradic, které se více hodí  
k jejich zemi. Lidé ze západního světa 
budou vždy vítáni, neboť ještě urychlí 
tento proces. 

Ryan Sadri, saxofonista v jedné z nej-
populárnějších indických kapel, míní, že 
vzrůstající západní vliv na umění a kultu-
ru v indické společnosti je nepostradatel-
ný pro rozvoj populární kultury. Věří, že 
indická kultura sice byla po dlouhá sta-
letí významná, ale nastal čas, aby indičtí 
umělci zakomponovali do svého přístupu 
k práci západní smysl pro profesionalitu 
a schopnost experimentovat, něco čeho 
se jeho kapela Something Relevant sna- 

 

ží dosáhnout. Dále také věří, že západní 
vliv pomohl zlepšit kvalitu indické hud-
by, neboť indičtí muzikanti musí soutěžit 
o pozornost publika, které je informová-
no o různých žánrech hudby, které jsou 
populární na Západě.  

Od povznášejících dějů až po propůj-
čení rytmu Macareny pro neuvěřitelnou 
taneční kreaci kolem stromu, Bollywood, 
indický filmový průmysl také ušel dlou-
hou cestu. I když dnes někteří režiséři 
hledají inspiraci v západním světě, jiní se 
soustředí na tradiční indickou kulturu, 
avšak s komerčním nádechem. Milionář 
z chatrče začal tento trend a získal věhlas 
vývozem reality indické chudoby protka-
né příběhem naděje a trochou bollywo-
odské tadka na západ. Film jen otevřel 
dveře dalším. Bollywood ví, že získá nad 
západní kinematografií převahu, když
se mu zachce. 3 idioti, bollywoodský hit  
z roku 2009, byl uveden v prosinci do 132 
amerických kin a vydělal více než dva 
miliony amerických dolarů jen za svůj 
první víkend. 

Kde je ten Západ?
Ne všichni Indové mají stejný přístup  
k Západu. Postmoderní kreace jako hin-
duistické a muslimské fundamentalistic-
ké skupiny, samozvaní šiřitelé národních 
kultur, které spojuje odpor vůči všemu 
západnímu. Televize, filmy, populární
kultura a dokonce i západní svátky jako 
den sv. Valentýna nebo vánoční svát-
ky stále vzbuzují hněv v hinduistických  
i muslimských pravicových strukturách. 
Anti indické nebo proti náboženským 
dogmatům, kážou. Komunistická levice,  

která má podporu v některých regionech 
na jihu a východě země, považuje Západ 
za největšího zastánce nerovné a neféro-
vé globalizace, která zpomaluje rozvoj 
Indie a dále prohlubuje již existující me-
zery ve společnosti. Valná většina nižší 
střední třídy Indů nemá na Západ žádný 
vyhraněný názor. Mají větší zájem o zá-
ležitosti, které se přímo týkají jejich exis-
tence. Přežít chudobu, získat střechu nad 
hlavou a jídlo. Zeptejte se hlídače Rama 
Prasada; pro něj je Západ skoro fiktivním
místem. Jediné, co zná ze Západu, je to, 
co vidí u skupin cizinců, kteří žijí v bo-
hatých předměstích Bombaje, kde pracu-
je. Říká jim dobří lidé, neboť se k němu 
chovají lépe než většina jeho indických 
spoluobčanů.

Indické vnímání Západu se neustále 
mění. Pravděpodobně nejlepším příkla-
dem je představa Západu jako takového. 
Klasická definice Západu znamená pro
většinu Indů Severní Ameriku a západní 
Evropu. V dnešní době není tato definice
již platná, neboť mnoho Indů cestuje a po-
znává zbytek světa. Evropská unie, Severní 
Amerika, Austrálie, Nový Zéland, Japon-
sko, Singapur a Jižní Korea jsou teď nově 
považovány za Západ. Indie dnes pomalu 
a vědomě našlapuje kupředu, opouští sto-
letí podbízení se Západu a připravuje se 
na nové milénium, ve kterém vidí stejné 
možnosti na Západě, jako Západ viděl  
v Indii. n

Autor přednáší na Univerzitě Karlově. 
Zabývá se zejména geopolitikou Asie  

a problematikou Kašmíru.
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Vzestup Západu a formování komunistické 
Číny
Západ upadal v období středověku i kři-
žáckých válek, v renesanci opět povstal  
a navíc se po průmyslové revoluci stal do-
minantním v ekonomice a mezinárodních 
vztazích, pokořil Čínu, která byla v dalším 
období formována Západem. Je tedy klí-
čové se hluboce zamýšlet nad vnímáním 
Západu v Číně? Vnímání Západu bylo 
od opiových válek podmíněno nenávistí 
a strachem, říše kolonizovaná Západem 
ztratila národní hrdost. Opiové války ale 
i inspirovaly např. Sun Yat-Sena, vydláž-
dily cestu k modernizaci a ukončily zko-
rumpované císařství. Zakladatel Čínské 
republiky v roce 1911, první demokratic-
ké republiky v Asii, si byl vědom faktu, že 
je nezbytné převzít moderní technologie, 
vzdělání i životní styl Západu. Pro násled-
níka Čankajška bylo obtížné odstřihnout 
Čínu od zkorumpovaného systému. Mao 
Ce-tung zvítězil v občanské válce, založil 
novou Čínu a navěky zavedl vedoucí úlo-
hu komunistické strany. Komunistická 
Čína ovlivněná ideologicky i technologic-
ky SSSR později nahradila Tai-wan v OSN 
a získala mezinárodní respekt.

Klí�ový rok vzájemných vztah�
S ohledem na koloniální historii si Čína 
vybudovala nedůvěru k významným ze-
mím Západu – Velké Británii, Německu, 
Francii, Spojeným státům americkým, 
což vedlo k začlenění do sovětské-
ho tábora a až nekritickému 
přijímání sovětské vedení. 
Tento vztah se projevil  
i při rozpadu SSSR, kte-
rý v Číně vyvolal obavy 
ze stejného osudu. Rok 
1989 byl pro Čínu klíčo-
vý, v době mezinárodní 
chaosu mohl jakýkoliv 
faktor destabilizovat čínskou 
ekonomiku a politiku. Naštěstí 
ekonomické reformy Deng Xiao Ping 
oddělily ekonomickou a politickou sféru, 
přilákaly zahraniční investice a zavedly 
tržní ekonomiku. Čína znovuzískala ná-
rodní hrdost, ekonomická síla se postup-
ně promítá do vojenské moci a dochází  
k redefinici vnímání Západu. Ten nao-
pak váhá, zda stále mocnější Čínu vní-
mat jako hrozbu nebo příležitosti ke 
spolupráci.

Demokracie po �ínsku
„Non omnia possumus omnes“ (ne všich-
ni můžeme dělat to samé) přesně vysti-
huje vztah Číny k politickým systémům, 
zejména k západní demokracii. Většina 
místních politických elit věří, že západní 
demokracie není v Číně aplikovatelná. 
V současnosti demokracie představuje 
vládu komunistů navěky a příležitostnou 
spolupráci s občanskou společností při 
řešení lokálních problémů. Přesto Čína 
demokracii potřebuje, ale šitou na míru, 
nepotřebuje všeobecné volby, ale lokální 
demokracii. Komunisté si uvědomují že 
volby západního stylu naruší stabilitu 
politického systému, přesto umožňuje 
lokální, ale stranou kontrolované volby. 
Cílem je odstranit všechny aspekty zá-
padní demokracie a fakticky redefinovat
samotný pojem demokracie. Místní poli-
tici se reálně domnívají, že cílem Západu 
je prostřednictvím západní demokracie 
destabilizovat místní poměry. Prostřed-
nictvím státních médií o tom úspěšně 
přesvědčují veřejnost. Obětí propagandy 

jsou i disidenti, naposledy autor 
Charty 08 usilující o demo-

kratizaci země. Zatímco 
Liu Xiaobao očekává ve 
vazbě soud, Spojené státy 
a Evropská unie ostře žá-
dají jeho propuštění, což 
Čína vnímá jako kon-

spirační pokus oslabení 
své moci. Ohrožením po-

litické stability Čína reaguje 
i na veškeré apely na ochranu 

lidských práv. Způsob, kterým Pe-
king potlačuje separatismus, naopak vy-
volává obavy, aby se  politickým stylem 
Pekingu neinspirovali světoví diktátoři. 
Dalším třecím bodem jsou náboženské 
svobody, které Čína vnímá jako poten-
ciální sféru, která může usilovat o zpo-
chybnění vládnoucí úlohy Strany. Syste-
maticky proto kontroluje procesy volby 
náboženských představitelů. Veškeré ná-
boženské aktivity (zpravidla organizo-

Čína a Západ
– st�ídání pozic

Yu-Chin, Cheng
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vané křesťanskými směry) jsou vnímány 
jako součást západního demokratického 
procesu. Demokracie, západní nábožen-
ství a universalismus lidských práv jsou 
z těchto důvodů vnímány jako monst-
ra, které uvrhnou Čínu zpět do koloni-
álního područí Západu. Odmítá proto 
jakékoliv morální odsouzení ze strany 
Západu a nabízí mezinárodnímu spole-
čenství vlastní pojetí lidských práv, ná-
boženských svobod a šíření demokracie 
a naprosto odmítá jakékoliv vměšování 
Západu do své suverenity, které nahlíží 
perspektivou koloniální minulosti, kte-
rou musí Západ ještě odčinit.

Ekonomické partnerství a inspirace, niko-
liv sout�ž
Od reforem Deng Xiao Pinga, před kte-
rými vnímala Čína západní ekonomický 
model jako nejhorší z možných, prošla 
Čína ekonomickým boomem. Přestože 
západní ekonomický model inspiroval 
Čínu v jejích demokratických počátcích, 
komunisté se obávali, že kapitalismus 
by narušil budování národní jednoty. 
Dengovy reformy pod heslem ekono-
mický rozvoj je vším odstranily všechny 
ideologické bariéry a jakékoliv překážky 
ekonomického rozvoje se staly veřej-
ným nepřítelem. Došlo k rozvoji malých  
a středních firem, privatizaci podniků,
investicím a Čína si uvědomila, že Západ 
je pro ni žádoucím partnerem. Po roce 
2008, kdy rostoucí moc a prestiž stvrdi-
lo pořádání olympijských her, nevnímá 
Čína Západ jako soupeře, po finanční
krizi už nemá totiž Západ žádnou eko-
nomickou moc. Symbolizuje to i podpis 
dohody o volném trhu se státy ASEAN 
(výhledově i se Švýcarskem, Chille, Kos-
tarikou a státy Zálivu) ve snaze vybudo-
vat společný asijský trh. Čína vnímá Zá-
pad jako partnera nabízejícího potřebný 
trh pro odbyt zboží, ale jako konkurenta 
jej už rozhodně nevnímá. Článek Fear od 
Dragon uveřejňovaném v prestižním pe-
riodiku the Economist předvídal, že Čína 
nahradí Německo na pozici největšího 
světového exportéra v roce 2014, skuteč-
nost byla o čtyři roky dřívější.

Čína na nikoho neúto�í
Západ vnímá sám sebe v mezinárod-
ních vztazích jako mediátora, Čína se 
naopak považuje za realistického hráče. 
Mír, demokracie a lidská práva jsou hod-
notami, kvůli kterým je Západ ochoten 

vstoupit do hry nebo přímo interveno-
vat v zahraničí. Historicky se jednalo  
o bránění v šíření komunistické ideolo-
gie, mírové operace Evropské unie, kdy 
válka slouží k zastavení občanské války. 
Nicméně Čína motivy k reakci Západu  
v kritických oblastech světa často nesdílí. 
Vládnoucí komunisté vzhledem na his-
toricky dané kulturní odlišnosti apliku-
jí mír, lidská práva a demokracii jiným 
způsobem, kterým se řídí i při hlasování  
v Radě bezpečnosti OSN. Při realizaci za-
hraniční politiky se řídí pěti základními 
mírovými principy, které lze vyjádřit tezí, 
že Čína nikdy neútočí na sousední státy  
a do spravedlivé války se zapojuje zcela 
výjimečně. Z této perspektivy odmítá 
Čína tolerovat vměšování Západu do 
svých záležitostí na obhajobu princi-
pů, které Západ vnímá jako univerzální 
a považuje za nutné mediovat spor při 
zhoršení situace. Ve snaze stabilizovat 
mezinárodní prostředí věří Západ, že 
jeho mediační role má stabilizační účin-
ky. Samozřejmě je na druhé straně Západ 
dostatečně realistický a bere v úvahu své 
národní zájmy, které tradičně hrály zá-
sadní roli při ochraně národních zájmů 
a bezpečnosti. Čína se naopak brání 
západnímu intervencionismu ve snaze 
nestát se pro Západ snadným soustem. 
Zatímco Tai-wan, Tibet a Tiananmen 
jsou místa klíčová pro Západ, Čínu vní-
má západní postoj k těmto tématům jako 
důkaz západního spiknutí proti Číně.

Tibet – historická sou�ást Číny
Provincii Tibet považuje Čína za ne-
zpochybnitelnou součást svého teritoria  
a domnívá se, že veškeré projevy se-
paratismu jsou financované Západem.
Vnímá reportáže o rozmisťování vojsk, 
zákazu činnosti zahraničních reportérů 
a potlačování demonstrací, potlačování 

místní identity v západních mediích jako 
skandální zostuzování čínského obrazu 
ve světě. Z toho si vzala Čína jedno jasné 
poučení a vytvořila vlastní mediální im-
périum, najala anglicky hovořící reporté-
ry zprostředkovávajících oficiální postoj
vlády v Pekingu. Politici v hlavním městě 
totiž upřímně věří, že Západ využívá me-
dia k jejich zostuzení, nikoliv že se jedná 
o media sloužící k objektivnímu zpro-
středkování světových událostí, ale slou-
žící svým státům. Zapomeňte na spor  
v tai-wanské úžině, který je klíčovým po-
žadavkem Číny, a od roku 1949 arénou, 
kde Západ, Čína a Tai-wan soutěží o rov-
nováhu sil. Když se prezident Nixon roz-
hodl navázat diplomatické styky s komu-
nistickou Čínou, existenci nezávislého 
Tai-wanu měl nadále garantovat Taiwan 
Relations ACT (TRA), který zaručuje ne-
zbytné dodávky zbraní z USA a zároveň 
definuje blokádu tohoto ostrovního státu
jako porušení míru v úžině. Čínští ko-
munisté tento zákon upřímně nenávidí  
a interpretují jej jako podporu nezávis-
losti Tai-wanu.

Před začátkem ekonomických reforem 
vznášel Peking pouze formální námitky 
proti TRA, ale nepodnikal konkrétní 
kroky, což odráželo vědomí vlastního 
zaostávání za Západem v oblasti ekono-
miky a vojenství. Od té doby se mnohé 
změnilo. Při oslavách šedesátého výročí 
vzniku komunistické Číny, v říjnu loň-
ského roku, Čína demonstrovala svou 
vojenskou moc. Podle analytika prof. 
Kung-Yi Wang z University NTOU na 
Taiwanu vyvíjí Čína vojenské kapaci-
ty k budoucímu konfliktu se Západem
právě kvůli Tai-wanu. Profesor Wang 
se domnívá, že v čínském zájmu není 
z historických důvodů otevřená válka 
s Tai-wanem (navíc zde žije stale vyšší 
počet čínských imigrantů). Nicméně se 
Peking obává, že separatistická Democra-
tic Progressive Party zvítězí ve volbách 
a podnikne další kroky k nezávislosti. 
Z preventivních důvodů proto nadále 
míří mnohé čínské rakety přes moře na 
fakticky nezávislý Tai-wan. Místopřed-
seda Centrální čínské vojenské komise 
vnímá bezpečnostní garance Tai-wanu 
ze strany Západu za projev nepřátelství  
a snahu nadále podkopávat postavení 
Říše středu na mezinárodní scéně. Nepo-
sledním citlivým tématem, o kterém se  
v Číně nemluví, jsou události na Náměstí 
nebeského klidu, které měly být sponzo-

Od reforem Deng 
Xiao Pinga, před 

kterými vnímala Čína 
západní ekonomický 
model jako nejhorší 
z možných, prošla 
Čína ekonomickým 

boomem.
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rovány ze Západu s cílem podkopat au-
toritu vládnoucích komunistů. Kritiku 
za masakr studentů, který západní media 
označila za státní řezničinu, označily čín-
ské autority za nezbytný krok k udržení 
společenského pořádku.

Čína vnímá sama sebe za mírumilov-
ný stát a je upřímně zmatená, že Západ 
nevěří pěti čínským mírovým princi-
pům, které aplikuje v zahraniční politi-
ce (respekt k teritoriální integritě, zákaz 
agrese, neintervence do vnitřních záleži-
tostí, vzájemná rovnost, mírové soužití).

Čekání na vojenské sout�žení
Podle nedávné oficiální zprávy z diplo-
matických kruhů plánuje president Hu 
Jin Tao dosáhnout rovnocenných vzta-
hů s ostatními „velkými“ státy. Zpráva 
konkrétně uvádí: „Čína by ráda převzala 
plný díl zodpovědnosti za mezinárod-
ní události a navázala rovné partnerství 
se Západem.“ Nebyla po dlouhá století 
schopna vojensky poměřovat své síly se 
Západem, ale je hrdá na svůj současný 
vojenský vývoj. Podle oficiální čínské
zprávy o mezinárodních vztazích pro 
rok 2010 (the Chinese official Yellow
Book about international affairs in 2010) 
je Čína druhou nejsilnější vojenskou 
mocností na světě a kromě Spojených 
států amerických s ní žádný stát světa ne-
může soupeřit. Zároveň se připravuje na 
skutečnost, že jednoho dne může dojít  
i k válce. Dříve přistupovala k možnosti 
války velmi opatrně, ale nyní akceptuje 
tezi von Kriega, že válka je fakticky po-
kračováním politiky k ochraně národ-
ních zájmů.

Politici v Pekingu jsou si vědomi, že 
Západ potřebuje čínské přispění v peace-
-keepingových operacích. Účast čínských 
vojáků v mírových operacích (především 
zdravotnických a inženýrských jednotek,  

zvažuje se i nasazení bojových jednotek) 
je pro Peking žádoucí i z hlediska získání 
potřebných vojenských zkušeností.

Ze strategického hlediska spoléhá Čína 
na strategii utajení skutečných vojenských 
kapacit, která má odstrašit nepřítele. Záro-
veň si je vědoma, že v oblasti R&D (výzkum 
a vývoj) nedosahuje úrovně západních ar-
mád a usiluje především o modernizaci 
svých vojenských technologií. Na opačné 
straně vyvolává strategie ukrývání sku-
tečných vojenských kapacit o skutečných 
záměrech politiků v Pekingu při využití 
vojenských kapacit a technologií. Obavy 
vyvolává především potenciální snaha Pe-
kingu redefinovat své mezinárodní posta-
vení ve světové politice. Čína zároveň sází 
na vlastní statečnost a neochotu Západu 
položit vlastní život za svou zemi, zatím-
co Číňané jsou připraveni zemřít pro svůj 
hrdý národ.

Fakticky si Číňané ve vojenské oblasti 
příliš nevěří a považují své vojenské ka-
pacity ve srovnání se západními za nedo-
statečné. Zjišťují, že průmyslová revoluce 
přišla s příliš velkým zpožděním a stále 
zaostávají. Nejlépe čínský postoj vystihu-
je motto „Learn the West, Fight the West“ 
(uč se od Západu a bojuj proti němu). Ve 
snaze dohnat propastný rozdíl v oblasti 
vojenských technologií Číňané kupují, 
kradou a vyvíjejí vojenské technologie ve 
snaze urychlit vojenský rozvoj.

Západ předpokládá ztrátu vojenské 
dominance v roce 2015, jedná se pře-
devším o Spojené státy americké, které 
budou znevýhodněny čínským ekono-
mickým boomem, který umožní inves-
tice do vojenských technologií. Navíc 
opakované žádosti o čínskou finanční 
a vojenskou účast v mírových operacích 
Peking opětovně přesvědčilo, že se Zá-
pad nachází v recesi. Většina Číňanů je 
šťastných, že Západ chudne a opět se sta-
nou středem světa a vrátí se jim národní 
hrdost, o kterou přišli na stovky let. Čína 
věří, že jim ztracenou hrdost navrátí prá-
vě rostoucí vojenská moc. A Západ bude  
první, komu ji budou demonstrovat. 
Jaká je tedy čínská perspektiva Západu? 
Krátce strach, napodobování, obdiv a po-

Vnímání Západu 
v Číně se změní  

v roce 2010, kdy se 
Peking stane vojen-
skou supervelmocí.

Po roce 2008, kdy 
rostoucí moc stvrdilo 

pořádání olympij-
ských her, nevnímá 

Čína Západ jako 
soupeře, po finanční
krizi už nemá žádnou 

ekonomickou moc.
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hrdání. Změna čínského postoje přede-
vším reflektuje historický vývoj, který je
typický změnou mocenského postave-
ní. Čínská říše ztratila své postavení ve 
válce se Západem, zažila krátkou epizo-
du koloniální nadvlády, kterou ukončila 
demokratická republika utopená v krvi 
občanské války. Konflikt mezi kapitalis-
mem a komunismem byl fakticky bojem 
mezi korupčníky a antikorupčními sila-
mi. Válku vyhrála komunistická Čína, 
která záhy zapomněla na své sliby o ob-
čanských svobodách, které jsou tak klí-
čové pro Západ. Naopak Čína se obává, 
že tyto svobody mohou ohrozit národní 
stabilitu. Vzájemný rozdíl mezi civiliza-
cemi má kořeny už v období renesance  
a ostřejší rysy získal v období průmyslové 
revoluce. Naopak přijetí ekonomických 
reforem nastartovalo trend zcela opačný, 
čínští komunisté přijetí principu tržní 
ekonomiky vedlo k silnému zmatení na 
Západě. Číňané se vydali i cestou čás-
tečné demokratizace, mohou podnikat, 
kritizovat, ale ne vládnoucí strany. Čína 
však nesdílí základní západní hodnoty 
– lidská práva, svobodu slova. Jakýkoliv 
vnější tlak na jejich dodržování vnímá 
Peking jako porušení principu sebeurče-
ní a důkaz západního spiknutí. Čína Zá-
pad miluje i nenávidí, nejedná se o střet 
civilizací, ale spíše zkušenosti z cyklicky 
se opakujících historických etap. Čína se 
obává vojenské síly Západu, ale považuje 
se za ekonomicky nadřazenou mocnost. 
Vnímání Západu v Číně se změní v roce 
2020, kdy se Peking stane vojenskou su-
pervelmocí.   n

Autor přednáší na School of diplomacy 
and international affairs, Anglo-Ameri-

can University in Prague

Nový POLYGON / český zahraniční časopis
Pokračovatel sloučených zahraničních dvouměsíčníků REPOR-
TÉR ve Švýcarsku a ZÁPAD v Kanadě, nástupce časopisu PO-
LYGON / Má čtenáře po celém světě. Reflektuje dění v České re-
publice očima českých i zahraničních dopisovatelů. / Vychází 6 x 
ročně v rozsahu 96 stran v polovině každého sudého měsíce. / 
Vydává Nakladatelství PRIMUS, 110 00 Praha 1, Vězeňská 7.

Objednávejte na tel. č. 222 328 032 nebo na e-mailové adrese 
casopis@primus.cz

Další �tení:

R. Gifford. 2008. China Road: 
A Journey into the Future of a Ri-
sing Power. New York: The Ran-
dom House Publishing Group.

R. Meredith. 2007. The Elephant
and the Dragon: The Rise of In-
dia and China and What It Me-
ans for All of Us. New York. W.W. 
Norton and Company.  

 
Pořadí  Stát  Výdaje v mld. USD  Podíl na světových výdajích 
— Svět celkem 1464.0 100
1 USA 607.0 41.5
2 Čína 84.9 5.8
3 Francie 65.7 4.5
4 Velká Británie 65.3 4.5
5 Rusko 58.6 4.0
6 Německo 46.8 3.2
7 Japonsko 46.3 3.2
8 Itálie 40.6 2.8
9 Saudská Arábie 38.2 2.6
10 Indie 30.0 2.1
Zdroj: Stockholm International Peace Research Institute figures
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Západ nebo Afrika 
Koloniální minulost a dlouhé působení 
Západu, během kterých byly zvenčí zave-
deny hlavní politické a ekonomické insti-
tuce – národní stát a tržní kapitalismus, 
dále početná bílá populace, která se usa-
dila v Jižní Africe již v 17. století a černá 
střední třída ovlivněna západními vlivy 
– toto vše vytváří komplexní vztah mezi 
Jižní Afrikou a západním světem. Spoje-
ní se Západem a dopad západních vlivů 
je značný i komplikovaný. Zda je Jižní 
Afrika součástí „západu“ ( termín, o kte-
rém se stále vedou debaty, a region, který 
se ještě nedefinoval), západní civilizace 
a hodnot, které k ní patří, je i přesto stále 
nevyřešeným tématem veřejné diskuze. 
Nejde o spor, zda je Jižní Afrika součástí 
afrického kontinentu; hledisko, které je 
často zdůrazňováno dnešní politickou 
elitou a zároveň popíráno elitou starou. 
S výjimkou jen tří států na celém rozleh-
lém africkém kontinentu jsou všechny 
státy produktem západního kolonialis-
mu a Jižní Afrika je zcela jistě nejvíce 
ovlivněna. Následkem toho může být 
Jižní Afrika považována za zdráhavého 
účastníka v západním světě, ale zároveň 
také váhá a necítí se příliš spokojeně se 
svými africkými kořeny i přes silné kul-
turní a zeměpisné spojení. Identita země, 
stejně jako další aspekty tranzitní společ-
nosti, je neustále projednávána a zůstává 
nedořešena. 

Nevy�ešená identita
Z historického hlediska byla „politika 
identity“ vždy v Jižní Africe zásadní a měla 
dopad na vztahy se Západem a chápání 

západního světa. Černé obyvatelstvo si 
přirozeně vytvořilo nestálý ideologický 
vztah se Západem; někdy jej přijalo, jindy 
kritizovalo. Toto je částečně zapříčiněno 
přímou asociací s koloniální érou, syste-
matickou rasovou diskriminací v rámci 
apartheidu a vytvořením ekonomické-
ho řádu zastoupeného privilegovanými, 
ve kterém byla většina vykořisťována  
a zbavována důstojnosti. Bílí Jihoafri-
čané také mají komplikované představy  
o své identitě i přesto, že mohou vystopo-
vat svůj původ zpátky do Evropy. Jejich 
identita není jednoduše „evropská“ nebo 
„západní“ a jen málo z nich popírá afric-
kou identitu. 

Vztah Jižní Afriky se Západem je 
problematický, neboť v minulosti vedl 
k násilnostem. Není možné chápat Jižní 
Afriku jako moderní národní stát a záro-
veň nebrat ohled na samotný fenomén, 
průběh a situaci kolonialismu. Dlouhý 
průběh a délka nadvlády kolonialismu 
sebou přinesla i všechny svoje hlavní 
státní a společenské instituce. Souvisejí-
cí praxe a hodnoty nemohou být jedno-
duše odděleny od historického kontaktu  
a zkušenosti. Nicméně nesporně existu-
je napětí mezi místními a domorodými 
kulturami, které se vytvářelo po dlouhá 
milénia před setkáním se Západem. Hyb-
ridní stopy výše zmíněného napětí jsou 
zřetelně rozpoznatelné v každodenním 
kulturním životě, obzvláště na africkém 
venkově a u přestěhovalců z venkova.  
K objasnění vztahu mezi Jižní Afrikou  
a Západem budeme diskutovat o násle-
dujících tématech: Dopad dědictví ko-
lonialismu na politiku a identitu, vliv 
osvícení na jihoafrické elity a napětí mezi 
„modernizací“ institucí a každodenním 
životem. 

Koloniální historie a západní vliv
Kolonizace jako taková byla zdlouhavá  
a značně komplikovaná. Z pohledu bí-
lých bylo koloniální podrobení zavede-
ním pokroku, osvícení a modernizace  
v pusté a divoké zemi. V roce 1652 Dutch 
East India Company – DEIC (Holandská 
východoindická společnost) stanovila 
mys Dobré naděje jako přestupní stanici 
pro své lodě na cestě mezi Evropou a Ji-
hovýchodní Asií. Holanďané, poté fran-
couzští hugenoti (kteří později vytvořili 
afrikánskou bílou etnickou skupinu) byli 
později následovaní anglickými osad-
níky. Ve vyvíjející se koloniální společ-
nosti se vytvořila skupina označovaná 
za „barevné“. Další skupina přišla jako 
pracovní síla na cukrové plantáže z in-
dického subkontinentu. Podobně jako 
ve Spojených státech Afrikánci odešli do 
vnitrozemí za účelem nalezení lepší ze-
mědělské půdy a potřeby oprostit se od 
britské nadvlády v kapské oblasti. Často 
se dostávali do konfliktů s domorodými
Afričany a vedli války k získání a udržení 
oblastí, které obsadili. Objevení diaman- 

Jižní Afrika    a západní sv�t
Thiven Reddy

Jihoafrickému státu  
a společnosti dominu-
je západní vliv – hlav-

ní instituce a ideje.
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tů a poté zlata mělo silný vliv na spor  
o zdroje, které byly do té doby pouze ze-
mědělského rázu. Británie zmobilizovala  
armády a v řadě válek porazila domorodé 
komunity, které vedly pastýřský způsob 
života. Búrská válka skončila v roce 1902 
poražením afrikánských republik. Za úče-
lem smíření Afrikánců a Angličanů po-
volila Británie v roce 1910 vznik ústavy 
Unie. Toto rozhodnutí vlastně spojilo Již-
ní Afriku parlamentárním systémem ve-
deným jednou vládou, který ale vylučo-
val černochy. Národní stát byl vytvořen 
na základě westminsterského systému, 
ve kterém různé politické strany soutěžili 
v rámci otevřených voleb a vytvářeli vlá-
dy. Bílá jihoafrická společnost, podobně 
jako Kanada, Nový Zéland a Austrálie, 
vykazovala všechny rysy demokratické-
ho parlamentárního systému. I přes kul-
turní a politické rozdíly mezi Afrikánci 
a Angličany se obě skupiny společně po-
važovaly za „bílou komunitu“, která byla 
podle jejich vědomí, ideologie a kultury 
oddělená a rozdílná od černé skupiny 
Afričanů, barevných a Indů. 

Nástup kapitalistické industrializace 
založené na důlním průmyslu vytvo-
řil podmínky pro další, třebaže struk-
turální násilí proti černým: vyřazeni  
z politické účasti, další a další bílé vlády 
schvalovaly legislativu, která systematic-
ky diskriminovala černé lidi. Zavedení 
daňového systému donutilo Afričany 
vzdát se jejich nezávislého komunálního 
života založeného na zemědělství a pra-
covat v dolech za nevhodných podmí-
nek a s nízkým platovým ohodnocením. 
Přísné tresty bránily volnému pohybu 
osob; jen zaměstnaní muži měli povolení 

vstoupit do městských oblastí. Pracovníci 
ve městech byli ubytováni v ubytovnách 
a každý detail jejich života byl monitoro-
ván a kontrolován. Zemědělská výroba 
ve venkovských oblastech nestačila ros-
toucí populaci a další a další odcházeli do 
měst hledat lepší životní podmínky. 

Rozvoj apartheidu
V poválečném období realizovala vláda 
nacionalistické strany svoji apartheidov-
skou politiku. Základním bodem byla stá-
le přísnější kontrola urbanizace a kontro-
la městské populace na základě separace 
„ras“, jak geograficky, tak v rámci všech
institucí společnosti. Vláda neochotně 
stavěla domy v městských oblastech, čer-
nošských čtvrtích, které byly koncipová-
ny spíše pro kontrolu obyvatel než pro 
budování komunit. Nedostatečné zdra-
votnictví, sociální péče, infrastruktura 
a vzdělávací možnosti vedly k bídě, ve 
které se formovaly různé gangy, objevil 
se alkoholismus a narkomanie. Separace 
a rozdílné chování vůči „rasám“ ve všech 
oblastech veřejného života vedla k spole-
čenské struktuře, ve které se třídní hie-
rarchie překrývala s rasou, a politickému 
systému, který byl demokratický pro bílé 
a autoritářský pro černé. Špatné životní 
podmínky vytvořily v komunitách ba-
revných obyvatel úrodnou půdu pro po-
litický vzdor a protivládní protesty, které 
vyvrcholily v 80. letech minulého století. 
Pod tlakem vnitřního hnutí odporu ve-
dení P.W. Bothy zavedlo reformy, které 
povolily juniorské partnerství v parla-
mentu barevným a Indům, právo čer-
ným Afričanům volit v místních volbách  
a černým zaměstnancům formovat od-
bory. Černošská většina oponovala refor-
mám, neboť je považovala za nedostateč-
né, bojkotovala volby a zahájila kampaně 
pro uznání zakázaných organizací a pro-
puštění Nelsona Mandely a dalších poli-
tických vězňů. V 90. letech, inspirováni 
koncem studené války a regionálním  
a mezinárodním tlakem (včetně západ-
ních spojenců vlády) ukončit apartheid, 
ekonomickou krizí a neshodami vlád-
ní elity, vedlo vyjednávání mezi vládou  
a ANC k dalekosáhlé demokratické 
ústavě, která garantovala politická, spo-
lečenská a minoritní kulturní práva (Ko-
eble 1998). Etablované elity se ochranou 
vlastnictví, závazkem ponechat historic-
ké způsoby akumulace majetku a podpo-
rovat tržní aktivitu uvedli jako reguláto- 

Jižní Afrika    a západní sv�t
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ři ekonomie. A tedy kapitalistický tržní 
systém zavedený koloniálním režimem 
přežil a nová černá podnikatelská třída 
(s podporou státu) mu přidala na legiti-
mitě. 

Politické elity a západní vliv 
Hlavní instituce v Jižní Africe – moder-
ní stát, různé instituce tvořící občanskou 
společnost a velká část dominantní kultu-
ry – obsahují západní vlivy. Střední třída 
(černá i bílá), ovlivněna názory osvícení 
pocházejícími ze západní intelektuální 
tradice, funguje jako prostředník v rám-
ci kulturní sféry. Vzdělávání černých 
bylo po staletí ignorováno. Koloniální  
a později apartheidovské vlády postupně 
pochopily důležité výhody, které plynou 
z vytvoření západní a křesťanské černé 
střední třídy. Ta mohla sloužit jako vhod-
ný tlumič vstřebávající některé otřesy  
v této rozdělené a konfliktní společnosti.
V jiných afrických státech se také vytvo-
řila podobná skupina, ale v Jižní Africe 
byla střední třída větší a první školy a čer-
nošská univerzita byly otevřeny mnohem 
dříve. Touto novou třídou byly vytvořeny 
první protestní organizace. Indický Kon-
gres (1884) a další regionální africké orga- 

nizace se spojily a v roce 1912 vytvořily  
ANC (Lodge 1983). Tyto první organi- 
zace byly ovlivněny liberálními a socia-
listickými názory, což dodalo veřejnému 
životu velmi západní politický element, 
který zůstal homogenní. První nacionalis-
tičtí vůdci přijali verzi liberalizmu, která 
uznávala africké kulturní rozdíly. Váha-
vě zavrhli úplnou proměnu v Evropany, 
ale stále měli zájem ponechat si kulturní 
zvyky, které měli od dětství v lásce; zvyky, 
kterými se slavilo narození, smrt, svatba, 
svátky a změna ročních období. Snažili se 
„vzít“ ze západního světa jen to „nejlepší“, 
ale zároveň nechtěli zapomenout na tra-
diční africkou kulturu. Nemohli se cho-
vat jinak, neboť koloniální a apartheidská 
ideologie nenáviděla tradiční africkou 
kulturu a označovala ji jako barbarskou, 
zaostalou a antitetickou vůči modernímu 
životu. Žádný nacionalistický Afričan, 
který se účastnil boje s bílou nadvládou, 
nemohl přijmout západní kulturu za těch-
to podmínek. Tento názor, často označo-
ván za afrikanistický, měl vždy v rámci 
ANC rezonanci. Časem ANC příliš tíhla 
k bílému „liberálnímu“ vlivu, a tak se od 
ní odtrhla skupina členů a utvořila v roce 
1959 Panafrický kongres. 

Protizápadní proudy
ANC se skládá z mnoha ideologických 
směrů a je více otevřená „západním“ 
ideologiím než ostatní konkurenční pro-
tiapartheidovské organizace. Směrnice 
ANC, Charta svobody, vytvořená na 
základě Atlantické charty Spojených ná-
rodů, je liberální dokument, který zdů-
razňuje rasovou rovnost a osobní práva, 
s neurčitou zmínkou nacionalismu. Od 
20. let minulého století vytvořila ANC 
blízké vztahy s Jihoafrickou komunistic-
kou stranou (SACP), stranou, která byla 
založena v roce 1921 s kořeny v různých 
socialistických organizacích a odborech. 
SACP je silně ovlivněna židovskými imi-
granty, kteří přišli z východní Evropy  
a bývalého Sovětského svazu během to-
hoto období. Vlivná část ideologie ANC, 
s kořeny v době exilu (vzhledem k inte-
lektuální dominanci spojence, Jihoafric-
ké komunistické strany), uvádí zajímavé 
použití marxistického jazyka v jihoaf-
rických podmínkách a v rasové otázce. 
Ostatní protiapartheidovské organizace 
historicky také spoléhaly na různé vari-
anty marxistické filozofie k analýze apar-
theidu a vytvoření radikálního porozu-
mění nacionalismu.  

I když protizápadní projevy nejsou 
v Jižní Africe neobvyklé (islamický fun-
damentalismus, africký nacionalismus, 
ideologie třetího světa), nejvýznamnější 
poukazují na nějakou formu afrikanis-
mu. Základem těchto ideologií je uznat 
význam norem, hodnot a tradic, které se 
datují zpět do doby před kolonizací nebo 
jsou spojovány s černošskou společností 
kritizující západní imperialismus. Mů-
žeme rozpoznat dvě protichůdné formy 
těchto ideologií: jedna, která kritizuje 
západní imperialistickou dominanci, ale 

Jižní Afrika může 
být považována za 

zdráhavého účastníka 
Západu, ale zároveň 
také váhá a necítí 
se příliš spokojeně 
se svými africkými 

kořeny.

Levicový prezident J. Zuma vyvolává obavy z opakování pozemkové reformy v Zimbabwe, 
což vedlo k rozštěpení Afrického národního kongresu.
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přijímá mnoho „progresivních“ hodnot 
osvícení, a druhá, která důrazně chrání 
tradiční kulturní tradice, obzvláště pokud 
jsou kritizovány západními paradigmaty. 
Jsme dobře seznámeni s první formou 
vzhledem k tomu, že převládá ve většině 
zemí. Z toho důvodu se soustředěním na 
druhou formu, která souvisí s Jižní Afri-
kou. V nedávném případě Zulové chtěli 
v rámci svého obřadu „prvního ovoce“ 
obětovat býka. Média věnovala tomuto 
případu velkou pozornost, především 
díky protestům skupin ochránců zvířat, 
kteří se rozhodli celou věc předat soudu. 
Ochránci byli pobouřeni hlavně proto, že 
zvíře mělo být zabito pomalu a bolestivě 
holýma rukama Zulu válečníků. Zástup-
ci Zulů zase naopak vyžadovali respekt 
vůči své kultuře, roztrpčeni snahou akti-
vistů vnutit jim „západní“ kulturu. Sku-
piny ochránců zvířat označili obětování 
býka za barbarské a vyžadovali moder-
nizaci takových tradic (Mthembu 2009). 
Podobné případy jsou běžné. Ti, kteří 

ochraňují africké „kulturní tradice“, se 
často odvolávají na ústavní ochranu kul-
turních práv, neboť argument tradičních 
zvyků již není dostatečný. 

Šovinistická Jižní Afrika
Zároveň však není možné popřít, že Již-
ní Afrika vždy měla nejasný vztah ke 
zbytkem afrického kontinentu. I když 
státní ideologie od roku 1994 umístila 
Jižní Afriku s našimi „bratry a sestrami“ 
na sever od hranic, časté násilné útoky 
chudých Jihoafričanů na Afričany z ji-
ných států vypráví rozdílný příběh. Není 
možné tyto incidenty vysvětlovat jen bo-
jem o vzácné zdroje. Hluboká nedůvěra 
vůči ostatním Afričanům pochází z doby 
apartheidu, kdy Jižní Afrika byla zcela 
odříznuta od zbytku kontinentu. Někte-
ří poukazují na jihoafrický šovinizmus, 
neboť Jižní Afrika je nejsilnější ekono-
mikou na kontinentu. Vládnoucí elity  
v sousedících zemích obvinily Jižní Af-
riku z plnění „západních zájmů“, že se 

chová jako imperialistická mocnost, teď 
když díky otevřenému trhu Jihoafrické-
ho rozvojového společenství rozšířily 
svoji působnost do okolních států. 

Kultura založená na nestálých pravidlech 
Jihoafrickému státu a společnosti domi-
nuje západní vliv – hlavní instituce a ide-
je. Kulturní a každodenní zvyky tvoří ale 
jiný zajímavý příběh. Elity chtějí být jako 
Západ a občanům je často zdůrazňováno 
„nejsme banánová republika“. Přetvářka 
je na každodenním pořádku, co se insti-
tucí, dominantních idejí a elit týče, ale 
jako Fanonovy „černé kůže v bílých mas-
kách“, každodenní zvyky jsou často zka-
žené i směšné až rozvratné. Možná je to 
díky historii, nerovnostem, nedostatkům 
nebo stínům „tradiční“ kultury – ale ko-
mentáře o Jižní Africe se často soustředí 
na rozdíl mezi pravidly a praxí. Pravidla 
jsou ohýbána, někdy ignorována a často 
aplikována, jak se to zrovna hodí. 
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Kultura postavená na pravidlech zce-
la jistě existuje: vlaky jezdí včas, pravidla 
jsou přísně dodržována v bankovnictví  
a financích a někdy i ve vládě. Postupy 
v ekonomice prvního světa dle globál-
ních poměrů fungující a sektor je pohá-
něn diktátem úspěchu. Existuje rozšířená 
korupce, nevýkonnost státního aparátu, 
kde schůzky jsou sjednávány na základě 
osobních vazeb a členství v ANC, pra-
vidla jsou ignorována politickou elitou 
a bohatí a politická třída předvádí své 
bohatství za účelem odlišit se od zbytku 
převážně chudé populace. Nepochybně 
Jižní Afrika sdílí tyto rysy se zbytkem 
třetího světa a existuje mnoho historic-
kých důvodů pro takové rozpory. Mnoho 
lidí se obává, že Jižní Afrika časem po-
putuje po stejné cestě jako ostatní afric-
ké státy a zopakuje jejich zkušenosti se 
získáním nezávislosti – schopnosti státu 
se časem sníží, politické elity zůstanou 
nezměněny, korupce se stane zvykem  
a občasné budou méně a méně spoléhat na 
veřejnou sféru pro zboží a služby. Takové  

 

tvrzení je pravděpodobně přehnané. Ale 
uvedené dvě části jihoafrické společnosti 
spolu existují v neklidném napětí. 

Jižní Afrika je na křižovatce, což zna-
mená, že by se mohla stát příkladem pro 
jinou modernistickou cestu – cestu, která 
podporuje bohaté a různorodé kulturní 
tradice, přenese se přes přetvářku a kri-
ticky přijme západní intelektuální tra-
dice, společně s tradicemi z jiných regi-
onů. Ošidná pozice identity Jižní Afriky 
by mohla potencionálně být vzrušující 
příležitostí k přijetí i zavržení „Západu“.                           
n
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Došli jsme k majestátnímu vchodu s bílý-
mi sloupy a tabulkou REZIDENCE. Tam 
určitě bydlel nějaký běloch. (...) Upíral 
jsem oči především na dvě černé a těžké 
roury, vyzdvižené na dřevěná kola. Stály 
u sloupů, mířily na nás a každá měla ved-
le sebe hromadu kulatých kovových střel, 
velkých jako kopací míč. Matka mi sdělila, 
že jsou to děla... (Wole Soyinka, úryvek  
z knihy Aké: léta dětství, překlad Vladi-
mír Klíma.)

S
třet civilizací jako 
konflikt ras a mentalit
proběhl a probíhá na 

všech kontinentech. Invaze 
„jiných“ doléhá na Evropu 
až nyní, ale sami Evropané 
svou námořní expanzí kdysi 
zahájili největší globální clash 
of civilizations. Každý světadíl 
ovšem zažil jiný příběh. Pro 
Asiaty byli Evropané občas 
obtížným, avšak nepříliš důle-
žitým hmyzem, který nakonec 
odehnali pouhou populační 
převahou. Austrálie se stala evropským 
ostrovem a hrstka aboriginů na severu 
jen zázrakem unikla osudu tasmánských 
domorodců, které běloši do jednoho 
zlikvidovali. Amerika vytvořila jedi-
nečně úspěšný melting pot pro všech-
ny rasy a kultury, z nichž vzešla nová 
společenství povznesená nad někdejší 
různice a přehrady. Afrika, zejména ta 
černá, zaznamenala patrně nejdrama-
tičtější konflikt: počáteční neznalost
a mentální vzdálenost vystřídal drsný 
nápor Evropanů, kteří nakonec v oka-
mžiku, kdy začali s horkým prostředím 
splývat, museli odejít. V nepřístupných 
hlubinách kompaktního světadílu nebyl 
čas a mnohdy ani vůle k porozumění,  
k chápavé spolupráci, naopak se obnažil 
obtížně řešitelný rozdíl mezi tradicemi, 
názory a kulturami dvou světů. Z dlouhé 
řady relací, cestopisů a dokumentů zná-
me dobře pohled bělochů na Afričany. 

Krajně vzácný je pohled z opačné strany. 
Jen obtížně rekonstruujeme, jak vnímali 
a vnímají Afričané Evropany, co všechno 
ovlivnilo vytváření obrazu bělocha a jak 
tato představa vypadá dnes. 

Bílí bohové p�icházejí
Hovořit o Africe a Afričanech je ošidné  
a nepřesné. Masa kontinentu obsahuje 
tolik ná- rodů, kultur a ras, že je nut-

né rozlišovat mezi regiony. 
Vnímání Evropanů může 
být v různých částech ve-
likého světadílu různé.

Severoafričané spolu-
vytvářeli civilizace „úrod-
ného půlměsíce“ a poté 
patřili do antické Evro-
py. Až muslimský vpád 
v 7.-8. století vytvořil 
ze zemí ohraničených 
na jihu Saharou ide-
ologického nepřítele 
křesťanské Evropy. Ze 
severu pronikaly vlivy 

bílých lidí a bohů dál na jih právě pro-
střednictvím islámu. První samostatné 
černošské říše západního Súdánu se le-
gitimizovaly tím, že vládnoucí dynastie 
předstíraly arabský původ. Stará Ghana 
přijala islám a s ním kazatele ze severu, 
její nástupkyně Mali se okázale kořila 
svatým místům islámu ležícím v „bílé“ 
Arábii. Podle tradice založil následnou 
říši Songhaj jistý Zá Alajáman – „Přišel 
z Jemenu“. Arabové, Peršané a Indové 
přispěli ke vzniku svahilské civilizace 
obchodních měst na východoafrickém 
pobřeží a šejkové z Maskatu a Omá-
nu ovládli Zanzibar a okolí. Abstrakt-
ní a všudypřítomný Alláh vítězně vtrhl 
mezi animisty a vyvolal v nich obdiv ke 
světlým lidem zahaleným do burnusů  
a burk. 

Pak obklíčili celou Afriku Evropané. 
Jejich křesťanský bůh si jen těžko hledal 
cestu do duší Afričanů. Ti obdivovali své 
despotické náčelníky, podřizovali se ná-

silí charismatických vůdců vzývajících  
v šamanských obřadech duchy předků.  
A pak je najednou katoličtí Portugalci, 
kalvinističtí Nizozemci a luteránští či an-
glikánští misionáři nutili klanět se slabé-
mu a zmučenému muži, který na kříži 
prohrál svůj zápas. Bylo obtížné ztotožnit 
se s takovým symbolem víry, zvlášť když 
mezi křesťanskými konfesemi v Africe 
od počátku vládla rivalita. Křesťané ale 
zároveň přinášeli do Afriky své pevné 
přesvědčení o jediné správné víře a jedi-
né správné civilizaci, kterým se Afričané 
musí podřídit. Konflikt byl na světě.

Kronika východoafrického přístavu 
Kilwa komentuje přítomnost první ev-
ropské flotily, na níž Vasco da Gama roku
1498 hledal cestu do Indie, nepřívětivými 
slovy: „Když je obyvatelé Malindi spat-
řili, věděli, že přinášejí válku a rozvrat,  
a zarmoutili se velikým strachem. Dali 
jim všechno, oč žádali, vodu, potraviny, 
palivo a všechno ostatní. A Frankové 
požádali o lodivoda, aby je vedl do Indie  
a pak zpět do jejich vlastní země – Alláh 
ji zatrať!“

Obdiv a vzdor
První kontakty Evropanů s černou Afri-
kou byly opatrné a korektní. Afričané ob-
divovali velké evropské lodě střílející do 
všech stran, s nimiž se nemohly měřit ani 
čile obchodující dhau u pobřeží východ-
ní Afriky. Ještě víc respektovali arkebuzy 
a muškety, které by i jim zajistily převa-
hu v nekonečných kmenových válkách. 
Poutalo ovšem i další evropské zboží od 
železářských a textilních výrobků až po 
korálky a zbytečnosti vhodné k reprezen-
taci náčelníků. První běloch byl vítaný 
obchodník nebo půvabný exot. Skotský 
cestovatel Mungo Park zaznamenal roku 
1795, jak byl jeden z obdarovaných zá-
padoafrických náčelníků „zvláště nad-
šen deštníkem, který bez ustání skládal 
a rozkládal, k velkému obdivu vlastnímu 
i jeho dvou sluhů, kteří dlouho nemohli 
pochopit použití tohoto podivuhodné-

Africké setkání 
– b�emeno bílého muže

Jan Klíma
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ho přístroje“. V náčelníkově harému se 
pak Evropan musel podvolit škádlení 
dam, které upoutala bílá pleť a výrazný 
nos. Park si zapsal: „To první, říkaly, bylo 
způsobeno tím, že prý mne v dětství na-
máčeli do mléka, o tom druhém tvrdily, 
že mě denně štípali do nosu, až nabyl 
současného neforemného a nepřirozené-
ho tvaru.“

Portugalci se bratřili s vládci říše Kon-
go a byli rádi, že i v jihovýchodní Africe 
domorodci pomáhají zachráněným ze 
ztroskotaných lodí nalézt cestu k běloš-
ským základnám. Brzy však začalo ple-
nění. Běloši úporně hledali zlato či stříb-
ro, a když je nenalézali, začali drancovat 
to nejcennější: nakupovali za evropské 
cetky otroky a slonovinu. Černé vládce 
dokonale rozčarovali. Začal nekonečný 
řetěz vzpour proti bělošské hrabivosti  
a nelidským obchodním praktikám, pro-
ti jejich základnám a agresivitě. Zejména 
Portugalci, kteří v černé Africe půso-
bili dlouho před evropským „závodem  
o Afriku“, čelili neustávajícím povstáním  
a válkám. V ovzduší nevole obracely 
domácí lidi proti Evropanům i zárodky 
evropské vzdělanosti. V 80. letech 19. 
století napsal angolský rodák a novinář 
Carlos da Silva: „Zkusme ukázat chti-
vým cizincům, že kolonie se do té míry 
povznesly, že je dokážeme odehnat se ctí, 
bravurou a odvahou.“

Vzdor vyvrcholil po berlínské konfe-
renci, která v letech 1884–1885 odstar-
tovala „rvačku o Afriku“ (scramble for 
Africa). Nemilosrdná anexe, kterou na 
obrovských plochách Afriky prováděly 
francouzské, německé, britské a portu-
galské koloniální armády, vyburcovala 
Afričany k sebevražednému odporu. 
Ale roku 1895 padl do zajetí mosambic-
ký náčelník Ngungunhane, roku 1898 
rozstřílely britské Kitchenerovy kulo-
mety „mahdistické“ povstání v nilském  

Súdánu, roku 1900 napíchli francouzští 
vítězové na kopí uřezanou hlavu středo-
súdánského válečníka Rábiha. Afričané 
se ještě nevzdávali, Ovambové v jižní 
Angole rozdrtili portugalské oddíly roku 
1904 u brodu Pembe, Povstání Hererů  
a Namů v Jihozápadní Africe likvidovali 
Němci v letech 1904–1907 strašlivou ge-
nocidou, neustálý odpor kmenů z „Por-
tugalské Guineje“ tišil ohněm a mečem 
João Teixeira Pinto v letech 1912–1915. 
Až někdy kolem roku 1920 se Afrika 
nerada podřídila technické, mocenské  
a správní nadřazenosti Evropanů.

Ml�ení není souhlas
V meziválečné době Afričané zdánlivě 
loajálně spolupracovali s Evropany. Ob-
časná povstání a neklid ovšem potvrzo-
valy, že v „zóně mlčení“ nepanuje idyla. 
Koloniální mocnosti, které se před oči-
ma mnoha Afričanů zkompromitova-
ly nevysvětlitelným vražděním na fron- 

tách první světové války a zpustošením  
mnoha částí kontinentu při bojích mezi 
Brity a Francouzi na jedné straně a Něm-
ci na druhé straně, už nemohly trvat na 
předválečném otevřeném „viktorián-
ském rasismu“. Bílí správci občas černým 
poddaným povolili sdružování, stavěli 
komunikace i školy, přizvali dokonce ně-
kolik černých aristokratů rodu či ducha 
jako místní poradce či poslance evrop-
ských parlamentů. Ale samotná existence 
kolonialismu dokládala nerovnost mezi 
vládnoucím evropským a podřízeným 
africkým elementem.

Afričany nejvíc ponižovalo dělení na 
„domorodce“ a „nedomorodce“ se zcela 
odlišným jiným právním postavením, 
na „asimilované“, tedy jazykem a způ-
sobem života poevropštěné Afričany,  
a na „neasimilovanou“ většinu, které se 
upíralo právo na vlastní kulturu. Každá  
z evropských koloniálních mocností 
našla způsob, jak Afričanům dát najevo 
jejich plebejskost; i vzdělaní Francouzi 
či Belgičané pečlivě oddělili nepočetné 
„vyvinuté“ (évolués), s nimiž bylo možné 
jednat, od masy „nevyvinutých“ primiti-
vů. A tak pod maskou spolupráce doutnal 
oheň, z něhož po několika málo letech 
vyšlehne plamen odporu. Mosambický 
básník José Craveirinha předpověděl 
blízký výbuch kotle přetopeného nená-
vistí ve svém Černém výkřiku: „Jsem uhlí 
/ musím žhnout / spálit všechno ohněm 
ze svého paliva. / Ano! / Budu pro tebe 
uhlím, pane.“

Pro Asiaty byli  
Evropané občas ob-

tížným, avšak nepříliš 
důležitým hmyzem, 

který nakonec  
odehnali pouhou 

populační převahou.

Během dekolonizace 
vyklidili Evropané 

africký prostor jiným 
mocnostem, nyní ev-
ropský mírový návrat 

omezují čilí asijští 
partneři Afričanů.
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Koloniální výstavy v Evropě a okázalé 
investice v Africe sloužily spíš k povzne-
sení prestiže Evropanů a jejich údajně 
filantropické politiky, než aby odrážely
skutečnou péči o podmaněné národy. 
Administrativa v afrických koloniích 
ponejvíc podporovala vlastní stabilitu  
a prospěch svých podnikatelů, málokdy 
se starala o původní obyvatele. Když se 
jeden americký novinář v roce 1940 ptal 
angolských imigrantů, proč utekli do Ji-
hozápadní Afriky, dostal jednoduchou 
odpověď: „Protože máme hlad, pane.“

Za dvě mírové dekády nepoznala nej-
větší část Afričanů dobrodiní civilizace 
už proto, že to byla jiná civilizace, která 
se nesnažila porozumět té africké. Navíc 
se objevily první vlaštovky vysoce orga-
nizovaného odporu. Panafrikanismus 
vnášený na černý kontinent černochy  
z USA a Jamajky přece jen občas rezono-
val v kolébce černošství, panarabismus 
na severu sjednotil islámské země znovu 
proti křesťanskému světu. Druhá světová 
válka a nový globální řád akcentující od 
vzniku OSN sebeurčení pak přinesly roz-
hodující změnu.

Konfliktní dekolonizace a její dozvuky
Když se začaly projevovat první příznivé 
důsledky kolonialismu v podobě zvyšující 
se životní úrovně Afričanů a větší ochoty 
Evropanů přijmout je jako partnery, ude-
řil na Afriku z Asie i ze supervelmocen-
ských center „vítr změn“. Od roku 1957, 
kdy vyhlásilo nezávislost Zlaté pobřeží 
pod jménem Ghana, nebylo možné lavi-
nu zadržet a „rok Afriky“ 1960 potvrdil, 
že evropská éra, kterou pak prodlužovali 
jen Portugalci a rasističtí běloši na jihu, 
definitivně skončila.

Během dekolonizace vyvřely staré 
křivdy a rodily se nové. Pokud Evropané 
ustoupili včas, přenesli africké problémy 
na samotné Afričany. Ti však vlastní ne-
zdary, převraty a války ještě dlouho vy-
světlovali tíživým dědictvím kolonialis-
mu. Pokud Evropané váhali s odchodem, 
vyvolali tragédii. Teroristé z hnutí Mau-
-Mau v Keni se mstili za zábor vysočiny 
vraždami farmářů, teroristé Holdena 
Roberta se po 15. březnu 1961 snažili za-
strašit portugalskou správu Angoly děsi-
vými masakry bělochů i s nimi spolupra-
cujících černochů, k terorismu se uchýlili 
černí „disidenti“ v Rhodésii, kde bandy 
chlapců zapalovaly farmy stále privilego-
vaných bělochů ještě v 70. letech 20. sto-
letí. Na krutost jihoafrického apartheidu 
odpověděly četné černošské organizace 
stejnou mincí.

Nakonec se politická emancipace af-
rických států a národů prosadila. Osvo-
bození od vlivů „prvního světa“ však 
nenastalo. Žádný „Marshallův plán“ ne-
zajistil ekonomickou existenci zemí zba-
vených všech předchozích vazeb, žádné 
kvalifikované poradenství je nepřesvěd- 
 

V nepřístupných hlu-
binách kompaktního 
světadílu nebyl čas 
a mnohdy ani vůle 

k porozumění, k chá-
pavé spolupráci.
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čovalo o výhodách euroamerické demo-
kracie. Namísto zřetelných kolonizátorů, 
kteří těsně před svým odchodem začali 
pro Afriku odpovědněji pracovat, přišli 
nehmatatelní vládci hovořící nejčastě-
ji o svobodě a prosperitě. Až do konce 
bipolárního řádu soupeřily dvě největší 
supervelmoci o Afriku štvaním Afričanů 
proti Afričanům. Zhroucení bipolarity 
pak otevřelo cestu globálním podnikate-
lům, kteří sice ovládají svými penězi celý 
svět, ale především v oslabené Africe na-
lezli ráj pro drancování a korupci. Dezi-
luzi z kolonialismu a mnohdy i nevyda-
řeného osvobození vystřídala deziluze  
z podivného počínání rozvinutého světa.

P�ichází �as porozum�ní?
Jako kdykoli dříve vnímají Afričané eu-
roamerickou civilizaci ambivalentně. Na  
jedné straně se netají určitou úctou  
a obdivem. V houfech se tlačí do Evropy 
i USA či Kanady za blahobytem, techni-
kou a dobrou organizací. Často si s sebou 
přinášejí hluboce zakořeněný „otrocký 
komplex“ – nedůvěru v sebe sama, po-
cit méněcennosti a neschopnosti, který 
v nich po staletí pěstovali otrokáři a po 
desetiletí kolonialisté. Dnes už dokáží 
přiznat, že minulost jim neuštědřila jen 
rány, nýbrž dala také řadu neocenitel-
ných darů: zbavila je izolace i mezikme-
nových válek, přiblížila jim technický 
pokrok, nabídla vizi důstojného života  
v gramotnosti a zdravotní péči.

Na druhou stranu trvá v Afričanech 
pocit ukřivděnosti a zloby. Připomínají 
krutost kolonialismu tak účinně, že ku-
příkladu německá vláda – která s císař-
ským režimem před stoletím nemá nic 
společného – v roce 2002 musela při-
jmout odpovědnost za masakry Hererů  
a Namů. Afričané dnes často mají příči-
ny vyjádřit své zklamání z pokrytectví 
bělošské „rozvojové pomoci“, která v ko-
nečné finanční bilanci ožebračuje chudé

a prospívá vzdáleným bohatým, a to za 
pomoci zkorumpovaných vlastních pře-
dáků. Mezinárodní společenství ani Af-
rická unie k údivu Afričanů stále neznají 
dobrý recept ani na to, jak zachraňovat 
celé „zhroucené“ (failed či collapsed) stá-
ty. Obyvatelé „černého světadílu“ dobře 
vědí, že sofistikované finanční mecha-
nismy, které o světě rozhodují, mají  
v rukou dnes jako dříve „ti druzí“. Se-
bezáchovný vzdor se opět obrací proti 
mocným bělochům – somálští piráti jsou 
tím nejpopulárnějším příkladem.

Přesto nadešel čas obratu. Afrika při-
jímá odpovědnost za své osudy a postup-
ně hříchy minulosti svěřuje historikům. 
Ostatní svět v globalizované době o af-
rických problémech stále víc ví. Mnoho 
afrických států, politiků a národů s Ev-
ropany upřímně spolupracuje. Přispívá 
k tomu odpovědná a vstřícná politika 
Evropské unie, kterou ke spolupráci  
s Afričany povzbuzují – nikoli paradoxně 
– bývalé koloniální mocnosti. Kapverd-
ská republika je přidruženým členem 
EU, řada evropských projektů směřuje 
k rozvoji afrického Středozemí, obchod, 
turistika i politické styky každodenně 
obohacují spektrum evropsko-afrických 
kontaktů.

Až někdy kolem roku 
1920 se Afrika nera-
da podřídila technic-

ké, mocenské 
a správní nadřaze-

nosti Evropanů.

Deziluzi z kolonialis-
mu a mnohdy i nevy-
dařeného osvobození 
vystřídala deziluze 

z podivného počínání 
rozvinutého světa.

Obyvatelé „černého 
světadílu“ dobře 

vědí, že sofistikované
finanční mechanismy,

které o světě roz-
hodují, mají v rukou 

dnes jako dříve  
„ti druzí“.
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Během dekolonizace vyklidili Evro-
pané africký prostor jiným mocnostem, 
nyní evropský mírový návrat omezují 
čilí asijští partneři Afričanů. Také proto 
v kolektivní paměti zátěž koloniálního 
konfliktu mizí. Afričané 21. století hleda-
jí a nacházejí cesty k dnešní Evropě. Pro 
Evropany naopak stále platí to, co jim 
vzkázala mosambická básnířka Noémia 
de Sousa už před mnoha lety: „Jestliže 
bys mi chtěl porozumět, skloň se k mé 
africké duši...“                                           n

Jan Klíma
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ekonomika

B
razílie, Rusko, Indie a Čína se již 
pevně zabydlely v povědomí svě-
tové veřejnosti pod zkratkou BRIC 

jakožto nastupující světové ekonomiky. 
Od doby, co byla zveřejněna dnes již le-
gendární studie analytiků Goldman Sa-
chs v roce 2001, uplynula řada let. Mají 
se tedy obyvatelé západních zemí obávat 
dominance těchto údajných ekonomic-
kých gigantů zítřka? Hrozí nám nadvláda 
Číndie, bude světu dominovat spojená 
ekonomická moc Číny a Indie? 

Levná konkurence z Asie
Naštěstí hospodářský růst a prohlubo-
vání ekonomické kooperace napříč hra-
nicemi států není tzv. hrou s nulovým 
součtem – tj. jedni nemusí nutně ztratit, 
aby druzí mohli získat. Životní úroveň 
lidí v Evropě nebo Spojených státech  
v posledních dvou desetiletích neklesala, 
naopak mírně rostla. Přesto se v rozvo-
jových zemích podařilo významně ome-
zit chudobu. Např. počet lidí žijících za 
méně než jeden a čtvrt dolaru na den 
klesl v Číně během jedné generace z více 
než 80 % na méně než jednu pětinu. Po-
zorují-li lidé z bohatších částí světa hou-
ževnatost (stále ještě) chudých dělníků 
ze zemí Asie, může se objevit obava, jak 
lze vůči těmto lidem vůbec na globálních 
trzích obstát. Pro dosažení konkurence- 

schopnosti např. vůči Číně se ale nemusí 
životní standard průměrného Američa-
na nebo Evropana přiblížit tamější život-
ní úrovni. Vyšší investice do efektivněj-
ších způsobů výroby znamenají, že i při 
podstatně dražší pracovní síle může být 
efektivnější vyrábět mimo Čínu.

Přesto „levná“ zahraniční konkuren-
ce často u lidí z vyspělejších zemí vyvo-
lává strach. Prohlubující se ekonomické 
propojení světa totiž lidstvu v agregát-
ním měřítku přináší rostoucí blahobyt, 
individuální důsledky těchto procesů ale 
mohou být velmi odlišné. Kritizované 
„laciné exporty“ z Asie sice umožňova-
ly, že kupní síla Evropanů a Američanů  
rostla. Argument, že se tak zvýšila kou-

pěschopnost každého eura či dolaru však 
vůči člověku, který právě přišel o dobře 
placené místo, jen sotva obstojí. Součas-
ně s všeobecným nárůstem prosperity 
totiž probíhají přizpůsobovací procesy, 
které vedou k tomu, že někteří lidé ve 
vyspělých zemích přicházejí dlouhodo-
bě o zaměstnání nebo se zhoršuje jejich 
ekonomické postavení. Ale i v případě 
obtížné hospodářské situace doporuču-
je ekonomická teorie spíše odstraňování 
strnulostí na trhu práce než ukvapené 
zavádění cel a překážek mezinárodního 
obchodu. Mělo by nás totiž více zajímat, 
jak prostřednictvím mezinárodní dělby 
práce a obchodu zvětšovat koláč celkové-
ho bohatství než jak se servat o relativní 
podíl na stále stejně malém, nebo dokon-
ce zmenšujícím se koláči.

Čína proti globálnímu oteplování
Dobrovolná přeshraniční směna přináší 
výhody všem účastníkům. Je tedy klíčo-
vé, aby se kola a převody mezinárodního 
obchodu nezasypaly pískem zbytečného 
protekcionismu a dalších překážek, kte-
ré v dlouhém období nemohou prospět 
nikomu. Ve světle současných potíží svě-
tového hospodářství je pozoruhodné, že 
se doposud podařilo vyhnout se obdob-
ně rychlému zavádění překážek meziná-
rodního obchodu, jako tomu bylo před 
80 lety. Opatrný optimismus je také na-
místě i v případě dalších témat, která by 
mohla ohrozit mezinárodní ekonomic-
kou spolupráci. Čínská vláda si také zjev-
ně uvědomuje politickou významnost 
tématu změny klimatu a jeho důsledky 
pro hospodářkou politiku a otevřenost 
trhů svých obchodních partnerů. Zná-
mé úsloví o tom, že se v Číně zprovozní 
jedna dýmající uhelná elektrárna každý 
týden přestává platit. Investice do ener-
getiky sice samozřejmě zůstávají vel-
mi významné, ekonomický rozvoj však 
může jít ruku v ruce s postupným zkva-
litňováním životního prostředí. Dochází 
totiž k substituci menších a méně efek-
tivních zdrojů energie za modernější. 
Čínské úřady také podporují alternativní 
zdroje energie. Čína se podle nové stu-
die Ernst & Young posunula na druhou 

Číndie – hrozba nebo p�íležitost

I kdyby se Číndii 
podařilo naplnit 
nejoptimističtější 

ekonomické vyhlídky, 
není reálné, že by 

vytvořily „společnou 
frontu“ proti Západu.

Josef Mládek
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příčku v pořadí nejpříhodnějších zemí 
pro investování do obnovitelných zdro-
jů. Zrušení dřívějšího požadavku na tu-
zemskou výrobu komponent pro větrné 
elektrárny a naopak zavedení nových do-
tací na solární energii pomohlo Číně vy-
kázat toto zlepšení krátce před začátkem 
kodaňského summitu. Čínská vláda by 
chtěla do roku 2020 zosminásobit insta-
lovanou kapacitu větrné energie na 100 
gigawatů přesto, že již současné inves-
tice naráží na omezení v přenosové síti  
a podle některých světa odhadů zůstalo 
30 % vyrobené energie v roce 2008 ne-
využito. Některé vládní projekty se tedy 
mohou jevit jako poněkud megaloman-
ské, současně však platí, že vládní sta-
tistiky v oblasti obnovitelných zdrojů 
by nikdy nedosáhly svých cílů bez stále 
sílícího zapojení inovativního potenciálu 
čínských firem.

Příliš nebezpečná Čína?
Nástup Číny nebo Brazílie vůbec nemu-
sí ohrozit prosperitu lidí v Evropě nebo 
USA. Nezanikne tak ale dosavadní eko-
nomická dominance Spojených států? 
Jistě, že vliv USA bude do budoucna po-
stupně slábnout. Již kvůli nižšímu počtu 
obyvatel USA bude samo pokračování 
konvergence hospodářské úrovně zna-
menat, že Čína snadno USA v celkovém 
vyjádření předežene o řadu koňských 
délek. Tolik lakonická odpověď základní 
ekonomické teorie. Její sofistikovaněj-
ší verze v kombinaci s dávkou historie 
hospodářského vývoje však naznačuje, 
že odchod současných vyspělých zemí 
z ekonomického výsluní zdaleka nemu-
sí být tak rychlý, jak by se mohlo zdát. 
Jaké nebezpečí tedy hrozí od dnešních 
dynamických gigantů? Pokus o odpověď 
je vhodné rozdělit do několika samostat-
ných úvah. Nedá-li dnes někomu hrozba 
silné Číny spát, není od věci podívat se 
na řadu podobností s vývojem Japonska. 
I letmé prolistování textů ze 70. a 80. let 
přináší pozoruhodné paralely: obavy  
z uměle nízké hodnoty měny asijského 
exportéra, strach ze síly japonských fi-
rem, které nekompromisně drtí konku-
renci z ostatních zemí a údiv nad vzestu-
pem japonských investorů, kteří začínali 
kupovat aktiva v západním světě. Sečte-
no a podtrženo, o tom, že Japonsku patří 
budoucnost, byly nejmenší pochybnosti 
právě krátce před tím, než se Země vy-
cházejícího slunce na začátku devadesá-

tých let propadla do dlouhodobé stagna-
ce. To samozřejmě vůbec neznamená, že 
Čínu musí potkat podobný osud. Rozdílů 
mezi oběma asijskými ekonomikami je 
samozřejmě celá řada. Především čínský 
hrubý domácí produkt na obyvatele je 
stále mnohem nižší než v případě Japon-
ska na konci osmdesátých let. Čína se tak 
z případného zpomalení může mnohem 
snadněji odrazit k dalšímu růstu díky 
přetrvávající obrovské mezeře mezi vý-
konností nejvyspělejších ekonomik světa 
a hospodářskou úrovni Říše středu. 

Odlišnosti lze na první pohled také 
spatřovat v oblasti celkové politického 
uspořádání a také v oblasti životního 
prostředí. Lze namítnout, že Japonsko, 
které bylo obsazeno od konce druhé svě-
tové války americkou armádou, jen sot-
va lze srovnávat s dnešní Čínou, která je  
i nadále oficiálně pod vládou tamější ko-
munistické strany. Je proto možná pře-
kvapivé, že obliba myšlenek svobodného 
trhu již dávno není specifikem západní-
ho světa. Průzkumy veřejného mínění 
dokonce ukazují, že mezinárodní ob-
chod se těší větší přízni právě u obyvatel 
Číny, kde jedna generace mohla pocítit 
příznivý dopad otevření ekonomiky na 

blahobyt jednotlivce. Myšlenky Adama 
Smithe jsou však v dnešní Číně oblíbe-
né nejen ve své aplikované ale naopak  
i původní formě. Vznikají nové  překlady  
a Smithovu Teorii mravních citů si oblíbil 
také Wen Ťi-pao, čínský „komunistický“ 
premiér. A co životní prostředí? Můžeme 
si dovolit srovnávat inovativní Japonsko 
s Čínou, která navzdory veškerým sna-
hám zůstává ekonomikou závislou na 
fosilních palivech? Ekonomický koncept 
tzv. Kuznetsovy křivky upozorňuje na to, 
že kvalita životního prostředí se s růstem  
 

HDP nejprve zhoršuje, ale poté, co začne 
docházet k většímu využívání vyspělej-
ších technologií, se postupně znečištění 
začíná snižovat. Není od věci si připome-
nout, že na začátku 60. let vznikala řada 
odborných studií, které se vážně zabývaly 
problémem astmatu a plicních onemoc-
nění u amerických vojáků v Japonsku 
kvůli tamějšímu znečištění ovzduší. Ještě 
v roce 1975 začínal článek v odborném 
časopise The Society for Japanese Studies 
slovy: „Rozsah, v jakém může rychlá  
a nekontrolovatelná industrializace způ-
sobit ohromující škody lidem i životnímu 
prostředí, není patrně nikde tak viditelný 
jako v současném Japonsku.“ 
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Nejv�tší demokracie se rozpadá
I v případě Indie se mohou dnešní před-
stavy o jejich aktuální situaci a dalším 
vývoji rozcházet s budoucí realitou. 
Když na konci listopadu v Bílém domě 
připravovali tabuli pro oficiální návště-
vu indického premiéra, vydala Amnes-
ty International prohlášení, ve kterém 
upozornila na porušování lidských práv  
v zemi, která bývá označována za největší 
demokracii světa. Na seznam kritizova-
ných přečinů zařadila i utrpení civilistů 
v důsledku zásahů vládních sil proti tzv. 
maoistickým povstalcům. Poměrně jinak 
málo medializovaný konflikt přitom ovliv-
ňuje život v rozsáhlém chudém venkov-
ském pásu území napříč celou Indií a před-
stavuje mnohem nebezpečnější problém, 
než si návštěvníci několika moderních 
předměstí indických metropolí mohou 
představit. Tento konflikt, chcete-li ob-
čanská válka, se táhne již více než čtyři 
desetiletí a většinu doby trvání mu cent-
rální vláda věnovala pramálo pozornosti. 
Když nyní úřady v Novém Dillí problé-
my již řešit chtějí, nevedou dobře míněná 
opatření k zamýšleným důsledkům. Zři-
zování provládních milic s cílem uklidnit 
napětí totiž způsobuje další šíření zbraní. 
Opevňování bezpečných vesnic prohlu-
buje rozdělení oblasti. Nasazení elitních 
jednotek centrální vládou vede v pod-
mínkách indické etnické a jazykové roz-
manitosti k ozbrojeným zásahům, které 
podle kritiků vždy neoplývají přemírou 
kulturní senzitivity. Opatření mající za 
cíl uklidnit situaci tak spíše přináší pro-
hlubování a zhoršování nepříznivého sta-
vu. Mýtus jednotné miliardové politické  
a také ekonomické supervelmoci neo-
hrožuje ani tolik územní rivalita ze strany 
sousedů jako vnitřní rozpory. Kromě ma-
oistického povstání ohrožuje zemi i po- 
stupná desintegrace jednotlivých sva-
zových států, které společně vytváří In-
dický svaz. Když totiž indická centrální 
vláda na začátku prosince odsouhlasi-
la vznik 29. svazového státu Telangana  

oddělením ze státu Ándhrapradéš, strhlo 
se násilí, jehož rozsah sotva mohl někdo 
očekávat. Naděje na úspěch povzbudila 
demonstranty a místní politiky na mno-
ha dalších místech v Indii – v Tamil-
nádu na jihu v Uttarpradéši na severu  
i v Západním Bengálsku. V samotné An-
draprádéši paralyzovaly střety příznivců  
a odpůrců a související politická nejistota 
politické řízení oblasti s počtem obyvatel  
 

Německa a donutily centrální vládu opět 
přehodnotit své rozhodnutí. Změna po-
stoje centrální vlády však zde a ani jinde 
v Indii k rychlému uklidnění situace ne-
povede. Separatistické snahy totiž v Indii 
nejsou nové. Pocit nespravedlivé redis-
tribuce zdrojů přidělovaných oblastním 
vládám i kulturní a historické odlišnosti, 
které byly potlačeny krátce po vzniku sa-
mostatné Indie, budou nahrávat desinte-
graci i do budoucna. Současné násilnosti 
nalomily důvěru v Hajdarábád, hlavní 
město Andhrapradéše, které patří k hlav-
ním technologickým centrům Indie a je 
sídlem firem, jako je Google či Micro-
soft. Případným vznikem devětadvacáté-
ho státu však politická nejistota nekončí. 
Podle některých sociologů by se počet 
indických svazových států mohl zvýšit 
ze současných 28 až na dvojnásobek. 
Samotný pokles centralizace regionální 
státní správy by teoreticky mohl přiblí-
žit poskytování veřejných služeb lidem 
a vést tak k jejich zefektivnění. Nicméně 

politické vyjednávání o vzniku nových 
států a související nestabilita mohou ov- 
livnit vývoj země na desetiletí. 

Stále chudá Indie
Současná modernizace a hospodářský 
růst odkrývá ještě další rizika a hlubo-
kou vnitřní nerovnováhu, které se ne-
týkají jen oblastí, kde působí maoističtí 
povstalci, nebo kde hrozí subregionální  

separatismus. Tradiční kastovnictví a další 
pravidla, která ve společnosti udržovala 
určitou formu rovnováhy, nemusí tuto 
funkci totiž do budoucna plnit stejně 
úspěšně jako doposud. Předně, v Indii 
navzdory ekonomickému růstu zůstává 
obrovské množství velmi chudých lidí. 
Klesl-li za poslední čtvrtstoletí podíl nej-
chudších obyvatel v Číně o tři čtvrtiny,  
v Indii došlo během stejného období 
k poklesu podílu nejchudších jen asi  
o jednu třetinu. V zemi významně ne-
rostla příjmová nerovnost obyvatel ze-
jména proto, že se postavení širokých 
skupin obyvatelstva takřka vůbec ne-
zlepšilo. Nesmyslně ochranářské pracov-
ní právo, neefektivní majetková evidence 
půdy, přetrvávající problémy s elektric-
kou energií a řada dalších obtíží snižuje 
konkurenceschopnost výrobních odvětví 
a dusí příliv investic. Získat místo řádné-
ho továrního dělníka je proto svého dru-
hu privilegium. A ti, kterým se to podaří, 
jako aktivní odboráři střeží své výhody 

ekonomika

Indický svaz 
ohrožuje i postupná 

desintegrace 
jednotlivých 

svazových států



[ 41 ] zima ���� / PŘÍTOMNOST

vůči ostatním. Chudí lidé na přelidně-
ném indickém venkově, ani chudí oby-
vatelé měst tak většinou nemají naději 
na brzké zlepšení své situace. Tvrdí-li 
aktivisté, že na rozvoji Indie významně 
vydělala především stále relativně úzká 
skupina kvalifikovaných lidí, tak mají
bohužel pravdu. Nový blahobyt se při-
tom ke stamiliónům chudých prostřed-
nictvím odvětví služeb bude dostávat jen 
velmi pomalu. Zlevňování a rozšiřování 
technologií počínaje televizí, které chu-
dým obyvatelům ukazují nedosažitelný 
životní styl společně s nárůstem chudých 
obyvatel městských slumů a snadnější or-
ganizací prostřednictvím mobilních tele-
fonů, mohou být velmi nebezpečné pro 
udržení sociálního smíru. Jediným řeše-
ním je setrvalý hospodářský růst, který 
by stamilionům Indů dal novou naději. 
K jeho trvalejšímu udržení je však zapo-
třebí provést řadu reforem. Ty je přitom 
vzhledem k celkové roztříštěnosti spo-
lečnosti a vysokému počtu roztříštěných 
zájmů obtížné prakticky vyjednat.

Čindie Západ neohrozí
Předpovídat budoucí vývoj je vždy ob-
tížné. Jak však naznačují předchozí od-
stavce, často vidíme hrozby tam, kde ne-

jsou, a naopak býváme příliš optimističtí 
v případech, kde bychom měli být více 
zkoumaví ohledně budoucího vývoje. 
O tom, co si lidé v Číně skutečně mys-
lí, máme stejně mlhavé povědomí jako 
o změnách, které tato země prodělala  
v posledních dvaceti letech. Někdy musí 
být hůř, aby se situace mohla následně 
zlepšit. Opět může posloužit analogie se 
Zemí vycházejícího slunce. Znečištění  
v tehdy rychle se industrializujícím Ja-
ponsku paradoxně pomohlo před několi-
ka desítkami let nastartovat environmen-
tální hnutí a podpořit rozsáhlé investice 
do životního prostředí. Indie je zemí, 
která má příležitost dohnat ztrátu za vy-
spělým světem, ale i více proreformními 
rozvojovými ekonomikami. I když to zní 
jako klišé, jak rychle se to Indům podaří 
a jak klikatá bude jejich cesta, ukáže jen 
budoucnost.

I kdyby se Číndii podařilo naplnit 
nejoptimističtější ekonomické vyhlídky, 
není reálné, že by vytvořily „společnou 
frontu“ proti Západu. Spory o společnou 
hranici a indické zavádění cel na čín-
ské hračky toho mohou být příkladem.  
A navíc, ve světě nikdy proti sobě asi ne-
budou stát uniformní jednolité geopoli-
tické bloky. Stejně tak jako se postupně 

z chudoby vynořila Jižní Korea, roste  
i v současnosti ekonomický význam řady 
zemí. Vietnam, Indonésie nebo někte-
ré země v Africe budou dalšími hráči, 
kteří budou aktivně doplňovat mozaiku 
multipolárního světa. Krátkodobě může 
nástup rozvíjejících se ekonomik zname-
nat pro mnoho jednotlivců čistou ztrátu.  
V delším horizontu, pokud se vyvaru-
jeme zbrklých reakcí, však dobrovolné 
ekonomické propojování světa bude pro-
spěšné pro všechny.                                 n

Josef Mládek 
Katedra institucionální ekonomie, 

Národohospodářská fakulta VŠE

.
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Stát/Ekonomika Pořadí Skóre Předchozí rok

Švýcarsko 1 5,60 2
USA 2 5,59 1
Singapur 3 5,55 5
Švédsko 4 5,51 4
Dánsko 5 5,46 3
Finsko 6 5,43 6
Německo 7 5,37 7
Japonsko 8 5,37 9
Kanda 9 5,33 10
Nizozemí 10 5,32 8
Hong Kong  11 5,22 11
Taiwan 12 5,20 17
Velká Británie 13 5,19 12
Norsko 14 5,17 15
Austrálie 15 5,15 18
Francie 16 5,13 16
Rakousko 17 5,13 14
Belgie 18 5,09 19
Korea 19 5,00 13
Nový Zéland 20 4,98 24
Lucembursko 21 4,96 25
Katar 22 4,95 26

Stát/Ekonomika Pořadí Skóre Předchozí rok

Spojené Arabské 
Emiráty 23 4,92 31
Malajsie 24 4,87 21
Irsko 25 4,84 22
Island 26 4,80 20
Izrael 27 4,80 23
Saudská Arábie 28 4,75 27
Čína 29 4,74 30
Chille 30 4,70 28
Česká republika 31 4,67 33

Zdroj: 
http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullrankings.pdf

Globální index konkurenceschopnosti ekonomik 2009 – 2010
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Martin Feldstein, jeden z deseti nejvliv-
nějších ekonomů na světě, profesor z Har-
vardu, jenž radil prezidentu Reaganovi  
a nyní radí Obamovi, říká: „Keynesovská 
ekonomie, ta učebnicová, jež pojednává  
o řízení ekonomiky pomocí fiskální politiky,
zemřela už před lety.“ 

Oponujete stávající podobě Obamovy re-
formy zdravotního systému. Říkáte totiž, 
že do roku 2019 přispěje ke navýšení 
schodku federálního rozpočtu na více než 
sto procent HDP.
Ano, nebude to ovšem jen kvůli Obamo-
vě zdravotní reformě, ale z řady dalších 
důvodů. Ten odhad není přímo můj, 
pochází z rozpočtového výboru Kon-
gresu. Pokud se neudělá změna, skuteč-
ně schodek vidím jako velký problém.  
A Obamova zamýšlená zdravotní refor-
ma k tomu dost přispívá.

Jste principiálně proti reformě, nebo byste 
ji jen navrhl jinak.
Navrhl bych ji velmi odlišně. Vezmě-
te si, že nyní má pojištění 85 procent 
Američanů. Otázka tedy zůstává, jak 
bude ošetřeno těch zbývajících patnáct 
procent. Otázkou ale také je, jak změnit 
motivace, aby ty výdaje na systém nebyly 
tak enormní. A snad všichni ekonomo-
vé se shodnou, že je do systému nutné 
zabudovat nějaké podněty pro lidi, aby 
skutečně přemýšleli, zda je ten či onen  

 

zdravotní test, to či ono vyšetření nutné. 
Aby si řekl, zda opravdu musejí pod-
stoupit takto nákladné vyšetření, či zda 
udělat nějaké levnější a počkat si, jak se 
pacientův stav vyvine. Je na to třeba jít 
cestou spoluúčasti, ale v legislativě jsou 
tyto nastaveny jen velmi nízko, což je 
špatná cesta. Je tam mnoho špatného, oč 
se však v ČR nemusíte starat.

Povídejte.
Nedávno jsem napsal článek do Washing-
ton Post. Uvedl jsem v něm, že jednou  
z charakteristik pojišťovacích systémů 
je, že zájemci o pojištění mají právo kdy-
koli do té pojišťovny zajít. Navrhovaná 
legislativa znemožňuje pojišťovnám jen 
tak poslat někoho domů pro již exis-
tující špatný zdravotní stav a s novým 
typem pojistného je navíc možné začít 
okamžitě. To, jakkoli je to myšleno dob-
ře, znamená následující. Zdraví lidé bu-
dou puzeni ukončit pojistný program, 

aby tak na pojistném ušetřili – mohou 
přece, až onemocní, oni nebo jejich pří-
buzní okamžité získat pojištění. Proč by 
se pojišťovali, když jsou mladí a zdraví? 
Zdraví lidé tedy v rostoucí míře budou 
ukončovat programy a pojišťovnám tak 
zbudou spíše ti nemocní. To ale zvýší 
náklady na pojištění a výši pojistného. 
Vytváří to špatnou motivaci. Toto vyš-
ší pojistné zase odradí některé a roztočí 
se tak spirála rostoucích výší pojistného  
a klesajícího počtu pojištěných. Jsou sice 
navrhovány pokuty pro ty, kdo se zcela 
odmítnout pojistit, ale ty jsou malé na to, 
aby od toho skutečně odradily. 

V České republice je zdravotní pojištění po-
vinné, vlastně jde o formu daně. Pak ale, 
mnozí argumentují, existuje třeba pro ku-
řáky nedostatečná motivace, aby se svého 
zlozvyku zbavili, neboť náklady jejich pří-
padné léčby ponese „celý národ“.
S tím souhlasím. Je to z hlediska společ-
nosti neefektivní. 

V učebnicích ekonomie jste nejznámější 
pro takzvaný Feldsteinův-Horiokův rébus. 
Od svého uvedení v roce 1980 se tato 
teorie dočkala řady kritik, ale například 
ekonom Charkes Horioka, její spoluautor, 
s nímž jsem nedávno mluvil, ji má stále za 
platnou. Co vy?
V době, kdy jsme tu studii publikovali, 
činil koeficient retence úspor velmi blíz-
ko jedné, asi 0,9. To znamená, že devade-
sát procent úspor se zpětně investovalo  
v téže zemi. Nedávno jsem provedl revizi 
té studie a přišel na to, že v rámci eurozó-
ny už ten koeficient tak vysoký není. Pro-
stě proto, že je teď mnohem jednodušší 
investovat „přes hranice“. Když prove-
dete propočet pro celou OECD a vážíte 
jednotlivé její členské země dle výše hru-
bého domácího produktu – určující jsou 
tedy velké země jako USA, Japonsko, 
Francie -, ten koeficient je stále poměrně
vysoký. Ne ovšem tak vysoký, jako býval, 
ale asi 0,6. Stále tedy většina důchodu  
a úspor zůstává doma. Pro malé země 
je to číslo nižší, protože mají menší trhy 
– ta teorie je pro ně slabší. Ale některé  
z těch malých zemí jsou velmi specifické.

Ku�áci? 
Jejich lé�bu platí celý národ
Lukáš Kovanda

Fiskální stimul 
v USA je potřebné 
opatření, ačkoli si 

myslím, že mohl být 
koncipován lépe.
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Například do Irska přišlo hodně peněz 
díky nízkým daňovým sazbám. Pro velké 
země ta teorie stále platí, řekl bych. Od 
počátku zdůrazňujeme, že teorie se na 
věci dívá z dlouhodobé perspektivy, ne-
hodnotí krátkodobé fluktuace v investi-
cích či úsporách. 

Co je hlavním vysvětlením té hádanky? 
„Home bias” – jakési racionálně obtížně 
vysvětlitelné uchýlení investovat na rodné 
hroudě? 
Jistý druh „home bias“ je to přímo z defi-
nice. Do jisté míry se dá říci, že stále plně 
nerozumíme tomu, proč ten jev vzniká. 
To, že lidé investují nejvíce v domovi-
ně, tedy tam, kde to nejlépe znají, je asi 
nejlepším vysvětlením. Odpadá napří-
klad měnové riziko. To je právě to, co 
umožňuje eurozóna. Střadatelé z Belgie 
nebo Nizozemska jsou zjevně mnohem 
ochotnější ukládat peníze v eurozóně, ale 
mimo vlast, jde-li o eura, než když dří-
ve měli za hranicemi uložit franky nebo 
guldeny. 

Není Feldsteinův-Horiokův rébus v jistém 
smyslu a do určité míry argumentem proti 
vytváření struktur, jako je právě eurozóna? 
Protože stále budou v rámci těch struk-
tur, zdá se, iracionální tužby investovat 
„doma“. 
Nemyslím si. Země, která vstoupí do eu-
rozóny, bude mít nejspíš lepší přístup ke 
zdrojům kapitálu, k úsporám, z jiných 
zemí v rámci eurozóny. Zlepší se totiž 
přeshraniční půjčování. Ti, kdo spoří, 
mají také větší důvěru stran poskytování 
peněz za hranice. Jednotlivé ekonomiky 
jsou tak méně závislé na vlastních mí-
rách úspor. 

Teorie optimálních měnových zón 
ale hlásá, že jedním z hlavních předpo-
kladů vybudování úspěšné měnové unie 
je dostatečná synchronizace ekonomik 
členských států. Platí-li tedy to, co zkou-
má teorie kolem Feldstein-Horiokova 
rébusu, pak ony sklony investovat doma 
vychylují situaci tak, že je synchronizace 
brzděna.

Aby byla jednotná měna a celá mě-
nová unie úspěšná, je třeba mít zejména 
pružný trh práce a mobilní pracovní sílu. 
Synchronizace ekonomik není úplně 
nutnou podmínkou – pravda ovšem je, 
že pak lze snadněji provádět monetár-
ní politiku. Není to však nutné k chodu 
unie. 

Není tedy nutné synchronizovat ekonomiky 
a jejich cykly?
Podívejte se na Spojené státy. Tam jsou 
také čas od času hospodářsky zasaženy 
jen určité regiony či státy, avšak jednot-
ný americký trh se tomu jako celek při-
způsobuje velmi dobře. Zaznamená-li 
například některý ze států útlum poptáv-
ky, dočká se velkého fiskálního transferu 
z národní úrovně. Když zaznamená potí-
že s poptávkou například Massachusetts, 
jde prostě do Washingtonu méně peněz, 
což je to vlastně pro stát fiskální stimul.
Mzdy se ovšem také velmi rychle při-
způsobují slabší poptávce: ti, co přijdou 
o zaměstnání, si řeknou, aha, tady teď 
práce nebude, přesuneme se do Atlanty, 
do Arizony. Je snadnější se tam stěhovat 
za prací než v Evropě.

Německo se znovusjednotilo už téměř před 
dvaceti lety. Přesto nadále zůstávají značné 
rozdíly mezi jeho západní a východní částí. 
Nevidíte to i jako argument proti eurozóně?
To by tak přece bylo i bez eura. Bylo by 
tomu tak, i kdyby se ty země sjednotily  
s a stále užívaly národní měnu. 

Radil jste prezidentu Reaganovi. Co soudí-
te o keynesovské ekonomii? Ta je v mnoha 
ohledech v přímém rozporu s tím, co ideo-
logicky hlásal Reagan.
Keynesovská ekonomie, ta učebnicová, 
jež pojednává o řízení ekonomiky po-
mocí fiskální politiky, zemřela už před
lety. Většina ekonomů včetně mě nyní 
soudí, že fiskální politikou nelze stimulo-
vat agregátní poptávku, potýkat se s hos-
podářskými cykly. To zpoždění je velmi 
značné. Než je možné třeba útlum rozpo-
znat a dostat nový návrh přes parlament 
nebo kongres, trvá to dlouhou dobu, 
řadu měsíců. S výjimkou situací, kdy ten 
útlum trvá velmi dlouho, jako byla třeba 
velká hospodářská krize v třicátých letech 
nebo ta japonská krize devadesátých let.

A nyní?
V této krizi efektivní je. Nejen proto, že 
je krize tak dlouhá, ale i proto, že mo-
netární politika už není účinná. Fiskální 
stimul v USA je potřebné opatření, ač-
koli si myslím, že mohl být koncipován 
lépe. Někteří, i velmi chytří lidé v USA 
mi říkají, podívej, fiskální stimulus nemá
kýžené účinky. Myslím, že ve skutečnos-
ti je to tak, že některá opatření jsou více 

efektivní než jiná. Nezavrhuji stimuly.
Monetární politika je neúčinná... Vy tedy 
nesvalujete vinu za krizi na Fed a jeho po-
litiku levných peněz?
Ne, naopak, vidím vinu i v jeho počínání. 
Jen jsem odpovídal na dotaz, proč byla 
monetární politika tentokrát nefunkční. 

Ale uvedl jste, že klíčovým důvodem je 
špatné ohodnocení rizika.
No ano, ale nízké sazby k tomu přispěly. 
To podněcovalo investory, aby finanční
prostředky vkládali do velmi krátkodo- 
bých aktiv pro rychlé zisky. Kupovali ne-
movitosti, neboť úroky na hypotékách 
byly velmi nízké. Špatně vyhodnotili, že 
ceny domů porostou donekonečna.      n

 

Rozhovor vedl Lukáš Kovanda

Martin Feldstein (69)
Profesor ekonomie Harvardovy 
univerzity, jenž studoval na Harvar-
du a v Oxfordu, je jedním z deseti 
nevlivnějších ekonomů na světě.  
Po dlouhých třicet let, mezi lety 
1978 a 2008, byl prezidentem  
a nejvyšším šéfem National Bureau 
of Economic Research (Ústřední 
pracoviště ekonomického výzkumu  
v USA). V letech 1982 až 1984 půso-
bil jako předseda Rady ekonomic-
kých poradců prezidenta Ronalda 
Reagana, nyní radí Baracku Oba-
movi – v rámci poradního sboru pro 
ekonomické oživení, jehož je čle-
nem. Když se prezident George W. 
Bush v roce 2005 rozhodoval, koho 
jmenuje do křesla šéfa americké cen-
trální banky po dosluhujícím Alanu 
Greenspanovi, v nejužším výběru 
zůstal právě Feldstein a nynější šéf 
Ben Bernanke. Podle některých spe-
kulací Feldstein post nezískal kvůli 
svému angažmá ve správní radě obří 
pojišťovny AIG, která v témže roce 
oznámila, že reviduje své účetní vý-
kazy za posledních pět let. Feldstein 
Prahu navštívil u příležitosti konání 
konference Prague Twenty. V metro-
poli byl potřetí – poprvé ji navštívil 
roku 1961 a pak těsně po Listopadu. 
Je ženatý s chotí Kate, rád cestuje. 
Řídí mercedes.
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M
ohli bychom poněkud opatrně, 
ale vcelku oprávněně označit po-
sledních dvanáct měsíců v životě 

ruského státu. Na samém konci krizo-
vého roku se v Rusku dokonce projevil 
mírný ekonomický růst – i když ekono-
mové upozorňují, že meziroční pokles či 
přírůstek se v případě tohoto údaje po-
prvé odvíjí právě od čísel již krizových  
z konce loňského roku, takže onen růst 
je jen relativní. Přesto se zdá, že Putinova 
snaha připravit pro podobné příležitos-
ti dostatečně vysoký polštář rezervního  
a stabilizačního fondu se vyplatila: ačkoli 
světová ekonomická krize na Rusko letos 
dolehla naplno, stovky ušetřených mili-
ard její vskutku razantní náraz výrazně 
utlumily.

Krize ovšem odhalila, v čem jsou 
největší slabiny ruského hospodářství. 
Sem patří hlavně zatím nevykořenitelné 
spoléhání na zdánlivě nevyčerpatelnou 
pokladnici přírodního bohatství, přede-
vším na energetické suroviny. Přestože 
oba muži, tvořící nepříliš průhlednou 
špici ruské mocenské velehory, neustále 
mluví o potřebě inovačních technologií 
a celkové modernizace ruského národ-
ního hospodářství, oba jsou garanty tzv. 
mocenské vertikály, tedy stavby, za níž 
stojí její architekt a hlavní polír Vladi-
mír Putin a na níž Dmitrij Medveděv  
i přes prozatím vyloženě řečnické poku-
sy, reprezentované například jeho letním 
provoláním Vpřed, Rusko!, naprosto nic 
nezměnil. 

Ostatně volání po inovativních pro-
cesech a celkové modernizaci ruského 
průmyslu, celé ekonomiky i politického 
života zaznívá v projevech obou mužů  
v poslední době neustále. Podobný slov-
ník ale uměl volit dokonce i smutně pro-
slulý garant stagnace Sovětského svazu  
v 70. a 80. letech Leonid Brežněv či inspi-
rátor perestrojky a bezděčný bořitel svě-
tové socialistické soustavy včetně SSSR 
Michail Gorbačov – stačí si připomenout 
jeho „uskorenije“ neboli urychlení. Na to 
sice Michailu Sergejevičovi po 8. prosinci 
1991 nezbyl čas, ale v ruských poměrech 
by z toho patrně nic nebylo, ani kdyby 
Gorby (čistě hypoteticky) setrvával v čele 
ruského státu třeba ještě teď.

Dnes ovšem v čele Ruska stojí for-
málně dva muži, fakticky ale nejspíš  
i nadále pouze jeden. Také v tomto roce 
si proto nejen ruští, ale i světoví polito-
logové lámali hlavy tím, jak vypadá fak-
tický poměr sil ve vládnoucím tandemu. 
Převažuje samozřejmě názor, že géni-
em agens je stále Vladimír Putin, který  
v Rusku za všechny rozhodující mocen-
ské nitky tahá sám a podle vlastního 
uvážení. Navíc má v roli rozhodujícího 
muže státu daleko větší praxi. Podle listu 
Nězavisimaja gazeta to ukazuje napří-
klad už způsob, jakým oba muži oslovují 
takzvaný lid. Srovnávalo se přitom další 
Medveděvovo memorandum k mladé 
generaci, Průlom 2009, a Putinův ne-
dávný dokonale nazkoušený čtyřhodino-
vý televizní maratón, který rok od roku 
vykazuje stále výraznější rysy oslavného 
rituálu. Jenže – zatímco Putin oslovoval 

prostřednictvím televize zcela reálné,  
i když pečlivě vybrané Rusy, kteří se ne-
tají tím, že jsou jeho nadšenými příznivci 
(nebo to alespoň nadšeně předstírají), 
Medveděv podle Nězavisimoj gazety své 
zřejmě dobře míněné deklarace šíří ze 
slonovinové věže svého blogu a adresu-
je je neznámo komu... Možná i proto při 
pozornějším pohledu působí poněkud 
osaměle, a to pro jeho příznivce, jakož  
i pro ty, kdož v něj doufají jako v záruku 
nové liberalizace ruské společnosti, není 
dobrá zpráva.

Bez liberalizace společenského, po-
litického a podnikatelského života je 
přitom jakákoli výraznější změna země 
nemožná. Ukazuje to kupříkladu letošní 
neblahá zkušenost s tzv. monoměsty ne-
boli často několikasettisícovými sídlišti  
z panelových domů, jež obklopují jednu 
či dvě továrny, které jsou v zásadě jedi-
nou pracovní příležitostí pro zdejší oby-
vatelstvo. To, že podobná monoměsta 
vyrůstala hlavně po válce kolem, jak pra-
vila tehdejší hantýrka, „podniků všesva-
zového významu“, způsobilo, že na totál-
ní proměnu politických a ekonomických 
poměrů podobné celky naprosto nebyly 
připraveny, a pokud nemají ve výrobních 
programech něco, čeho by mohla využít 
dnešní nejen domácí, ale i světová eko-
nomika (dejme tomu vybavení po stavbu 
produktovodů, zbraně prodejné i ve svě-
tě – a třeba i v tom méně vyspělém – či 
jaderné a kosmické technologie), jsou 
odsouzeny buď k uchřadání a postupné-
mu zániku, anebo se stávají břemenem 
na krku státu.

Příkladem za všechny budiž městeč-
ko Pikaljovo na hlavní silnici Moskva-
-Petrohrad, kde se letos na jaře zastavily 
všechny dva či tři místní cementárenské 
podniky. Zoufalí obyvatelé tehdy přehra-
dili nejfrekventovanější automobilovou 
spojnici v zemi a dosáhli tak toho, že 
na místo přijel sám premiér Putin. Ten 
vyčinil místním vysokým guberniálním 
úředníkům i majiteli pikaljovských továr-
ních hal multimiliardáři Olegu Děripas- 
kovi, a jak poněkud jedovatě a termino-
logií z oboru kosmické technik upozor-
nila dokonce média, premiérovi jinak 

rusko dnes

Rok �áste�né pravdy

Dnes ovšem v čele 
Ruska stojí formálně 
dva muži, fakticky ale 
nejspíš i nadále pou-
ze jeden. Převažuje 
samozřejmě názor, 
že géniem agens je 
stále Vladimír Putin. 

Šestina současného 
ruského obyvatelstva 
plně v duchu histo-
rických tradic doufá, 
že báťuška gosudar 
přijede, bojary nechá 
zbičovat a opět udělá 

pořádek.

Libor Dvo�ák
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více než příznivá, „Putin v Pikaljovu 
převzal ruční řízení“. Což přeloženo z pi-
lotské či kosmonautské do normální řeči 
znamená, že nad městem a jeho obyvateli 
převzal osobní patronát. Na jednom po-
pulárním elektronickém portálu se krát-
ce na to objevila ruská parafráze na do té 
doby v Rusku zcela neznámého Mládko-
va Jožina z bažin. Refrén „Putin, Putin,  
k Pikaljovu žene, Putin, Putin, udělá 
nám bene“ mluví sám za sebe a hlavně za 
onu až šestinu současného ruského oby-
vatelstva, která údajně v monoměstech 
žije a která plně v duchu historických 
tradic doufá, že báťuška gosudar přijede, 
bojary nechá zbičovat a opět udělá pořá-
dek. Jenže to nejde – což báťuška gosu-
dar koneckonců sám dobře ví... Nastolit 
ovšem v ruské ekonomice, již předal do 
rukou svých přátel ze silových struktur, 
normální či alespoň normálnější poměry 
asi nemůže a ani nechce, o čemž ostatně 
svědčí i jeho osobní vězeň Michail Cho-
dorkovskij, který za mřížemi včetně vy-
šetřovací vazby tráví už déle než šest let. 
Veškeré signály přitom nemluví o brz-
kém propuštění bývalého nejbohatšího 
muže Ruska a šéfa naftařského giganta
JUKOS, ale spíš o dalších procesech, jež 
se proti němu údajně připravují...

Přinejmenším stejně chmurně pů-
sobí letošní statistika politických vražd  
a nevyjasněných smrtí odpůrců či kritiků 
způsobu, jakým je dnes v Rusku uplatňo-
vána státní moc. Jména Stanislava Mar-
kelova, Anastasji Baburovové, Natálie 
Estěmirovové či nejnověji právníka Ser-
geje Magnitského, jehož ruské vězeňství 
nechalo zemřít v moskevské vazební věz-
nici Matrosskaja tišina, svědčí o tom, že 
pokud jde o lidská práva, současná Rus-
ká federace je dodržuje zhruba jako před 
pár desítkami let generál Pinochet... 

Žádný významnější pokrok nenastal 
ani v oblasti mezinárodních vztahů, kte-
ré se, máme-li na mysli místo Ruska ve 
světě, značně zkomplikovaly po rusko-
-gruzínské válce v srpnu 2008. Slibované 
resetování vztahů USA-Ruská federace se 
zatím příliš nedaří: Červencová Obamo-
va návštěva Moskvy působila dojmem 
poněkud rozpačitým, smlouva z roku 
1991 START 1, která 5. prosince vyprše-
la, dalším dokumentem zatím nahrazena 
nebyla, a o tom, kdy se tak stane, zatím 
panují jen dohady a spory. Washington 
by nástupnický dokument rád podepsal 
ještě do konce roku, ale ruský ministr 

zahraničí Lavrov je toho názoru, že sami 
Američané pro věc dělají příliš málo a že 
reálným termínem pro podpis je v nej-
lepším případě leden 2010.

Pokud jde o vztahy NATO-Rusko, 
nedávná návštěva generálního tajemní-
ka Severoatlantické aliance Rasmusse-
na podle něj „neskončila neúspěchem“,  
z čehož ovšem rovnou plyne, že úspě-
chem neskončila taky. Obě strany při-
pouštějí, že mezi nimi vládnou velmi 
podstatné rozpory, ale dohodnout se ne-
dokázaly ani v otázce spolupráce na poli, 
kde je to plně myslitelné a plně v zájmu 
jak Ruska, tak i Aliance. Jde samozřejmě 
o spolupráci v Afghánistánu. Tam by ruš-
tí vojáci mohli podle NATO významněji 
pomáhat při výcviku afghánské armády 
či při servisu staré sovětské techniky, již 
proti al Káidě a Talibánu nasadily některé 
kontingenty ze zemí postsovětského blo-
ku. Rusové ovšem s větším angažmá zřej-
mě zatím nepočítají, což má dva důvody 
– za prvé postoj středoasijských zemí, 
které s Afghánistánem přímo sousedí,  
a ruské počínání na afghánské půdě ostře 
sledují, a za druhé fakt, že pro ruskou 
společnost je Afghánistán jejím vlastním 
Vietnamem se vším psychologickým ba-
lastem, který z toho vyplývá.

Konečně dvě symbolické poznámky 
ze závěru tohoto roku v Rusku. 

1.) 17. prosince 2009 zemřel význam-
ný ruský národohospodář a politik let 
devadesátých Jegor Gajdar. Značná část 
Státní dumy při této příležitosti nepova-
žovala za nutné, či dokonce možné uctít 
jeho památku minutou ticha vstoje. Jak 
přitom upozorňuje kupříkladu interne-
tový portál gazeta.ru, právě Gajdar byl 
mužem, který je přesným antipodem 
současných vládců. Když rozvrácenou 
zemi, která neměla k dispozici blahodár-
ný petrodolarový lijavec po roce 2000, 
vystavil své šokové terapii, zemi zachrá- 

nil před naprostým ekonomickým kra-
chem a možná i před rozpadem – a navíc 
na sebe plně převzal odpovědnost ne-
jen za všechny příznivé, ale i nepříznivé 
důsledky (jako bylo například opravdu 
hrozné zbídačení značné části obyva-
telstva). To dnešní vládnoucí garnitura, 
která znovu oprášila a pilně demonstruje 
někdejší sovětskou panovnickou neo-
mylnost, jednoznačně neumí. Naučily by 
ji to jedině skutečné demokratické refor-
my, které by ji ovšem s největší pravděpo-
dobností smetly. Takže je neočekávejme.

A za druhé: 21. prosince si Rusové, 
jedni s nevolí až nenávistí, druzí málem 
se zbožněním, připomněli 130. výročí na-
rození Josefa Vissarionoviče Stalina. Za-
jímavé je, že těch prvních je 37 %, kdežto 
těch druhých 43 %. Přesně před rokem 
přitom Stalin skončil na třetím místě te-
levizní soutěže o největší osobnost rus-
kých dějin. Jak tehdy tvrdili komunisté, 
kdyby státem tvrdě kontrolovaná televize 
nezasáhla ve prospěch knížete Alexandra 
Něvského a kapitalistického reformátora 
z přelomu 19. a 20. století Petra Stolypina, 
Stalin by býval s převahou zvítězil... Zná-
mý ruský humorista Viktor Šenderovič  
k postavení Jegora Gajdara a Josifa Stalina 
v povědomí ruské společnosti na Rádiu 
Svoboda nedávno řekl cosi v tom smys-
lu, jak zlé je pro národ, který své nejlepší 
syny vyhání v nejlepším případě na okraj 
společnosti, kdežto ty nejhorší si staví do 
čela... Je to úvaha poněkud lapidární, ale 
za zamyšlení rozhodně stojí.                  n

Libor Dvořák, 
redaktor Českého rozhlasu 6

rusko dnes

Bez liberalizace spo-
lečenského, politické-
ho a podnikatelského 

života je jakákoli 
výraznější změna 
země nemožná.

„Putin, Putin, 
k Pikaljovu žene, 

Putin, Putin, udělá 
nám bene“

Pokud jde o lidská 
práva, současná 

Ruská federace je 
dodržuje zhruba jako 
před pár desítkami 

let generál Pinochet. 
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rusko dnes

R
usko bylo vždy pro Evropany dů-
ležitou zemí, avšak po posledním 
rozšíření Evropské unie nabyly 

vztahy mezi EU a Ruskem nových roz-
měrů. Nejen proto, že se podstatně pro-
dloužila přímá hranice EU s Ruskem, ale 
také proto, že deset nových členských 
států EU má specifickou zkušenost, po-
kud jde o vztahy s Ruskem, způsobenou 
dlouhým a namnoze vnuceným souži-
tím. Západní Evropa má k dispozici ex-
pertizu opírající se nejen o teoretické po-
znatky, ale i o praktickou zkušenost. To je 
výhoda, z níž, bude-li jí správně využito, 
může mít velký užitek celá Evropská unie 
a která může přispět k vytvoření správné 
a efektivní spolupráce s Ruskem.

Evropská unie a Rusko, jakožto dva 
největší hráči kontinentu, jsou předur-
čeny k těsnému partnerství. To si uvě-
domují obě strany, v chápání pojmu 
partnerství se však liší. Rusko považuje  
partnerství především za ekonomickou 
spolupráci, zatímco pro Unii to zname-
ná rovněž otevřený dialog o hodnotách. 
Poslední dobou stále častěji zaznívají 
hlasy zdůrazňující, že „s Ruskem je tře-
ba spolupracovat“. Vzápětí se však nabí-
zí otázka, které Rusko mají na mysli. To 
představované autoritářským režimem 
vládnoucí elity a jejich blízkými, anebo 
to, jehož představitelé bojují za demokra-
tický a právní stát, za lidská práva a svo-
bodu projevu? Toto Rusko reprezentují 
lidé jako Anna Politkovská, Natálie Es-
těmirovová a jiní aktivisté za lidská prá-
va, kteří svou smělost bojovat za pravdu 
zaplatili tím nejdražším – vlastním živo-

tem. V Lotyšsku a v Evropě se příliš často 
zapomíná na to, že ve skutečnosti exis-
tují Ruska dvě. Evropští politici je dobře 
dokázali odlišovat během studené války: 
pragmaticky udržovali hospodářské sty-
ky s Brežněvovým či Andropovovým 
režimem a zároveň politicky a morál- 
ně podporovali sovětské vězně svědomí  
a disidenty. Dnes je mezinárodní pod-
pora ruských demokratů a bojovníků za 
lidská práva stejně nezbytná jako tehdy, 
v posledních dekádách sovětského impé-
ria, neboť jde o lidi bojující za budouc-
nost Ruska.

Političtí analytici píšící o místě a roli 
Ruska v Evropě a o globální politice 
věnují příliš malou pozornost jeho dra-
matické demografické situaci. V sou-
ladu s nedávno publikovanou Zprávou  
o lidském rozvoji vydávanou každoroč-
ně Rozvojovým programem OSN, klesl 
v Rusku od roku 1992 počet obyvatel  
o 12,3 milionu, což jen částečně vyvažuje 
imigrace 5,7 milionů lidí. Budoucí per-
spektivy jsou ještě dramatičtější. Počet 
obyvatel v Rusku se může do roku 2025 
snížit na pouhých 128 milionů.

Tento prudký pokles pracovní síly 
nejsilněji dolehne na ruské hospodářství, 
neméně závažné jsou však i psycholo-
gické aspekty demografického propadu,
které jak ve vládnoucích špičkách, tak 
mezi obyvatelstvem posílí pocit ohrože-
nosti. Rusko se odedávna považovalo za 
odlišnou a specifickou zemi, v níž fungují
zákonitosti lišící se od evropských demo-
kratických tradic. Toto vědomí předur-
čenosti a výjimečnosti se v podmínkách 
demografického poklesu může stát moc-
ným faktorem, jenž ještě více posílí už 
tak přítomné prvky v zahraniční poli-
tice Ruska – izolacionistické tendence  
a nedůvěru v mezinárodní spolupráci –  
a současně zvýší ambice této politiky.

Dále budou Evropa a svět muset po-
čítat s tím, že v ruské zahraniční politice 
dojde k posílení postupů typických pro 
mocenskou politiku. Rusko se v posled-
ních letech chová tak, jako by zkoušelo 
mezinárodní společenství, kam až si může 
dovolit zajít ve svých projevech síly. 
Oproti politice mezinárodní spolupráce,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vévodící 21. století, se stále více navrací 
k metodám mocenské politiky 19. století. 
Svědčí o tom jednak zahraničněpolitic-
ká rétorika v duchu „Rusko proti všem“, 
jednak cílené využívání energetických 
zdrojů k vytváření politického tlaku 
na státy jako Ukrajina či Gruzie, které  
v očích Ruska spadají do jeho sféry vlivu. 
Nejzjevnější a nejbrutálnější demonstra-
cí ruské síly byla agrese proti Gruzii, jíž 
Rusko porušilo mezinárodní práva. Ne-
hledíc na mezinárodní tlak, okupuje ob-
last Abcházie a Osetie i nadále.

Úpadek demografické situace může
překazit realizaci ambiciózního progra-
mu modernizace státu a ekonomické di-
versifikace, jejímž cílem je do roku 2020
dostat Rusko do první desítky států, je-
jichž hospodářství vychází z vědomostí 
a inovací. Ruské vedení si uvědomuje, že 
současná struktura státního hospodářství 
neodpovídá potřebám rozvoje moderní-
ho a životaschopného státu, proto také  
v roce 2008 přijala ruská vláda Koncep-
ci dlouhodobého sociálně-ekonomického 
rozvoje Ruské federace do roku 2020. 

Sandra Kalniete

Přízrak výsledků 
Jaltské konference 
stále obchází Evro-
pou! Jde o trauma, 
k jehož překonání 

budou zapotřebí celé 
generace.

Rusko    p�ed branami
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Avšak nejen demografický pokles, ale 
rovněž nesoulad mezi centralizovanou 
politickou kontrolou státní mocí a po-
litickým vměšováním do ekonomiky se 
může stát překážkou pro plánovanou 
modernizaci. Přístup ruského vedení je 
založen na takřka „sovětském“ přesvěd-
čení, že státní dohled nad hospodářstvím 
je tou nejlepší metodou k podpoře mo-
dernizace a rozvoje. Stejně „sovětský“ je 
i předpoklad, že tento proces musí být 
řízen centrálně, shora dolů. To pocho-
pitelně snižuje potenciál rozvoje Rus-
ka, neboť úspěchy inovací a výzkumu 
jsou nejtěsněji spjaty s osobní tvořivostí  
a iniciativou. Rozvoj těchto možností 
není myslitelný bez názorové plurality 
ve společnosti a osobní svobody názo-
ru. Právě názorová pluralita je slabinou 
„kontrolované“ demokracie, jak se běžně 
přezdívá Putinově autokratickému reži-
mu. Politika ruských špiček je tak proti-
mluvem jejích ekonomických ambic. 

Letos slaví Evropa 20 let od pádu 
Berlínské zdi. Lotyšsku, stejně jako dal-
ším zemím a národům izolovaným za  

 

železnou oponou, přinesla tato událost 
vytoužené a dlouho očekávané znovu- 
sjednocení se svobodnou částí Evropy. 
Dnes jsme členským státem EU a NATO, 
k usmíření Ruska s Evropou ani k vyčle-
nění pobaltských států z ruské sféry vlivu 
však nedošlo. Moskva stále touží po ob-
nově zvláštní zóny ruských zájmů, vlivu 
a snížené bezpečnosti. Avšak dnes se to 
děje jinými způsoby, za použití energetic-
kých zdrojů jako prostředku politického 
nátlaku. Proto se Kreml snaží marginali-
zovat východoevropské a pobaltské státy 
v rámci EU a NATO tím, že rozhoduje  
o otázkách, jež jsou pro nás životně dů-
ležité, bez naší přítomnosti. Rusko se ne-
zdráhá používat skryté i otevřené metody 
nátlaku, jako jsou např. blokáda energe-
tických dodávek, politicky motivované 
investice či manipulace s informacemi  
v hromadných sdělovacích prostředcích, 
k dosažení svých cílů a zasetí pochybnos-
tí mezi lotyšským obyvatelstvem o správ-
nosti naší transatlantické volby.

Ruský vpád do Gruzie přijala lotyšská 
společnost s velikým rozrušením. Lotyšští  

 
 
 
 
 
 
 
 

politici a bezpečnostní specialisté vyzva-
li NATO, aby neprodleně začalo vypra-
covávat plán obrany pobaltských států. 
Tento plán dosud neexistuje a v Lotyš-
sku, Estonsku a Litvě čím dál víc rostou 
pochyby, zda nás v kritické situaci NATO 
dokáže skutečně ochránit. Po Obamově 
rozhodnutí neumístit systémy protira-
ketové obrany v Polsku a Česku se otáz-
ka garancí ze strany NATO a reálných 
možností obrany stala ještě naléhavější. 
Tento pocit naléhavosti zvláště zesílil po 
vojenských cvičeních Ruska a Běloruska 
při hranicích s pobaltskými státy. Sku-
tečnost, že tato cvičení byla větší než ta, 
která proběhla nedlouho před ruským 
vpádem do Gruzie nedaleko rusko-gru-
zínských hranic, se zasloužila o to, aby 
jim zvláštní pozornost věnovalo i vedení 
NATO. Především proto, že těžká hospo-
dářská krize, kterou svět prožívá, otevírá 
vůdcům Ruska nejneočekávanější mož-
nosti dosáhnout svých ambiciózních za-
hraničněpolitických cílů.

V podmínkách, kdy ruská zahra-
niční politika posílí metody mocenské 
politiky, je důležité, aby se nezmenšila 
angažovanost USA ve východní Evropě  
a Pobaltí. Jakožto stát sousedící s Rus-
kem vítá Lotyšsko obnovení rusko-ame-
rických vztahů a má zájem na tom, aby 
v transatlantickém prostoru mezi USA 
a Ruskem rostla otevřenost a věcná spo-
lupráce. Očekává však, stejně jako jiné 
země v tomto regionu, že USA a evrop-
ské velmoci povedou dialog s Ruskem  
s ohledem na zájmy východoevropských 
a pobaltských států a na geopolitickou 
křehkost tohoto regionu. Přízrak vý-
sledků Jaltské konference stále obchází  

Rusko    p�ed branami Existují Ruska dvě. 
Evropští politici je 

dobře dokázali odli-
šovat během studené 

války: pragmaticky 
udržovali hospodář-
ské styky s režimem, 
a zároveň politicky 
a morálně podporo-
vali sovětské vězně 

a disidenty.
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Evropou! Jde o trauma, k jehož pře-
konání budou zapotřebí celé generace, 
a proto obavy, že východní Evropa by 
nemusela patřit k prioritám zahraniční 
politiky USA, přinutily nás, třiadvacet 
východoevropských politiků a společen-
ských pracovníků, k sepsání dopisu ame-
rickému prezidentu Obamovi. Vyzýváme 
v něm adresáta k tomu, aby si uvědomil, 
že „Spojené státy musí opakovaně stvr-
dit své odhodlání být evropskou velmocí  
a jasně prokázat svůj úmysl angažovat se 
v Evropě i v době, kdy čelí těžším výzvám 
v Afghánistánu, Pákistánu, na Blízkém 
východě a v Asii“.

Ve vztazích mezi Ruskem a Evropou 
zaujímá důležité místo energetická otáz-
ka. To, zda se členské státy EU dokážou 
shodnout na efektivní společné energe-
tické politice, je jednou z největších otá-
zek nejbližší budoucnosti Evropské unie. 
Od plynové krize v lednu 2006, kdy si 
Unie uvědomila, že společná energetická 
politika je strategickou nezbytností, se 
začalo pracovat na jejím vytvoření. Dosa-
vadní výsledky jsou však skrovné, neboť 
část členských států si chce uchovat prá-
vo na vlastní kontrolu nad energetickým 
sektorem a jejich energetické giganty po-
kračují v uzavírání bilaterálních smluv  
s třetími zeměmi o dodávkách plynu.  
O těchto smlouvách není informována 
Evropská komise, mimo to neexistuje 
přesný celkový přehled energetické kapa-
city EU. Jak snadno je Evropa zranitelná, 
se nelítostně projevilo při plynové krizi  
z ledna 2009 – přesto i takováto zku-
šenost snížila nacionální obranné valy 
členských zemí EU jen nepatrně.

Mezitím Rusko, které vytváření spo-
lečné energetické politiky EU sleduje  
s velkými obavami, cílevědomě pracu-
je na tom, aby principem „rozděl a pa-
nuj“ vytvořilo privilegované bilaterální 
vztahy s největšími členskými státy EU. 
Plynovody Nord Stream a South Stream,  
k jejichž vybudování jsou shromážděna 
už téměř všechna nezbytná povolení, 
jsou velkým strategickým úspěchem Rus-
ka, které nyní bude spojeno s evropskými 
partnery přímo a může tak ignorovat své 
nejbližší sousedy. Dosud si Rusko mohlo 
dovolit pouze krátkodobá embarga do-
dávek; jak západní, tak východní Evropa 
totiž získává plyn jedním plynovodem. 
Uzavřením dodávek nejbližším souse-
dům se uzavírají dodávky také západní 
Evropě, což podstatně komplikuje Rusku 
jeho zahraniční politiku. Nové plynovo-
dy, které do značné míry řeší problém 
dodávky plynu do západní Evropy, jsou 
těžkým otřesem společné energetické 
politiky EU, poněvadž snižují potřebu 
členských států shodnout se urychleně 
na jejím vytvoření.

Pobaltské státy a Polsko jsou zvláš-
tě zneklidněny způsobem, jakým došlo  
k dohodě o vybudování plynovodu Nord 
Stream. Tuto důležitou úmluvu uzavřelo 
Německo s Ruskem, aniž by nás infor-
movalo a bez ohledu na to, že plynovod 
vyjme náš region z celoevropské sítě do-
dávek plynu. Ať si podpůrci plynovodu 
Nord Stream říkají, co chtějí, ať se ohá-
nějí komerční povahou projektu, nový 
plynovod de facto znovu vytyčuje staré 
dělící linie napříč Evropou. Ne nadarmo 
jej několik východoevropských politiků 
obrazně přirovnalo k paktu Ribbentrop-
-Molotov. A ačkoliv charakter Evropské 
unie nepřipouští možnost takovéhoto 
nečestného obchodu, je třeba si uvědo-
mit, že vynětí východní Evropy ze struk-
tury celounijních energetických dodávek 
oslabuje jak tento region, tak jednotnost 
Unie a posiluje tendence fragmentace 
EU.

Diskuze o poválečné historii Evropy je 
rovněž jednou z otázek, při níž se střetává 
evropské a ruské stanovisko. Ruští poli-
tici a diplomaté se pomocí nejrůznějších 
metod, včetně ekonomického tlaku, ak-
tivně snažit zamezit tomu, aby odsouzení 
komunistické totality – a z něj plynoucí 
politické, právní a možná i finanční dů-
sledky – nezaujalo patřičné místo v po-
litice EU. Na rozdíl od Německa, kde po 

válce proběhla denacifikace, byl v Rusku
proces debolševizace zastaven v samém 
počátku.

K usilování východoevropských a po- 
baltských států o historickou pravdu  
a spravedlnost se Rusko často staví ote-
vřeně nepřátelsky. Ruská Duma dokonce 
plánuje přijmout zákon, podle nějž by bylo 
možno učinit trestně odpovědným každé-
ho, kdo zpochybní oficiální ruskou his-
torickou doktrínu nebo vyjádří odlišný 
názor! Znamená to, že většině evrop-
ských politiků hrozí trestní odpovědnost. 
Putin už několikrát zdůraznil, že Rusko 
nepřevezme zodpovědnost za zločiny 
spáchané Sovětským svazem ve východ-
ní Evropě, a zvláště v Pobaltí. Zároveň 
vyjádřil svůj obdiv Stalinovu hrdinství 
a politování nad největší geopolitickou 
katastrofou dvacátého století – rozpa-
dem Sovětského svazu. Více než pětina 
obyvatel Ruska považuje dokumentární 
důkazy sdružení Memoriál o míře tero-
ru za nepravdivé; v anketě o největšího 
velikána historie Ruska skončil Stalin na 
třetím místě. Cítím proto velké zadostiu-
činění, že Sacharovovu cenu, udělovanou 
každoročně Evropským parlamentem za 
svobodu myšlení, získalo letos sdružení 
Memoriál, bojující za odsouzení stalin-
ských zločinů a dodržování lidských práv 
v dnešním Rusku.

Při sledování současného ústupu de-
mokracie v Rusku – jinak nelze nazvat 
omezování tisku a dalších demokratic-
kých svobod, zužující se reprezentaci 
státu a centralizaci moci, skrytou naci-

Pobaltské státy  
a Polsko jsou zvláště 
zneklidněny způso-
bem, jakým došlo  

k dohodě o vybudo-
vání plynovodu Nord 
Stream. Tuto důleži-
tou úmluvu uzavřelo 
Německo s Ruskem, 
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onalizaci, oslabování občanské společ-
nosti, posilování antisemitismu, zame-
zování pravoslavné církvi spolupracovat 
s jinými konfesemi, neochotu kriticky 
přehodnotit úlohu stalinismu a bolše-
vismu v nedávné evropské historii, válku  
v Čečensku a porušování lidských práv 
– si musíme uvědomit, že s ohledem na 
dlouhodobé zájmy Evropské unie nelze 
podléhat pokušení pragmatismu a jeho 
jménem obětovat hodnoty. Pokaždé, 
když se evropští politici vzdali základ-
ních hodnot ve jménu reálné politiky, 
mělo to dramatické, až tragické důsledky 
pro celý kontinent. n

Sandra Kalniete
Z lotyštiny přeložil Michal Škrabal

Sandra Kalniete 
se narodila v roce 1952 v sibiřském městě Togur v rodině deportovaných 
Lotyšů, jíž bylo o pět let později, v rámci chruščovovské oblevy, dovoleno 
vrátit se zpět domů. Na rižské univerzitě vystudovala dějiny umění, 
před profesí kunsthistoričky však dala přednost politické dráze. Koncem 
osmdesátých let byla aktivistkou Lidové fronty Lotyšska, podílela se na 
znovuzískání nezávislosti své vlasti na Sovětském svazu. Od roku 1990 
působila v diplomatických službách: nejprve jako velvyslankyně při OSN, 
UNESCO či ve Francii, dále jako ministryně zahraničí a první lotyšská 
eurokomisařka. Dnes je europoslankyní za stranu Občanská unie 
(Pilsoniskā Savienība).
Do češtiny byla v roce 2005 přeložena její autobiografická kniha V plesových 
střevíčkách sibiřským sněhem (Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos), mj. 
zdramatizovaná Českým rozhlasem do desetidílné četby na pokračování; 
obsáhlý rozhovor s autorkou přineslo lotyšské číslo měsíčníku Plav (12/2007).
Anglická verze tohoto článku vyšla pod názvem Russia at the Gates: The
Ambivalent Neighbour v prosincovém čísle magazínu European View.
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E
xistují zločiny, o jejichž vyřešení 
nikdo nestojí. Existují také detekti-
vové, kteří brzy půjdou do důchodu 

a jejich nadřízení je vymění jako staré 
ponožky s dírou na patě. A existuje mo-
rálka. Morálka, jejíž kořeny leží hluboko, 
kdesi v podhoubí všech věcí, jež je mož-
né pojmenovat třeba poezie. Poezie živo-
ta, chcete-li. Jaime Ramos – kultovní po-
stava portugalské současné detektivky je 
přinejmenším podobný svému stvořiteli, 
spisovateli Franciscu Josému Viegasovi. 
Básník, novinář, znalec fotbalu, dob-
rých doutníků, kvalitních alkoholických 
nápojů a neúnavný cestovatel Francisco 
José Viegas dnes patří neodmyslitelně  
k portugalské kulturní a především lite-
rární scéně. Stál u zrodu nejednoho lite-
rárního časopisu, ale dokázal také díky 
sedmi televizním pořadům o knihách 
dostat literaturu pomocí televizních 
obrazovek tam, kam by se jinak prav-
děpodobně hned tak lehce nevedrala 
– do portugalských domácností. Je nut-
né připomenout, že Portugalsko až do 
sedmdesátých let bojovalo s vysokou 
mírou negramotnosti a dodnes je čtení 
knih především zálibou vzdělanějších 
vrstev společnosti. Ve všech těchto spo-
lu zdánlivě nesouvisejících aktivitách, 
jako je fotbal a literatura nebo doutníky 
a poezie, je třeba hledat také souvislost 
s veleúspěšnou sérií detektivek, jejichž 
protagonistou je osobitý chlapík jménem 
Jaime Ramos. 

Francisco José Viegas hodně cestuje, 
zná dobře bývalé portugalské kolonie  
v Africe i bývalou kolonii Brazílii. Na Afri- 
ku má sám špatné vzpomínky, proto-
že tam působil jako odvedenec za vlády 
diktátora Salazara. Děj Muže bez minu-
losti se proplétá všemi těmito pro české-
ho čtenáře exotickými prostředími a vine 

se také kolem života Jaime Ramose – ten 
stejně jako spisovatel Viegas působil jako 
voják v Africe a jeho nadřízeným byl 
onen nadutý advokát, který se tak náhle 
bez pozvání zjevil v jeho kanceláři.  Jaime 
Ramos důsledně věří svým instinktům, 
dokáže na místě činu kontemplovat tak 
dlouho a zamýšlet se nad poezií mrtvoly 
tak nesentimentálním způsobem, že má 
člověk pocit, že v každé místnosti, v kaž-
dém anonymním bytě u výpadovky pře-
mýšlí s ním a má jako on otlačená kolena 
od neustálého poklekávání nad mrtvola-
mi, které je potřeba ohledat. 

Jaime Ramos „ví, že svět je v prdeli“, 
také to s oblibou říká. Ví také, že „doko-
nalí policisté existují ve filmu, ve filmu
a v literatuře kde vystupují inteligentní, 
vyzrálí a zkušení vrazi, kteří vědí, jak ne-
zanechat stopy, a vraždu plánují dva roky 
dopředu“. Z toho předpokladu vychází,  
a proto také ví, že je možné vypátrat vraha 
podle nejrůznějších stop, které sice nejsou 
stopami, jež by jeho nadřízení ocenili po-
tleskem, ale které ho bezpečně dovedou 
jako už mnohokrát k cíli. A takovéto poe-
tické stopy, to jsou špatně seřazené knihy 
podle titulů na poličce či podivná těkavá 
pachuť v cestovních razítkách z letiště  
v pase zabitého. A vzpomínky. Vzpomín-
ky samotného Jaime Ramose. 

Úspěšný básník Francisco José Viegas 
dokáže popsat myšlenkové pochody své-
ho detektiva s nebývalou krásou, protáh-
nout čtenáře několika zeměmi, zamíchat 
karty časových pásem i posunů v ději, 
naservírovat mu velmi obsáhlé přednáš-
ky z dějin moderní portugalské historie, 
koloniálních válek i odporu proti salaza-
rovské diktatuře, to vše bez vteřiny nudy, 
to vše jako detektivní román. 

Samotná postava Jaimeho Ramose je 
mnohovrstevnatým portrétem člověka, 

který se zabývá zločinem a sám v sobě má 
naprosté jasno. Nic si nenamlouvá, ani ve 
vztahu ke své milované ženě, bývalé sou-
sedce Rose či v tom, že za pár let půjde do 
důchodu a ani pes po něm neštěkne. Ví 
ale, kdo je a proč dělá to, co dělá. Nepotře-
buje pro své zásady žádné posvěcení slávy 
a historie, ani pochvalné přitakání svých 
podřízených. Potřebuje jen svou vlastní 
spokojenost, své vlastní čisté svědomí. Jai-
me Ramos může někomu vzdáleně připo-
menout komisaře Schilfa z knihy Temná 
energie mladé německé spisovatelky Juli 
Zeh. Stejně jako on používá i Jaime Ramos 
pro své dedukce spíše sílu svého podvědo-
mí než tradiční zaběhané postupy detekti-
vů či zásady detektivních románů. 

Román, báseň či detektivka Muž bez 
minulosti je čtením, v němž se snoubí vy-
soká literatura s žánrem, který byl kdysi 
považován za literaturu nízkou. Dnes je 
však detektivní román čím dál více pou-
žívaný současnými autory jako zástěrka. 
Zástěrka pro to, aby nám pomocí napětí 
naservírovali velkou dávku existenciona-
lismu, v případě Francisca Josého Viegase 
také poezie. Poezie zahalené do vydatné 
vůně kvalitních doutníků (Jaime Ramos 
přestal kouřit cigarety od té doby, co v ba-
rech zavedli automaty a on nikdy neměl 
drobné). A poezie mrtvol ležících na pod-
laze, knih, hudby, báječných gólů, které 
uměl střílet dávný peruánský fotbalový 
idol Teofilo Cubillas z FC Porto, vůně tro-
pů a poezie lidské svobody. Protože Jaime 
Ramos má sice na břiše šedivé chlupy, po-
vadlý penis, měl by začít jíst zdravě (stravu 
s obsahem železa, vlákniny a méně tuku) 
a omezit alkohol (konkrétně pivo), ale 
jeho život a činy jsou dokonale svobodné. 
Třeba v tom, že pátrá i po mužích bez mi-
nulosti, po mužích, které nikdo kromě něj 
nehledá. n

nové knihy

Poezie, mrtvoly, fotbal a doutníky
Detektiv Jamie Ramos 
a jeho poetické instinkty

Francisco José Viegas
Muž bez minulosti, vyd. Garamond, Praha ����, p�eklad Lada Weissová Markéta Pilátová
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nové knihy

S novým rokem kladou si české dení-
ky znovu a zas podbízivou otázku 
po naší národní povaze, po tom, 

jací jsme, jak velký kus cesty jsme za 
20 let od tzv. sametové revoluce urazili, 
atd. Françoise Mayerová rozkrývá ve své 
knize Češi a jejich komunismus – Paměť  
a politická identita otázku identity ko-
munistické paměti i paměti komunis-
mu, její formování, rozpad i její projevy 
v novodobé české společnosti. S novým 
rokem je tak snad na místě se ptát se  
i po tom, kolik komunistického režimu  
si v sobě neseme do nového desetiletí. 

Françoise Mayerová se ve svých pra-
cích pohybuje na půdě sociologie, histo-
rie a politologie s jistotou danou dlouho-
dobým výzkumem v archivech i v terénu. 
Ve svých textech klade otázky teoretické, 
na něž hledá odpovědi v reálném světě 
sociálních vazeb politického systému. Pa-
měti či rozhovory (např. Miloslava Jakeše 
či Vasila Mohority) analyzuje s preciz-
ností stejným způsobem jako historiko-
vé 19. století rozkrývali národní mýty  
a projevy kolektivní paměti v dobových 
pamětech. Při analýze fungování komu-
nistické strany kráčí ve stopách Jacquese 
Rupnika, jehož vliv je v práci velmi zře-
telný. Z jejích filosoficko-politologických
inspirací není příliš těžké nerozpoznat 
vliv myšlenek Zdeňka Vašíčka, k němuž 
se autorka sama také hlásí. 

Svou analýzou odkrývá mechanismy 
vytváření novodobých mýtů, na něž jsme 
v historických líčeních pádu komunismu 
tak hrdí: zachování národní kontinuity, 
ústavní kontinuity a kontinuity socialis-
tické i komunistické myšlenky v průbě-
hu celého československého 20. století. 
Československo je navíc jediná země,  
v níž nebyla komunistická strana ani za-
kázána, ani reformována, pouze ostra-

kizována. Poněvadž F. Mayerová ve své 
práci nesoudí, daň, kterou za kontinuitu 
platíme, vykresluje nezaostřeně. Právě 
v tomto okamžiku se projevuje její au-
torská autentičnost: tam, kde by mohla, 
nefabuluje a náznaky charakteristických 
rysů nedotahuje do podoby stereotyp-
ních soudů. Vědomí nutnosti ustavených 
mechanismů odsouvá do pozadí, refle-
xivně jej potlačuje s cílem dobrat se pod-
staty věci, rozhodujícího okamžiku. Ve 
svých textech klade silný důraz na vztah 
kolektivní paměti a legislativního rámce, 
což ji v českém prostředí staví nejblíže Ji-
římu Přibáňovi a jeho úvahám o funkci 
paměti ve vztahu k legislativnímu řádu. 

Velký lustrační zákon byl přijat v roce 
1991, malý lustrační zákon v roce 1992. 
Rok 1992 s sebou přinesl také tzv. divoké 
lustrace v podobě vydání tzv. Cibulkova 
seznamu. Ve stejném roce, kdy měla být 
legislativně dokončena morální očista 
národa, se tak zrodil „přízrak agenta“, 
který obchází českou krajinou dodnes. 
V současné době je bojem s ním pověřen 
Ústav pro studium totalitních režimů, 
který však – zdá se – stojí před úkolem 
stejně bezradně jako jeho předchůdci.  
Frontální útok se totiž nezdařil: i přes 
digitalizaci fondů, zpřístupňování svaz-
ků a publikování statí si to agenti i jejich 
přízraky válcují českou krajinou i společ-
ností dál. 

Problém však tkví jinde – a tak by 
také mohlo znít hlavní poselství knihy  
F. Mayerové: vzhledem k tomu, že se 
nám dodnes nepodařilo nalézt jedno-
značnou definici viníka, upustili jsme
vědomě i od hledání jednoznačné de-
finice oběti. Zdá se dokonce, že tento
jev přivedl v důsledku na svět jev nový 
– negaci negace, zdvojení oběti, neboť 
společně s komunistickou stranou česká 

společnost částečně ostrakizovala i její 
skutečné oběti. Snad i z tohoto důvodu 
nedošlo nikdy ke sjednocení pamětí čes-
kého disentu, v němž proti sobě stojí pa-
měť bojovníků proti komunismu z let 50. 
a paměť disidentu 60. a 70. let, což je jev 
zcela paradoxní, pokud si uvědomíme, 
že komunistická paměť je naproti tomu 
pamětí kontinuitní, jež dokázala vstřebat 
jak první republiku, tak politické procesy 
50.let a nakonec pod záštitou „socialis-
mu s lidskou tváří“ vlastně i rok 1968. 

F. Mayerová několikrát zmiňuje, že Češi 
a Němci jsou ve střední Evropě dvěma ná-
rody, které došly na legislativní cestě vy-
rovnávání se s minulostí díky lustračním 
zákonům nejdále. Je chybou (či alibismem?) 
českého prostředí, že kniha vychází devět 
let po svém sepsání a šest let po svém uve-
dení ve Francii. Jak by asi vypadaly závěry 
autorky po začlenění diskusí, debat i pro-
testních petic ohledně Ústavu paměti ná-
roda (dnes Ústav pro studium totalitních 
režimů) do svého přemítání o legislativním 
rámci vyrovnávání se s komunistickou mi-
nulostí? Osoby, které ve své knize zmiňuje, 
se v tomto krátkém období staly v jistých 
případech dokonce klíčovými aktéry vyrov-
návání se s minulostí – např. Pavel Žáček. 

Výhledy do nového desetiletí jsou 
však možná mnohem optimističtější, než-
li by se mohlo zdát. V kontextu diskuse  
o dynamice paměti přináleží uplynulému 
roku 2009 v českých dějinách místo výji-
mečné, zásadní, které si však vydobyl jaksi 
nezaslouženě: lavice středních škol opus-
tila v roce 2009 první generace českých 
občanů, kteří se nenarodili za komunis-
mu. Nastává tedy konečně onen dlouho 
a toužebně očekávaný poločas rozpa- 
du nebo se staneme svědky reprodukce 
schémat kolektivní paměti komunismu  
v nás?                                                         n

Polo�as rozpadu
komunistické pam�ti

François Mayer 
Češi a jejich komunismus, vyd. Argo, Praha 2009, překlad Helena Beguivinová Doubravka Olšáková
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rozhovor

Vedete České centrum v dalekém Japon-
sku. Jak byste ze své zkušenosti popsal 
japonskou mentalitu a specifika japonské
společnosti?
V Japonsku působím souvisle od roku 
1998 (České centrum Tokio jsem zaklá-
dal v roce 2006), v japonském prostředí 
tedy žiji již dvanáctým rokem. V Praze 
jsem vystudoval japanologii, na Univer-
zitě Waseda v Tokiu japonské klasické 
divadlo, mám mnoho japonských přátel, 
několik let jsem bydlel v tokijské čtvrti 
Janaka, proslulé svou pitoreskností, vel-
kým hřbitovem a snad ještě trochou napl-
něné onou „japonskou“, lépe řečeno „tra-
dičně tokijskou“ náladou starého města, 
která mnoho cizinců, ale v posledních 
letech paradoxně také Japonců stále více 
přitahuje. Není lehké a snad ani vhodné 
sumarizovat „specifika“ japonské spo-
lečnosti, nicméně jedno se jí upřít nedá 
- smysl pro řád a pořádek, dodržování 
společných pravidel a zásad, přesně sta-
novené hranice každodenní komunika-
ce, bystrý obchodní duch, předvídavost, 
pečlivá příprava, um pro nápodobu věcí,  

 

pro Evropana někdy dlouhé rozhodová-
ní, notná dávka gurmetství jak v jídle tak 
v pití, ve velkých městech smysl pro dob-
ré oblékání, obdiv pro mnohé cizí a im-
portované, schopnost rychlé regenerace 
po přírodních katastrofách (Japonsko je 
seismicky a tajfunově velmi aktivní ob-
last) a v neposlední řadě skutečnost, že 
zákazník je v Japonsku vždy pán. 

Jak je v Japonsku vnímána a přijímána ev-
ropská či americkou civilizace, které ste-
reotypy v jejich vnímání přetrvávají nebo 
ustupují?
Jak je známo, Japonsko bylo až do r. 1868 
prakticky po 300 let hermeticky uzavřeno 
okolnímu světu. Důmyslně se uvnitř roz-
víjelo a svou svébytnou kulturou, jež se 
během této doby vytvořila a která se kry-
je s obdobím evropské pozdní renesance 
a baroka, doslova vyrazilo dech evrop-
ským umělcům fine de siécle. Po otevře-
ní hranic, beztak obklopených mořem, 
Japonsko začalo jako o závod přijímat 
vše „nové“ a „západní“, tu s větším, onde 
s menším úspěchem. Otevřelo se novým 
myšlenkám, novým technologiím, začalo 
vysílat studenty do zahraničí. Tato ape-
tence pro vše nové se v Japonsku udržela 
dodnes a všichni víme, jak si Japonsko 
142 let po svém „vstupu do světa“ a na-
vzdory pokračující ekonomické krizi sto-
jí. Japonský národ si umí vybírat vždy to 
podstatné, to, co zůstane „japonsky“ po-
změněno zachováno. Stereotypů je stále 

méně, neboť japonská společnost je velmi 
dobře informována. Japonci rádi hodnotí 
okolní svět svýma očima, stále porovná-
vají, jak to či ono se dělá „doma“ a ve svě-
tě. Pokud něco hodnotí, často vycházejí  
z toho, jak by se to líbilo jim samým, totiž 
Japoncům. Pokud hovoří o zahraniční ku-
chyni, pak vycházejí ze skutečnosti, jak by 
tato chutnala Japoncům. Připadá mi, že 
stereotypy o Japonsku platí spíše v Evropě. 
Už dávno není pravda, že všichni Japonci 
sedí doma na rohožích tatami.

Z našeho pohledu se zdá, že je Japonsko od 
roku 1945 silně vázáno na USA, jaké je to 
dnes? A je to v současné Asii spíše výjimkou 
či standardem? 
Na dobu několika let po vyhlášení kapitu-
lace Japonska 15. srpna 1945 je „obsadila“ 
americká armáda (například jižní souos-
troví Okinawa byla americkým územím 
až do roku 1972). Tehdejší GHQ, jak jsou 
obvykle v Japonsku označovány americké 
okupační síly (resp. jejich Ústředí), které 
od r. 1945 do r. 1951 vedl generál Douglas 
McArthur, svrchovaný velitel Spojených 
sil (SCAP), přímo zasahovaly do japon-
ského poválečného dění, politického, hos-
podářského, ale i kulturního života. Z této 
skutečnosti je možné si udělat představu, 
do jaké míry bylo Japonsko ovlivněno 
USA. Cenzurní orgány GHQ chtěly na-
příklad dokonce zakázat mnoho her tra-
dičního divadla kabuki, v nichž byla plně 
rozvinuta feudální tematika, symbolika 
sebeobětování nebo zástupné oběti nebo 
krevní msty, což pochopitelně mohlo  
v očích americké nomenklatury odka-
zovat k II. sv. válce. V současné době je 
Japonsko ekonomicky velmi silou zemí, 
otázku, do jaké míry je ovlivněno USA, 
bych přenechal politikům. I tak se však 
Japonsko vzhledem k poválečnému vý-
voji a tzv. hospodářskému zázraku liší od 
ostatních asijských zemí a domnívám se, 
že je v mnohém USA blíže, než je tomu 
v případě jiných asijských zemí, nicméně 
přesto zůstává „japonské“.

V Japonsku je stále co nabízet
Rozhovor s Petrem Holým

Připadá mi, že ste-
reotypy o Japonsku 
platí spíše v Evropě. 
Už dávno není prav-

da, že všichni Japonci 
sedí doma na roho-

žích tatami.

Ivan Malý
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rozhovor

Jaká zásadní japonská specifika či vlast-
nost, dle vás, české veřejnosti uniká? Co 
můžete případně čtenářům doporučit k se-
známení z japonské kultury? 
Japonská kultura je natolik rozmanitá  
a bohatá, že má na celém světě a pocho-
pitelně také v České republice mnoho 
příznivců. O vlivu japonského umění na 
Evropu jsem už hovořil, japonská bojo-
vá umění snad ani nemusím zmiňovat, 
aranžování květin (ikebana) si také našlo 
cestu do českých interiérů. O něco méně 
než v ostatních evropských zemích (ze-
jména Francii, Německu nebo Španěl-
sku) je zatím v České republice přijímán 
japonský komix (manga), ale soudě pod-
le narůstající překladové produkce před-
pokládám, že je pouze otázkou času, kdy 
manga Českou republiku dobude. Man-
ga je nedílnou součástí japonské subkul-
tury a velmi zajímavým pohledem do ja-
ponské společnosti. Soudě podle obsahu 
jsou překlady manga do češtiny povýtce 
přes druhý jazyk, což je na škodu. Další 
velkou oblastí je japonský film, zejména
jeho 60. léta 20. století, v posledních ně-
kolika letech pak dílo režiséra Hirokazu 
Koreedy nebo režisérky Naomi Kawase. 
Film rež. Jódžiróa Takity Okuribito získal 
v minulém roce Oscara za nejlepší zahra-
niční film.

Jaké je vlastně povědomí Japonců o Če-
chách a Češích?
Pro generaci kolem šedesáti let a výše 
je také dnes, když se řekne Česko, sym-
bolem České republiky Věra Čáslavská, 
český broušený křišťál, někteří si vzpo-
menou na Emila Zátopka nebo patnác-
tikilový broušený pohár pro vítěze hlav-
ních turnajů sumó, který šestkrát ročně 
v posvěceném ringu, kam smí vstoupit 
pouze mužská noha, předává velvyslanec 
České republiky v Japonsku. Mladší ge-
nerace zná např. fotbalistu Nedvěda nebo 
Rosického, málokdo už český hokej. Do-
slova ikonou umělecky smýšlejících je 
Jan Švankmajer, Jiří Barta a český animo-
vaný film. Velké popularitě se těší lout-
kové divadlo. V Japonsku vyšlo na DVD 
kompletní filmové dílo Herminy Týrlové,
Karla Zemana, Jiřího Trnky, Zdeňka Mi-
lera, Jana Švankmajera, Jiřího Bárty, ale 
také mnoho děl např. Garika Seka nebo 
Aurela Klimta, Michala Žabky a dalších 
představitelů mladší animátorské ge-
nerace. Japonci znají Českou republiku 
jako zemi mnoha památek, chutná jim  

české pivo, víno a v mnoha případech 
také jídlo. Na otázku, zda jsou spokojeni 
s kvalitou služeb v ČR, však někdy od-
povídají zdrženlivě a s lehkým, řekněme 
zdvořilým pousmáním. 

Vnímáte nějaký zásadní rozdíl v životním 
přístupu Čechů a Japonců?
Doba, kdy pro Japonce byla na prvním 
místě pouze práce, je možná jedním  
z evropských klišé, s nímž se setkáváme 
dnes a denně. Zaměstnání pochopitelně 
zůstává na prvních místech každoden-
ních priorit, ale domnívám se, že Japon-
ci se věnují svým rodinám, koníčkům  
a zálibám neméně aktivně než Evropa-
né. Pokud v Japonsku budete řídit auto, 
setkáte se s daleko větší ohleduplností  
a klidem než na českých nebo evropských 
silnicích. Nikdo po vás nebude nervózně 
troubit nebo blikat, abyste např. jeli rych-
leji. Prostě vás objede, když potřebuje. 
Nebudete mít zašlehané auto, protože 
silnice jsou čisté. Ze stejného důvodu si 
neušpiníte ani boty. Pokud se v Japonsku 
někde staví, celá stavba je obehnána tak, 
aby se z ní neprášilo, a v případě, že z ní 
vyjíždí jakékoli zásobovací vozidlo, je 
předem umyto, aby za sebou nezanecha-
lo sebemenší stopu, která by snad mohla 
vadit kolemjdoucím. 

Ve spolupráci s českou ambasádou promí-
táte zájemcům řadu českých filmů (např.
Ikarie XB.1, Kristián atd.), jak na ně japon-
ské publikum reaguje a který film vzbudil
největší pozornost? 
Japonské publikum má rádo kvalitu a je 
velmi náročné. Během necelých 4 let 
existence Českého centra Tokio se vy-
tvořila větší skupina zájemců, repeaterů, 
kteří pravidelně navštěvují naše akce, 
včetně filmových večerů CZECH THE
CINEMA, jejichž produkci jsme zahájili 
v lednu 2009. Ve výběru českých filmo-
vých děl vycházím především z origi-
nálního nápadu a případného povědomí  
o tom kterém režisérovi a samozřejmě 
také z apetence japonského publika. Prá-
vě filmy jako Kristián nebo Ikarie XB I
se setkaly s velikým ohlasem, v prvním 
případě byly živé reakce diváků mile pře-
kvapivé. V uplynulém roce jsme s úspě-

V Japonsku je stále 
co nabízet a jeho 
zájem o Česko 

neutuchá.
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chem promítli také film Petra Zelenky
Karamazovi (toto téma bylo v Japon-
sku právě „moderní“), který se v květnu 
2009 stal pilotním filmem mezinárodní
přehlídky Film festival EU. Díky spolu-
práci s velvyslanectvím ČR v Japonsku 
jsme mohli japonskému publiku osobně 
představit Petra Zelenku i Ivana Trojana, 
kteří do Japonska přiletěli. Hovořím-li  
o velvyslanectví ČR v Tokiu, pak nesmím 
opomenout jeho vstřícnou pomoc s dob-
ře vybaveným projekčním sálem (o kapa-
citě 66 míst), což v nemalé míře přispívá 
k oblíbenosti filmových večerů CZECH
THE CINEMA. 

Snažíte se propagovat i českou kulturu, 
jaký je však v Japonsku zájem například  
o českou literaturu. Vychází například v Ja-
ponsku nějaké moderní překlady soudobé 
české literatury? 
Propagace české kultury je prioritou Čes-
kých center. Česká literatura patří v Ja-
ponsku sice k literaturám minoritním, 
stále je řazena do „východního bloku“, 
nicméně je poměrně známa. Od první 
poloviny 20. století je překládáno dílo 
Karla Čapka, který je de facto do japon-
štiny přeložen prakticky celý. Jeho R.U.R. 
se hrálo krátce po své české premiéře v ja- 

 

ponském avantgartdním divadle Cukidži 
Šógekidžó na tokijské Ginze. Jevištní 
výprava Bedřicha Feuersteina ohromila 
japonskou avantgardu již ve 20. letech. 
Architekt Feuerstein v Japonsku několik 
let pobýval a přesto, že v českých zemích 
svého času nedosáhl kýženého pochope-
ní (jak už to v českých konzervativních 
kruzích bohužel většinou bývá), v Japon-
sku má za sebou několik významných 
realizací. Dokonce zde publikoval knihu 
jevištních návrhů, která nemohla japon-
skou avantgardu neovlivnit. Ale vraťme 
se k literatuře. Čapek byl nejprve překlá-
dán přes druhý jazyk, překlady přímo  

z češtiny do japonštiny byly pořizovány 
až s nástupem japonských bohemistů 
(např. Eiiči Čino, Itaru Iidžima aj.) Je až 
s podivem, že snad nejvíce prodávanou, 
znovu a znovu vydávanou a dodnes ob-
divovanou knihou Karla Čapka je Za-
hradníkův rok. Opozaděni nezůstávají 
ani autoři jako Milan Kundera (jeho Ne-
představitelná lehkost bytí se druhdy stala 
kultovním počinem), Viktor Fischl, Ivan 
Klíma nebo básník Jaroslav Seifert. Bo-
humil Hrabal se soubornějšího vydání 
dočká až letos, kdy v překladu vynikají-
cího mladého bohemisty Ken’iči Abeho 
vychází Obsluhoval jsem anglického krá-
le. Na své japonské uvedení stále čeká 
Ladislav Fuks, ze současných autorů pak 
např. Jáchym Topol aj.

Co byste ohodnotil jako největší úspěch 
českého centra v Tokiu za poslední dobu?
Zajisté překvapením pro japonské publi-
kum byla výstava originálních filmových
plakátů grafika Milana Grygara. Jednalo
se o část neuvěřitelně bohaté a profesio-
nálně velmi dobře zvládnuté sbírky pana 
Pavla Rajčana (TERRYHO PONOŽKY), 
který byl současně i kurátorem výsta-
vy. Plakáty pro Antonioniho Zvětšeninu 
nebo Lelouchův film Muž a žena jsou 

Pokud se v Japonsku 
někde staví, celá 

stavba je obehnána 
tak, aby se z ní ne-
prášilo, a v případě, 
že z ní vyjíždí záso-

bovací vozidlo,  
je předem umyto.
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dnes světovou sběratelskou raritou, zná-
mou i mezi japonskými sběrateli. Jsem 
velmi rád, že jsme s velkým úspěchem 
mohli představit také ucelenější pohled 
na český architektonický kubismus. Znač-
ného ohlasu u tokijského publika došla 
performance a happening Františka Ská-
ly Jr. a organizace BKS.

Co chystáte na poli česko-japonských vzta-
hů na příští rok a jaké máte další plány  
v Japonsku?
Hned počátkem ledna 2010 začíná v Čes-
kém centru Tokio výstava fotografií reno-
movaných tvůrců Štěpánky Stein a Salima 
Issy nazvaná Národní divadlo, v první 
polovině roku chystáme také význam-
nou výstavu grafik Bohuslava Reynka,
jenž bude na japonské půdě představen 
vůbec poprvé, v druhé polovině roku 
bych rád uskutečnil výstavu kreslíře Ště-
pána Mareše a v neposlední řadě před-
stavil také dílo ilustrátora Stanislava Ho-
lého. Ve spolupráci s Národním muzeem  
v Praze a Divadelním muzeem při Uni-
verzitě Waseda v Tokiu připravujeme 
výstavu zaměřenou na českou divadelní 

avantgardu. Samozřejmě, že pokraču-
je náš projekt CZECH THE CINEMA,  
v lednu např. filmem Kdo chce zabít Je-
sii? Snad již smím prozradit, že na pod-
zim tohoto roku budu spolupracovat  
s Českou televizí, Radovanem Lipusem  
a Davidem Vávrou na nové sérii Šum- 
ných stop českých architektů, věnovaných 
konkrétně architektům Janu Letzelovi, 
Antoninu Raymondovi, Bedřichu Feu-
ersteinovi a Janu Josefu Švagrovi, kteří 
právě v Japonsku před 2. světovou válkou  
a po ní zanechali mnoho stěžejních a pro 
japonskou moderní architekturu velice 
významných staveb. Další oblastí, kterou 
bych chtěl i nadále v Japonsku představo-
vat, je český design, například nové řady 
českého designovaného skla apod. Plánů 
mám samozřejmě hodně a doufám, že se 
i nadále budu moci setkávat s kladnými 
reakcemi japonské odborné i laické ve-
řejnosti. Ze své několikaleté zkušenosti 
se domnívám, že v Japonsku je stále co 
nabízet a jeho zájem o Česko neutuchá. 
n

Ivan Malý

Na své japonské 
uvedení stále čeká 

Ladislav Fuks.



[ 56 ] PŘÍTOMNOST / zima ���� 

Motto: „Netreba ho rehabilitovať, nie je 
potrebné jeho význam zveličovať; patrí 
medzi takých, o ktorých púha pravda po-
dáva najkrajší obraz.“ Rezső Szalatnai  
o TGM.

K
eby mali Slováci skutočných zá-
konodarcov hodných toho mena, 
vzdelaných, znalých dejín vlastné-

ho národa, a nie často len veľmi nešikov-
ných tvorcov už pri prvotnom schvaľo-
vaní nového zákona odsúdeného pre 
jeho mnohé vážne nedostatky a právne 
nedokonalosti na opakované „novelizá-
cie novely“, už by sa boli dávno postarali 
o prijatie nejakého podobného zákona, 
ako sa to stalo 26. februára 1930, keď 
Národné zhromaždenie Československej 
republiky prijalo zákon číslo 22/1930 Zb. 
z. a n. o tom, že „T. G. Masaryk zaslúžil 
sa o štát“.

Mnohí ľudia na Slovensku si Masa-
rykov význam pre Slovákov veľmi dob-
re uvedomujú a pritom vôbec nejde len 
o miesta jeho najčastejšieho pobytu na 
slovenskom území – Topoľčianky a Bys-
tričku pri Martine, kde má sochu, bustu 
a muzeálne expozície – ale napríklad aj  
o také mestá, jako sú Nové Zámky, Zvo-
len, Lučenec, Michalovce atď. V týchto 
mestách sú niektoré z najvýznamnejších 
komunikácií pomenované po našom 
prvom prezidentovi. Je to prejav nielen 
úcty, ale aj ocenenie jeho významu pre 
príslušný región a mesto v užšom a pre 
celé Slovensko v širšom zmysle slova. 
Nemá teda pravdu autor komentáru pre 
Český rozhlas, v ktorom tvrdil, že je rád, 
že je Čech a jeho prvým prezidentom je 
univerzitný profesor T. G. Masaryk, zati-
aľ čo pre Slovákov je prvým prezidentom 
katolícky kňaz Jozef Tiso. Pokiaľ ja viem, 
T. G. Masaryk bol prvým prezidentom vo 
vtedajšom chápaní pre všetkých Čecho-
slovákov a v dnešnom už poučenejšom 
nazeraní na národnostné problémy nie-
len pre Čechov a Slovákov, Moravanov, 
Slezanov a Rusínov na Slovensku a aj na  

Podkarpatskej Rusi, ale dokonca aj 
pre sudetských Nemcov a Maďarov (pri-
čom práve tieto dve národnostné skupi-
ny nemali – veľmi eufemisticky poveda-
né – k Československu práve priateľský 
vzťah) a ďalej aj pre Židov, Rómov, Po-
liakov a príslušníkov ďalších národnost-
ných menšín, ktoré našli v Českosloven-
sku bezpečný domov – hoci len na krátky 
čas. Ale to už nebola vina ani Masaryka  
a ani Československa, že ten čas na ustále-
nie demokratického poriadku tohto štátu 
bol namiesto Masarykom požadovaných 
päťdesiat rokov len necelých dvadsať 
rokov. A k Tisovmu prezidentsvu a aj  
k jeho „farskej republike“ (Dominik Ta- 
tarka) sa väčšina Slovákov dosť jasne vy-
slovila nielen v auguste 1944 Slovenským 
národným povstaním, ktoré aspoň na 
krátky čas na slovenskom území obno-
vilo Československú republiku a kde už 
v lete 1944 opäť zaviali československé 
zástavy, ale aj tí Slováci – skutoční česko-
slovenskí vlastenci – ktorí už v roku 1939 
odišli do zahraničia, aby tam bojovali za 
obnovenie Československa.

„Masaryk bol nemanželským synom 
Žida, dal zavraždiť Štefánika, bol to plate-
ný agent Rakúska a Anglicka, spreneveril 

peniaze amerických Slovákov, sfalšoval 
Clevelandskú aj Pittsburskú zmluvu... 
usiloval sa len o počeštenie Slovákov. Voj-
nový slovenský štát nebol fašistický, nie je 
pravda, že vydal viac ako 50.000 svojich 
občanov – bolo ich len 30.000, SNP (Slo-
venské národné povstanie), to bol útok 
proti vlastnému štátu“(!)..., tieto a podob-
né výroky a „argumenty“ zazneli nedáv-
no na diskusnom podujatí zorganizova-
nom Česko-slovenským výborom, ktorý 
v rámci blížiaceho sa 160. výročia naro-
denia Tomáša Garrigue Masaryka usiluje  
o to, aby sa aj v Bratislave dostalo nejakej 
pocty (pomenovanie ulice, námestia, in-
štalácia sochy) tejto významnej postave 
nielen českých a československých, ale aj 
slovenských dejín.

Zdalo by sa to neuveriteľné, že to 
nepovedal nejaký mladík s vyholenou 
lebkou, obraz, ktorý sa už – žiaľ – stáva 
dnes takmer bežným v uliciach českých 
i slovenských miest pri rôznych príle-
žitostiach – naoko pomenovaných ako 
„deň proti drogám“, „protest proti invázii 
USA do Iraku“ atď., ale zhodou okolnos-
tí  akoby „len náhodou“ organizovaných 
na také výročia ako Krištáľová noc, prvý 
transport Židov z Čiech alebo Sloven-
ska do vyhladzovacích táborov, či výro-
čí ako je 14. alebo 15. marec 1939. Starý 
muž, u ktorého by sa dali predpokladať 
už nielen isté životné skúsenosti, ale aj 
aspoň aké – také minimálne poučenia  
z dejín o tom, kam podobné názory  
v minulosti viedli a koľké milióny ne-
vinných obetí za to zaplatili svojím ne-
smiernym utrpením a životmi, je predsa 
len zjav na takomto podujatí nečakaný. 
A to tým viac, že o každom protiargu-
mente, ktorý bol ním hneď zmietnutý zo 
stola, vyhlásil bez hlbšej reflexie, že je to
len propaganda, urážky a klamstvo. Ako 
náhle sa však uviedli konkrétne príklady 
a dokumentárne dôkazy o Cleveland-
skej a Pittsburskej dohode, alebo o vzťa-
hu T. G. Masaryka k Matici slovenskej  
a o jeho podpore výskumu slovenského 

polemika

Tomáš Garrigue Masaryk:
zaslúžil sa o slovenský národ

Ferdinand Vrábel
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jazyka a jeho dialektov či ojedinelého 
etnografického dokumentárneho diela
Karola Plicku Zem spieva, diskutérovi 
už akosi protiargumenty chýbali. Podľa 
záveru diskusie, si T. G. Masaryk plne za-
slúži, aby ho aj Slováci vnímali ako jednu 
zo svojich najväčších osobností, ktorá sa 
o slovenský národ zaslúžila významným 
vkladom, ktorý možno stručne zhrnúť 
do nasledovných bodov:

1. T. G. Masaryk sa svojimi kontaktmi 
s predstaviteľmi Slovákov – Svetozárom 
Hurbanom Vajanským, Jozefom Škulté-
tym, Elenou Maróthy-Šoltésovou a ďalší-
mi národovcami v Martine pričinil o oži-
venie slovenského politického, kultúrneho 
a spoločenského života.

2. Svojím hlbokým a úprimným zá-
ujmom, hmotnou podporou, ale hlavne 
ideovou inšpiráciou slovenských študen-
tov v Prahe sa profesor pražskej univerzi-
ty Masaryk ako ich ideový vodca zaslúžil  
o výchovu novej generácie – hlasistov. 
Význam hlasistov pre slovenský politický  
a spoločenský, ale aj vedecký život (zakla-
dateľ slovenskej sociológie Anton Štefánek 
a ďalší) ešte dodnes nie je plne docenený. 
Hlasisti sa spolu so štúrovcami najviac pri-
činili o emancipáciu slovenského národa  
a o jeho všestranný spoločenský pokrok. 

3. T. G. Masaryk bol spolu s E. Bene-
šom, M. R. Štefánikom, ďalšími politikmi 
doma aj v zahraničí a legionármi, archi-
tektom Československej republiky. ČSR 
pomohla viac Slovákom ako Čechom  
a Slováci ju aj viac potrebovali ako Česi.

4. T. G. Masaryk má podstatný podiel 
na oslobodení Slovákov z národnostného 
útlaku v Uhorsku a z okov maďarizácie 
ohrozujúcej samotnú existenciu sloven-
ského národa. (To nie je fráza!)

5. T. G. Masaryk sa (spolu s E. Be-
nešom) významne zaslúžil o teritoriálne 
vymedzenie územia Slovenska (vôbec po 
prvýkrát v dejinách Slovenska) zahŕňajú-
ceho aj predtým pomaďarčené oblasti. To 
sa dovtedy nepodarilo žiadnej generácii 
slovenských národných buditeľov a politi-
kov. Slovenskou otázkou sa Masaryk zao-
beral v mnohých svojich spisoch, štúdiách 
a článkoch.

6. T. G. Masaryk je význačným re-
prezentantom myšlienok tolerancie, hu-
manizmu, boja proti antisemitizmu, za 
demokraciu a integráciu národov v stred-
nej Európe na princípoch vzájomnej úcty  
a rovnoprávnosti. Je jedným z význačných 
projektantov zjednocujúcej sa Európy na 

princípoch demokracie, slobody a rovno-
právnosti. V spise Nová Evropa, stanovis-
ko slovanské, Masaryk na túto tému píše 
nasledovne: „Skutečná federace národů 
nastane teprve, až národové budou volní 
a sami se spojí. K tomu směřuje vývoj Ev-
ropy... Všude se slabí, potlačení a vykořis-
ťovaní spojují – asociace je veliký program 
doby: federace, volná federace malých ná-
rodů a států  bude užitím tohto principu, 
zajišťujícího účelnou organisaci člověčen-
stva.“

Záujem T. G. Masaryka o Slovákov 
najlepšie dokumentuje jeho spis Česká 
otázka, ktorý vyšiel prvýkrát v roku 1894. 
V diele venovanom českým dejinám, 
českej politike a potrebám aktuálnej si-
tuácii nielen českého, ale aj slovenského 
národa venuje celú tretinu diela Slová-
kom, slovenskému národu, slovenským 
postavám najviac Jánovi Kollárovi, Pav-
lovi Jozefovi Šafárikovi, ale aj iným. Pre 
Masarykovo ponímanie dejín českého  
a slovenského národa, ich stáročné pre-
línanie, ovplyvňovanie a pre ich syntézu, 
ktorá vyvrcholila v roku 1918 vznikom 
Československej republiky, bol záujem  
o slovenských  pôvodcov teórie o česko-
slovenskej vzájomnosti o českosloven-
skom národe o dvoch vetvách (českej  
a slovenskej) východiskom takej poli-
tickej koncepcie, ktorá u štátov Dohody 
viedla v roku 1918 nakoniec k úspechu. 
Ale tomu úspechu predchádzala viacroč-
ná tvrdá a obetavá práca, ktorá by bez T. 
G. Masaryka sotva bola viedla ku vzni-
ku slobodného spoločného štátu Čechov  
a Slovákov.

Význam a prínos Jána Kollára pre  
národné obrodenie Slovákov a Čechov 
a v širšom slova zmysle aj pre všetky 
slovanské národy je všeobecne známy. 
Kollár ako vedúca postava slovenského 
národného hnutia sa na začiatku 19. sto-
ročia spolu s Pavlom Jozefom Šafárikom 
a Františkom Palackým zaslúžil o ožive-
nie spolku vlastenecky prebudených štu-
dentov na bratislavskom Evanjelickom 
lýceu a. v. a tu sa aj začala ich blahodar-
ná činnosť na poli vzdelávania, kultúry  
a vedy pre oba naše národy. Kollár sa ne-
zmazateľne zapísal do dejín všetkých slo-
vanských národov ako teoretik slovan-
skej vzájomnosti a aj ako básnik v tom 
čase najvýznamnejšej básnickej skladby  
v našom prostredí – Slávy dcery. Zatiaľ čo 
Šafárik a Palacký sa venovali vede, Kollár 
bol povolaním kňazom a práve tejto jeho 

činnosti sa niekedy venuje len menšia 
pozornosť. A pritom aj Kollárovo povo-
lanie a jeho pôsobenie ako evanjelického 
a. v. duchovného medzi farníkmi v Pešti 
si zasluhuje hlbšie poznanie. Kollár bol 
nielen básnik a spisovateľ, ale bol aj dob-
rý duchovný pastier, nadaný rečníka str-
hujúci kazateľ. V mnohých jeho kázňach 
sa odráža okrem vyložene cirkevnej a ná-
boženskej tematiky (kázne k jednotlivým 
sviatkom, výklady k určitým pasážam 
Starého aj Nového zákona a kázne pri 
príležitosti rôznych cirkevných obradov) 
aj jeho názor na Slovákov, Slovanov a na 
súčasný svet. Jadrom Kollárovej koncep-
cie je poňatie Slovanstva ako jednotného 
celku – „slovanského národa“ v štyroch 
kmeňoch, ktoré sa vykryštalizovalo už 
na začiatku dvadsiatych rokov 19. stor.  
v kázni „Dobré vlastnosti národu slovan-
ského“ z roku 1822. Ako už bolo viackrát 
zdôraznené, tento národ slovanský bol 
vlastne národ slovenský, ktorý Kollár 
najlepšie poznal a ktorého vlastnosti zo-
všeobecnil a rozšíril aj na všetky ostat-
né slovanské národy. Kollárov program 
vyrástol v prvom rade z chápania ťaž-
kej situácie slovenského národa a preto 
hľadal spojenie s ostatnými Slovanmi, 
predovšetkým s najbližšími Čechmi, od 
čoho očakával posilnenie postavenia aj 
slabého a utláčaného slovenského náro-
da v Uhorsku. Nie je náhoda, že práve 
Slováci Kollár, Šafárik a Moravan Palacký 
prichádzajú v tomto období s koncepciou 
československej reči a česko-slovenského 
národa, zdôrazňujú potrebu vzájomnej 
podpory a jednoty. Kollár takto varuje 
pred roztrieštenosťou a nejednotou Slo-
vanov: „Národ slovanský jest již krom 
toho i tak vnitřně i zevnitřně rozroucha-
ný, rozervaný, rozmikaný, rozmrvený, 
že to zrada jest tyto mrvy ještě na prach  
a neviditelné atomy roztírati; naproti tomu 
podstatní zásluha tyto roztrhané částečky 
v jedno spojovat, tu nám oběť žádného ná-
řečí nemusí býti těžká, kde se malou strá-
tou veliký prospěch koupiti může.“ Kollár 
tu sformuloval aj svoju koncepciu jazy-
kovej a literárnej jednoty Čechov a Slo-
vákov a „česko-slovenskej kmeňovitosti“. 
Nie je to prejav malovernosti, že Kollár 
pochyboval, neveril v samostatný rozvoj 
slovenského jazyka a literatúry – vyvracia 
to jeho neúnavná práca na ich povznese-
ní, hoci – v dnes už prekonanej koncep-
cii – v spojení s Čechmi a ich jazykom  
a literatúrou ako jazyka česko-slovenské-
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ho a literatúry československej. Upozor-
nil na to už veľký znalec Kollárovho ži-
vota a diela  Tomáš Garrigue Masaryk vo 
spomínanom spise Česká otázka v súvis-
losti s Kollárovým predchodcom: „Dob-
rovský... skutečne pochyboval; avšak – jak? 
Copak nemluví řečí dosti jasnou jeho ne-
úmorná, nadšená práce? Obyčejná skepse 
nedovede pracovat; ale Dobrovský pochy-
boval jak pochybuje matka nad kolébkou 
svého slabého dítěte – a z takové pochyb-
nosti, prýštící ze srdce, rodí se spásná práce 
záchranná.“ Toto konštatovanie vzťaho-
val Masaryk aj na Kollára, ktorého si mi-
moriadne vážil a často o ňom prednášal, 
napríklad aj v slovenských študentských 
spolkoch vo Viedni pri príležitosti stého 
výročia narodenia básnika a veľa miesta 
mu venoval aj v Českej otázke. Aj keď sa 
ďalší vývoj od Kollárovej koncepcie od-
klonil a smeroval zásluhou Ľudovíta Štú-
ra k spisovnej slovenčine, tento krok by 
bez práce predchádzajúcej generácie na 
čele s Kollárom a Šafárikom nebol býval 
možný. Kollár neskôr čiastočne poopra-
vil svoje názory o zanikaní kmeňových 
osobitostí a splynutí rôznych kmeňov  

v jeden a sústredil sa viac na program 
slovanskej kultúrnej vzájomnosti. Kol-
lárovi sa často vyčíta jeho nepochopenie 
potreby slovenského spisovného jazyka, 
ale súčasne sa zabúda na to, že Kollár sa 
vždy hlásil k tomu, že je predovšetkým 
Slovák a hoci sám bol proti spisovnej 
slovenčine, vyčítal Čechom ich neocho-
tu prihliadať k potrebám oboch jazykov 
– ako slovenského, tak aj českého, čím 
vlastne aj Česi prispeli k jazykovej roz-
luke, hoci práve oni ju vyčítali len Slová-
kom – štúrovskej generácii buditeľov.

Profesor Masaryk v roku 1893 – pri 
príležitosti Kollárovej storočnice – pred-
nášal slovenským študentom o Jánovi 
Kollárovi vo Viedni a v ten istý rok na-
vštívil s druhmi aj Mošovce, kde sa chcel 
pokloniť Kollárovej pamiatke. Došlo tu 
vtedy k známej udalosti, keď mu v tom 
zabránili uhorské úrady a četník mu  
v Mošovciach dokonca o prsia oprel aj 
bodák.  Samotný T. G. Masaryk v roku 
1930 na udalosť spomínal vo svojej od-
povedi na nevyberavý útok maďarského 
poslanca advokáta Jánosa Gillera, ktorý 
sa sťažoval na údajné nedodržiavanie 

práv maďarskej menšiny v Českosloven-
sku, už ako československý prezident pri 
návšteve Lučenca takto: „Vy zaiste viete, že 
starý režim nepovolil Slovákom ani jedinú 
štátnu školu. V Dolnej Strehovej som sa 
práve teraz poklonil pamiatke maďarské-
ho básnika Imre Madácha. Za starého re-
žimu, keď som išiel do Mošoviec, aby som 
sa poklonil pamiatke slovenského básnika 
Kollára, ohrozovali ma bodákmi. Mohol 
by som pokračovať v opisovaní starej vlá-
dy, ale neučiním tak. Pre Slovensko je táto 
vláda raz navždy odstránená.“ Prezident 
Masaryk inicioval a aj finančne podporil
výstavbu novej školy v Mošovciach. Na 
otvorení novej budovy Školy Jána Kollá-
ra sa osobne zúčastnil. Československý 
prezident v auguste – septembri 1932 
pobýval vo svojej obľúbenej Bystričke pri 
Martine, odkiaľ dňa 5. septembra 1932 
odišiel v sprievode Jozefa Škultétyho, 
správcu Matice slovenskej, na návštevu 
Mošoviec. V Mošovciach ho uvítal vted-
ajší starosta Michal Štarke nasledovnými 
slovami: „Pán prezident, som šťastný, že 
môžem vítať muža, ktorého som sa nau-
čil ctiť, milovať ako mládenec. Na budúci 
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rok bude 40 rokov, keď prišli ste sa, pán 
prezident, pokloniť veľkému duchu nášho 
rodáka Jána Kollára z príležitosti jeho 
stých narodenín a museli ste zažiť, že 
maďarský žandár oprel vám o šľachetné 
prsia bodák. Ako mladík bol som toho 
svedkom a od tej doby s obdivom a s lás-
kou sprevádzal som Vaše kroky. A dnes? 
Aký to rozdiel: Dnes vítam v oslobodenej 
vlasti nášho milovaného prezidenta. Dnes 
musím zvolať slovami nášho veľducha: Čo 
sto blúdnych vekov hodlalo, zvrtla doba! 
Áno, zvrtla doba. Dnes prichodíte k nám, 
aby ste osviežili pamiatku tých ťažkých ča-
sov poroby. Dnes ale prichodíte ako víťaz  
s triumfom, že pravda zvíťazila. Je mo-
jím veľkým potešením, že môžem pri tej-
to vzácnej návšteve vás zo srdca úprimne 
privítať tu, poďakovať sa Vám, že ste na 
našu obec neráčili zabudnúť. Prosíme Vás 
ako dobrého otca, ráčte i v budúcnosti roz-
pomínať sa na nás ako na ľud Jána Kollá-
ra, ktorý zapálil fakľu všeslavianskej lásky 
Pán prezident: Nech milosť Božia, tak ako 
dosiaľ vás sprevádza a dá vám zdravia, 
aby ste našu drahú vlasť mohli dlho spra-
vovať. Buďte nám srdečne vítaný!“ Na 
starostovo privítanie prezident Masaryk 
odpovedal nasledovnými slovami: „Ďa-
kujem vám, pán starosta, ďakujem vám 
milí občania, za váš milý priateľský prívet. 
Spomínate 93. rok. Vidím pred sebou toho 
žandára s bodákom. Nuž, ano – zvrtla 
doba. Zvíťazili sme a teraz je naším úko-
lom, aby sme to, čo sme nadobudli, zdo-
konalili a aby sme napredovali. Pokrok 
na celej čiare. To bude naším heslom.  
A všetko to ochrániť, čo veľký váš rodák 
nám zanechal. V jeho duchu budeme pra-
covať a starať sa, aby bolo Slovensko, celý 
československý národ, demokratická re-
publika zabezpečená. Nech Vás Boh všet-
kých živí. O rok sa uvidíme zase.“ 

Aké príznačné pre Masaryka! Aj  
v slávnostnej chvíli – je známe, že ofici-
álny  protokol, ceremónie a akúkoľvek 
ozdobnú ale prázdnu sviatočnosť nie-
len že nemal v obľube, ale si ich nikdy 
ani neželal a snažil sa vždy vystupovať 
len ako prostý človek, jeden z mnohých 
účastníkov slávností, hoci usporadúva-
ných aj na jeho počesť – vyzýva k činom, 
pozitívnym skutkom, k onej, z jeho vi-
acerých statí dobre známej, „drobnej 
práci“, ktorá jedine môže človeka i celý 
národ povzniesť a prispieť k jeho lepšej 
budúcnosti. Z uvítania v strede obce sa  
prezident a celý sprievod pešo odobrali  

 

k novostavbe mošovskej školy. Tu sa slova 
najprv ujal Ľudovít Rapoš, riaditeľ školy 
Jána Kollára, ktorú postavili na podnet  
a aj z finančnej podpory T. G. Masaryka:

„Vážený pán prezident, dovoľujem 
si vysloviť svoje zvláštne potešenie nad 
tým, že vás môžem ako riaditeľ tejto školy  
v mene učiteľského zboru pri tejto vzác-
nej príležitosti srdečne pozdraviť a uvítať. 
Vaša vzácna návšteva bude jasnou, ra-
dostnou a nezapomenuteľnou udalosťou  
v dejinách našej školy, lebo nie každej ško-
le dostane sa tej obzvláštnej cti a šťastia, 
že môže v svojom kruhu uvítať svojho pr-
vého prezidenta, najvzácnejšieho a najza-
slúžilejšieho občana štátu. A radosť naša 
sa ešte stupňuje okolnosťou, že škola táto 
bola postavená z vášho vzácneho podne-
tu a pomocou vašej láskavej podpory, aby 
takýmto krásnym kultúrnym podnikom 
bola uctená pamiatka nášho veľkého ro-
dáka, básnika a národného buditeľa Jána 
Kollára. A za túto vzácnu pomoc sme vám 
zaviazaní nielen my, ale aj celé široké oko-
lie hlbokou vďakou. Budova, ktorá bola 
len v týchto dňoch dokončená, síce neni 
ešte úplne zariadená, ale veríme, že sa 
nám ešte aj tie ťažkosti podarí postupne  
a časom zdolať. Programom naším je 
vychovať národu uvedomelých občanov, 
ktorí majú  národ svoj milovať nie slovami, 
ale skutkom a prácou v duchu vašom a za 
vaším vzácnym a jasným vzorom. Uisťu-
jeme vás, milovaný pán prezident, svojou 
úprimnou láskou a oddanosťou a želáme 
si, aby tá krátka chvíľa, ktorú medzi nami 
strávite, bola i vám milou a budila i vo vás 
milé a príjemné spomienky.“

Prezident Masaryk na riaditeľove slo-
vá odvetil nasledovne:

„Pane riaditeľu, učiteľský zbore! Som 
šťastný, že vidím školu Kollárovu. Som po-
tešený, že sľubujete vychovávať novú gene-
ráciu našej mládeže v duchu Kollárovom 
(zdôraznené v pôvodnom texte preziden-
tovho prejavu – pozn. F.V.). Program Kol-
lárov je snadno vysloviteľný – jedným slo-
vom ľudskosť. Vzájomnosť slovanská, ako si 
ju predstavoval, bola založená na ľudskosti. 
Keď zavoláš Slovan, nech sa Ti ozve človek. 
Človek slušný, (zdôraznené v pôvodnom 
texte prezidentovho prejavu – pozn. F.V.) 
čestný, to je program Kollárov. Prajem vám 
úspechu vašej vychovávateľskej práci.“

A znovu: nebol by to Masaryk, keby 
opäť nezdôrazňoval úlohy významné  
a podstatné  pre budúcnosť národa: hu-
manitu, vzdelávanie, tú každodennú drob-
nú pre národ potrebnú a prospešnú prácu.

Aký to rozdiel: vtedy – a dnes! Naša 
súčasnosť, akoby na takéto základné axió-
my zabudla – totiž že vlastenectvo, drob-
ná práca, národné sebavedomie, znalosť 
vlastných dejín atď., nie sú len prázdne 
slová (podľa podaktorých dnešných po-
litikov, publicistov atď. však určite je to 
len balast, ktorého sa treba zbaviť) ale sú-
časť našej identity – Čechov aj Slovákov, 
nielen kontinuita minulosti so súčasnos-
ťou, ale aj východisko pre budúcnosť nás  
a našich potomkov tomto stredoeuróp-
skom regióne, o ktorý bol vždy v minu-
losti, a je aj dnes a nepochybne bude aj  
v budúcnosti záujem (nie vždy nezištný)  
z rôznych strán.  n

Ferdinand Vrábel, Bratislava
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opulační dynamika Blízkého vý-
chodu připomíná rychle rozjetý 
vlak, který není vůbec lehké zpo-

malit. Přitom bez pochopení demogra-
fického vývoje nelze porozumět sou-
časnému dění v tomto regionu, jako 
například vzestupu politického islámu, 
nově se rodícímu hladu po energiích 
všeho druhu či rostoucí žíznivosti a po-
ptávce po zdrojích pitné vody. Stejně tak 
se nelze bez solidní analýzy populační 
dynamiky pokoušet o jakékoliv predikce 
budoucího vývoje tohoto geopoliticky 
strategického regionu. 

„Populační exploze“, která se pře-
hnala Blízkým východem v posledních 
padesáti letech, způsobila téměř pětiná-
sobný nárůst obyvatelstva: v roce 1950 
zde žilo asi 100 milionů lidí, dnes je to 
již přes 440 milionů a demografické
prognózy pro rok 2025 hovoří až o 639 
milionech obyvatel. V celém regionu se 
totiž výrazně snížila úmrtnost, což však 
po mnoho let nebylo ani zdaleka pro-
vázeno snižováním porodnosti. Ba nao-
pak, porodnost se držela řadu desetiletí 
na celosvětově vůbec nejvyšší úrovni  
a i přes její postupný pokles v posledních 
letech se stále drží vysoko nad světovým 
průměrem, a dokonce i nad porodností 
běžnou v těch nejzaostalejších rozvojo-
vých zemích.

Populace Kuvajtu, Jemenu či Saúdské 
Arábie se proto v příštích dvaceti letech 
zdvojnásobí, počet Iráčanů, Jordánců 
nebo Syřanů se pak stačí zdvojnásobit 
za necelá tři desetiletí. Na vedlejší – de-
mografickou – kolej se zatím podařilo
odklonit pouze několik prvních „vlašto-
vek“: Libanon, Turecko, Tunisko či Írán 
(i zde se však populace zdvojnásobí za 
50-60 let). Jde o země, kde se zatím nej-
zřetelněji prosadila druhá fáze procesu 
– který demografové souhrnně označují 
jako demografickou tranzici – totiž po-
stupný pokles porodnosti. Dnešní mladé 
Arabky, Turkyně nebo Íránky už pros-
tě z nejrůznějších důvodů nemají nebo 

nechtějí mít šest až sedm dětí, což bylo 
naprosto běžné ještě v generaci jejích ro-
dičů či prarodičů (míry plodnosti na jed-
nu ženu z let 1970–80). Dnešní generace 
matek na Blízkém východě se průměrně 
spokojí s třemi až čtyřmi dětmi (což je po 
subsaharské Africe stále nejvíce na svě-
tě). Mladé Libanonky, Turkyně, Íránky 
nebo Tunisanky pak v průměru porodí 
jen nepatrně více než dvě děti, což jsou 
již počty synů a dcer velmi podobné ně-
kterým státům Evropy či USA.

Demografická tranzice: islám, popula�ní 
politika a „ženská otázka“
Co způsobilo, že se na Blízkém východě 
držela porodnost tak dlouho na tak vy-
soké úrovni? A jaké jsou příčiny jejího 
dnešního poklesu? V zaostalých zemích 
děti – hlavně synové – vždy fungují jako 
svérázný „penzijní fond“ pro poklidné 
stáří a jako „pojišťovna“ pro eventuální 
období nemoci či jiné nenadálé pohro-
my. Nejinak je tomu na Blízkém východě, 
kdy jsou synové již od nejútlejšího věku 
vedeni k vědomí celoživotního závazku a 
zodpovědnosti vůči rodičům. To je také 
důvod, proč do synů rodiče „investují“ 
více než do dcer (např. upřednostňují je 
ve vzdělávání). Děti pak zvláště na ven-
kově, kde ještě donedávna žila napros-
tá většina populace Blízkého východu, 
představují zdroj levné pracovní síly pro 
obhospodařování kusu půdy nutného  
k obživě rodiny. 

Jednou z dalších možných odpovědí 
je vliv tradičně pojímaného islámského 
náboženství a hodnot, které propaguje: 
důraz na rodinu, sňatky v časném věku, 
role ženy primárně v domácnosti a při 
výchově dětí nebo společenská prestiž 
odvíjející se od počtu dětí. Vskutku, vy-
kročíme-li za hranice Blízkého východu 
do oblastí, kde žijí muslimové v těšném 
sousedství s ne-muslimy, vidíme pod-
statně rozdílné demografické chování
těchto populací. Avšak například Írán 
zažil po islámské revoluci (1979), kdy 
vzrostla moc duchovních i role islámu 
v životě společnosti, neméně závaž-
nou a neméně prudkou revoluci demo-
grafickou. V zemi totiž nedávno došlo 
k vůbec nejrychlejšímu poklesu plodnos-
ti na světě, a to za vydatné podpory státu, 
který se zalekl důsledků nekontrolovatel-
né demografické exploze. Kromě Íránu
provádí dlouhodobě nejdůslednější po-
litiku kontroly porodnosti právě Turecko  
a Tunisko (právně závazná nejnižší hra-
nice pro uzavření sňatku, dostupnost an-
tikoncepce, vzdělávání žen, šíření osvěty), 
kde došlo k nejvýznamnějšímu poklesu 
porodnosti. 

Mladí a neklidní aneb Ztracená generace?
Vysoké tempo populačního růstu zvy-
šuje množství mladých lidí na Blízkém 
východě – každému druhému je zde pod 
dvacet let. Co je čeká a jakou předsta-
vují výzvu pro blízkovýchodní region? 
Ačkoliv se vzdělávání stalo skutečnou 
prioritou arabských zemí – rozpočty 
ministerstev školství dostávají běžně 
okolo 5,2 % HDP (oproti průměru 3,9 %  
v rozvojových zemích a 5,1 % v zemích 
OECD) – mohutný rozvoj školství ani 
tak nestačí držet krok s tempem, kterým 
každoročně přibývají noví žáci a studen-
ti. Ve všech zemích sice byla zavedena 
povinná školní docházka, vznikl systém 
veřejného školství a došlo k závratnému 
mezigeneračnímu poklesu negramot-
nosti, třídy ve státních školách jsou však 

causa

Popula�ní t�esk
na blízkovýchodní zp�sob

Střízlivé projekce 
hovoří o tom, že za 

dvacet let bude  
v generaci mladých 

Arabů, Turků a Íránců 
přinejmenším 50 mili-
ónů nezaměstnaných.

Karel Černý
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již přeplněné k prasknutí a žalostně nízké 
platy učitelů od kantorské dráhy zaruče-
ně odradí všechny alespoň trochu schop-
né uchazeče (např. v Egyptě vystudovalo 
univerzitu 7 % učitelů, přes 90 % z nich 
vychodilo jen 9 let povinné docházky, ve-
směs s podprůměrnými výsledky). Mo-
vitější městské rodiny proto stále častěji 
posílají své děti do daleko kvalitnějších 
škol soukromých, které zažívají nebývalý 
rozkvět. To si však naprostá většina rodi-
čů dovolit nemůže. Ve výsledku pak do-
chází k posilování sociálních nerovností, 
protože tito žáci dosahují lepších výsled-
ků v celostátních testech (ve věku 14-15 
let), jež jsou vstupenkou na státem štěd-
ře dotované univerzity. Jejich absolventi 
pak nalézají práci snáze než maturanti 
„produkovaní“ systémem nekvalitního  
a zmasověného veřejného školství. Jestli-
že v generaci rodičů či prarodičů předsta-
vovalo absolvování střední školy záruku 
rychlého kariérního postupu, minimálně 
středostavovského statusu a relativního 
blahobytu, dnes to už rozhodně neplatí. 

Ze všech regionů rozvojového svě-
ta čelí Blízký východ největšímu návalu 
mladých absolventů na trh práce. I když 
zde dnes dochází k nejrychlejší tvorbě 
nových pracovních míst na světě, pře-
sto roste nabídka nových pozic daleko 
pomaleji než rok od roku se zvyšující 
počty mladíků marně hledajících uplat-
nění. Propast mezi populačním růstem, 
množstvím ambiciózních jinochů se stře-
doškolskými či vysokoškolskými diplo-

my a možnostmi trhu práce je daleko 
větší než například v Mexiku, Indii či 
dalších rozvojových zemích, kde panuje 
obdobně výbušná situace. Oproti roku 
1990 vstupuje na pracovní trh každoroč-
ně o 40 % (Tunisko) až 125 % (Sýrie) více 
nových uchazečů. Přitom jen pro udr-
žení současné – už tak kriticky vysoké 
– nezaměstnanosti by musela ekonomika 
Blízkého východu produkovat nová mís-
ta čtyřnásobným tempem než ekonomi-
ka USA, což je samozřejmě představa na 
pomezí science fiction. Kromě demogra-
fie jsou navíc ve hře stále více i socio-kul-
turní změny: zrodila se zcela nová vrstva 
vzdělaných, „emancipovaných“, mladých 
žen. Ty nehodlají strávit celý život roze-
ním dětí a domácími pracemi jako jejich 
matky, místo toho odhazují zástěry, stu-
dují a derou se na pracovní trh. Výsled-
kem obou procesů je raketově rostoucí 
nezaměstnanost mládeže, případně stále 
větší množství lidí zastávajících pozice, 
které ani zdaleka neodpovídají dosaže-
nému vzdělání a nezabezpečují příjem 

causa

„Populační exploze“, 
která se přehnala 
Blízkým východem  

v posledních padesá-
ti letech, způsobila 
téměř pětinásobný 

nárůst obyvatelstva.
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Výsledkem je rake-
tově rostoucí neza-

městnanost mládeže, 
případně stále větší 
množství lidí zastá-
vajících pozice, které 
ani zdaleka neodpo-
vídají dosaženému 

vzdělání a nezabez-
pečují příjem nutný  
k pokrytí nejzáklad-
nějších životních po-

třeb, natož k založení 
rodiny. 
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causa

nutný k pokrytí nejzákladnějších život-
ních potřeb, natož k založení rodiny. 

Střízlivé projekce hovoří o tom, že 
za dvacet let bude v generaci mladých 
Arabů, Turků a Íránců přinejmenším 50 
milionů nezaměstnaných. Jistý mladý 
Alžířan situaci svou a svých vrstevníků 
popsal následovně: „Máte čtyři možnos-
ti: můžete zůstat nezaměstnaní a v celibá-
tu, protože bez pracovního místa nikdy 
nezaložíte rodinu a neseženete bydlení; 
můžete pracovat na černém trhu a ris-
kovat zatčení; můžete se pokusit emi-
grovat do Evropy a zametat ulice Paříže 
nebo Marseille; nebo se můžete přidat  
k Frontě islámské spásy a hlasovat tak pro 
islám.“ Vlna nespokojenosti a frustrace, 
která se vzedmula na Blízkém východě, 
je obrovská. Mladí a dobře vzdělaní lidé 
mají vyšší konzumní očekávání než je-
jich pologramotní rodiče. 

Jak Blízký východ objevil dospívání
Masa „mládežníků“ nacházejících se kde-
si mezi dětstvím a dospělostí závratně 
narůstá. Spolu s dospíváním Blízký vý-
chod objevuje také volný čas této věko-
vé skupiny. Přitom pro dospívání dosud 
nemá arabština ani správný ekvivalent. 
Pro mládež z dobře situovaných rodin 

přináší dospívání mnoho nových pří-
ležitostí, avšak pro potomky z chudších 
poměrů znamená spíše zdroj frustrací, 
utrpení a beznaděje z budoucnosti. Za-
tímco se egyptští teenageři z nových ob-
chodnických vrstev prohání v luxusních 
vozech, nosí značkové oblečení podle 
nejnovější módy a léto tráví v přímoř-
ských letoviscích, většina jejich vrstev-
níků nemůže pomýšlet ani na tradiční  
a donedávna běžná očekávání týkající se 
pořízení vlastního bydlení a založení ro-
diny. Podobně „zlatá“ mládež z marocké 
Casablanky může „pařit“ na diskotékách, 
randit, studovat na prestižních světových 
univerzitách a žít vlastně velmi podobně 
jako její vrstevníci z evropských velko-
měst, zatímco většinu jejích generačních 
druhů po návratu ze studií čeká jen lo-
potná dřina na poli, shánění mizerně 
placené práce ve městě a nejčastěji neko-
nečné čekání na nějaký ten melouch. 

Dnešní mladé Arabky, 
Turkyně nebo Íránky 

už prostě z nejrůzněj-
ších důvodů nemají 
nebo nechtějí mít 
šest až sedm dětí.
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V hlavních rolích islám: stabilizátor �i re-
volu�ní médium?  
V takto vyhrocené socio-ekonomické si-
tuaci zpravidla ve všech společnostech 
dříve či později dochází k šíření nej-
různějších patologických jevů. Obdob-
ně roste i nebezpečí pádu neschopných  
a impotentních politických režimů, které 
na nové výzvy neumí adekvátně zareago-
vat. Kriminalita mládeže, včetně organi-
zovaného zločinu, je sice v některých ze-
mích Blízkého východu (např. Egypt) na 
vzestupu z důvodů masové nezaměstna-
nosti, nízkých platů a příliš vysokých vý-
dajů spojených se sňatkem a založením 
rodiny, avšak i tak je stále velmi nízká ve 
srovnání s kriminalitou mládeže v ostat-
ních regionech světa. 

Ještě donedávna se předpokládalo, že 
se světová pandemie AIDS a další pohlav-
ní choroby Blízkému východu velkým 
obloukem vyhnou. Dnes sice dochází  
k šíření viru HIV i mezi velkoměstskou 
arabskou mládeží, stejně jako v případě 
kriminality je to však podstatně menším 

problémem než v ostatních částech roz-
vojového světa. Něco podobného platí 
ostatně i o konzumaci alkoholu, expe-
rimentování s drogami či o mezigene-
račním konfliktu mezi pologramotnými
rodiči a vzdělanými potomky. Také ten 
není zdaleka tak intenzivní, jako je běž-
né v jiných částech světa. Stejně jako 
celá řada dalších problémů plynoucích  
z vynuceného a v podstatě nedobrovol-
ného volného času. Islámské náboženství  
a pevné rodinné i komunitní vazby posud 
účinně zabraňují epidemii sociálněpato-
logických jevů tak běžných v ostatních 
regionech rozvojového světa s vysokým 
podílem bezprizorních mladíků. 

Avšak množství mladých, dobře vzdě-
laných a ambiciózních teenagerů, kteří 
ale jen těžko hledají uplatnění a své místo 
ve světě, vede k politicky výbušné situa-
ci a představuje hrozbu pro autoritářské  
a nedemokratické režimy Blízkého vý-
chodu. Vlády v regionu se mladým lidem 
neodcizují jen proto, že nevzešly z de-
mokratických voleb a neumí řešit jejich 

problémy, dělí je také obrovská propast 
rozdílné generační zkušenosti. Rodiče  
a prarodiče mají sklon autoritářským 
vůdcům svých zemí fandit, jsou také 
daleko ochotnější mávnout rukou nad 
jejich korupčními praktikami, omyly  
a neúspěchy. Mají s nimi totiž stejnou 
generační zkušenost, pamatují si na slav-
nější začátky jejich éry, případně dokon-
ce na to, jak se vyznamenaly v hrdinném 
boji za nezávislost. Pro extrémně mladou 
většinu populace, které vládnou stárnou-
cí elity, však jde o dávno zašlou minulost, 
která je tváří v tvář problémům dneška 
jen ztěží oslní. Daleko přitažlivější jsou 
opoziční islamistická hnutí. Mladým 
nabízejí jednak bezprostřední, hmatatel-
nou pomoc v celé řadě oblastí, kde stát 
absentuje nebo pomáhá jen těžkopádně  
a nedostatečně (zdravotní péče, spor-
tovní kluby, potraviny, oblečení), jednak 
nabízejí i naději na lepší život ve „spra-
vedlivějším“ společenském zřízení.  n 

Karel Černý
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Zm�na vnímání 
Kodaňská konference o změně klima-
tu názorně ukázala, jak se v posledních 
letech přesouvá světová moc. První de-
kádu 21. století poznamenal růst celo-
světových obav z bezuzdného užívání 
americké síly. Po 11. září svět jednotila 
solidarita s Amerikou, NATO poprvé 
využilo pátého článku své charty, který 
považuje útok proti jednomu členskému 
státu za útok na všechny a deník Le Mon-
de prohlásil, že teď jsme všichni Američa-
né. Ale jednostrannost Ameriky zejména 
v jejím vojenském tažení rychle změni-
la obecnou náladu v neprospěch USA, 
protože svět zjistil, že americká rétorika 
se liší od skutků. Uplynulé desetiletí lze  
s úspěchem nazvat Amerika proti všem. 

Podle zprávy amerického výzkum-
ného střediska Pew Research Center z 3. 
prosince 2009 svět mění názor na úlo-
hu americké politiky a stále více lidí se 
domnívá, že globální význam USA kle-
sá ve prospěch rostoucího vlivu Číny. 
Newsweek napsal 11. ledna 2010, že 
podle posledních průzkumů si dokonce 
i Američané myslí, že role USA ve světě 
upadá. Počet takto smýšlejících Ameri-
čanů se od roku 2004 více než zdvojná-
sobil a jen 27% jich stále uvádí, že USA 
jsou vůdčí ekonomickou velmocí, zatím-
co 44% dotázaných tvrdí, že je to Čína. 
I když průzkum celosvětových názorů 
střediska Pew (PGAS) mezi květnem  
a červnem 2009 vykázal zlepšení globál-
ního vnímání USA od zvolení prezidenta 
Obamy, PGAS z konce roku 2002 pro-
kázal prudký pád vnímání, který pokra-
čoval i v PGAS pro období 2005-2007. 
Andrew Kohut, prezident střediska Pew 
a také Gallupovy výzkumné organizace  
v letech 1979-1989, byl tak zděšen pokle-
sem postavení USA, že o tom napsal kni-
hu America Against the World: How We 
are Different and Why We are Disliked
(Amerika proti světu: V čem jsme jiní  
a proč nás nemají rádi; Henry Holt, 2006). 
Zpráva PGAS a Kohutova kniha vychá-

zejí z bezprecedentní ankety více než  
91 000 respondentů ve více než padesáti 
zemích. Před nedávným (předafghán-
ským) skokem spadla prestiž Ameriky 
na samé dno. Spojené státy, kdysi po-
važované za ochránce demokracie, jsou 
vnímány jako samostředný pánovitý kla-
cek. Přes 70% neamerických respondentů 
uvádí, že světu by prospělo, kdyby USA 
musely čelit vojenskému soupeři. Pod-
le Kohuta americký pocit výjimečnosti  
a snaha řešit všechno vlastními silami 
dokonale odrazuje ostatní svět. 

Spočívá-li moc v jejím vnímání, pak 
se jasně globální vnímání změnilo. Navíc 
se zatvrdil samotný přístup k americké 
armádě. Kromě České republiky a něko-
lika dalších států svět už nevítá americká 
vojenská zařízení. Jsou americké základ-
ny v zahraničí životně důležité pro ame-
rickou moc? Je zjevný úpadek americké 
síly zrychlován imperiální snahou mířit 
příliš vysoko? Neznamená vzestup ostat-
ních pád Spojených států? 

Dosah ﹙a cena﹚ globální p�ítomnosti ame-
rických ozbrojených sil 
Údaje o počtech amerických vojenských 
základen po světě jsou někde mezi 865 
podle oficiálních údajů Pentagonu a 1350
dle jiných zdrojů, ale bezpochyby jde  
o nejvíc základen v dějinách lidstva. 

Profesorka Catherine Lutzová z Brown 
University, odbornice na americké vojen-
ské základny ve světě, píše, že navzdory 
mnohem vyšším neoficiálním číslům mají
Spojené státy oficiálně víc než 190 000 
vojáků (tj. před Afghánistánem) a 115 000 
občanských pracovníků ve zhruba 900 
vojenských zařízeních ve 46 zemích  
a v územích, kde USA vlastní či prona-
jímají téměř 32 000 hektarů pozemků  
s 26 000 budovami a stavbami v celkové 
hodnotě 146 miliard dolarů a hodnota 
zbraní tam umístěných se počítá v trilio-
nech dolarů, tedy v množství, které může 
mnohokrát zničit veškerý život na zemi. 
Navíc tyto základny jsou jen nejviditel-
nějším aspektem zahraniční vojenské 
přítomnosti USA. Každým rokem ozbro-
jené síly USA vycvičí přes 100 000 vojáků 
ve 180 zemích, kteří se pak stávají sym-
bolem americké moci v očích místního 
obyvatelstva. 

Uprostřed recese Američany začíná 
zajímat, zda tohle stojí za to, zvlášť když 
veřejné peníze na základny vlastně jdou 
vládním dodavatelům, jako je KBR nebo 
Halliburton, o kterých panují domněnky, 
že profitují z korupce a plýtvání veřejný-
mi prostředky. Svět se tedy soustředí na 
kritiku americké vojenské přítomnosti. 
Výdaje opravdu převyšují přísun peněz. 
V zemích jako Saúdská Arábie, Uzbekis-
tán a Kyrgyzstán jsou americké základny 
považovány za podpůrce nepopulárních 
utlačovatelských režimů. V očích mnoha 
národů jsou jen fasádou USA a vraždy, 
násilí a útoky ze strany amerických sil 
svědčí o odporné brutalitě. V mnoha 
regionech americké základny polarizují 
obyvatelstvo a hrozba radikálních proti-
úderů je větší než příslib zvýšené bezpeč-
nosti a spolupráce. 

Ačkoliv se stále uvádí, že USA nejlépe 
slouží svým bezpečnostním požadavkům 
a moci užitím „měkké síly“, Amerika stá-
le investuje hlavně do „tvrdé síly“ (tj. do 
střel z bezpilotních letadel Predator než 
do mírových sborů). Miriam Pemberto-

Přicházíme o základny
a americké vojenské základny
v zahraničí upadají v nemilost

William A. Cohn

Peter Baker dochází 
k závěru, že „mnohé 
z Bushovy bezpeč-
nostní architektury 

téměř určitě po 
nějakou dobu bude 

součástí státní tkáně, 
a to díky Obamovi“.
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nová, šéfka útvaru kontroly jednotného
obraného rozpočtu, který zkoumá veš-
keré výdaje na bezpečnost USA, uvádí, 
že v posledním roce Bushovy vlády se 
utratilo 87% státních peněz na armádu. 
V prvním Obamově rozpočtu jsou výda-
je totožné, také 87 procent. 

Americká vojenská přítomnost je 
pro většinu lidí dominantní realitou 
moci USA. Mnohé z nich překvapil vy-
soký stupeň kontinuity americké obran-
né politiky při přechodu ze 43. na 44. 
prezidentství.  Lidé z Bushovy éry stále 
vládnou v Pentagonu (Gates), ve Sboru 
náčelníků štábů (Mullen) a Bushův ob-
líbený důstojník (generál Petraeus) stále 
řídí regionální vojenské velení pro Af-
ghánistán a Irák, takže stále ani trochu 
nedošlo k ničemu z raplíkovského seriálu 
Kumbajá, které snad mělo Obamovo pre-
zidentství přinést. Rozdíly mezi oběma 
prezidentstvími jsou asi spíš kosmetické 
než významné. Ve své hloubkové analý-
ze „Inside Obama’s War on Terrorism“ 
(Obamova válka s terorismem, 5. leden 
2010) dopisovatel z Bílého domu Peter 
Baker dochází k závěru, že „mnohé z Bu-
shovy bezpečnostní architektury téměř 
určitě po nějakou dobu bude součástí 
státní tkáně, a to díky Obamovi“. 

Obama sice hovoří o světě bez jader-
ných zbraní a bere Pentagonu chutná 
sousta jako stíhačky F-22, ale jako vrchní 
velitel sil Spojených států neumí zastavit 
růst vojenských výdajů a stupňuje vojen-
ské tažení v Afghánistánu a Pákistánu 
zapojením dalších vojáků, armádních 
dodavatelů a nasazením nových bezpi-
lotních prostředků. Významně zvyšuje 
užívání bezpilotních letounů Predator 
a Reaper, schopných vystřelovat rakety. 
Za první rok Obamova úřadu jich CIA 
vystřelila víc než za celou Bushovu éru  
a teď schválila jejich použití v Jemenu, 
Somálsku a Pákistánu.

Po celém sv�t� 
Asie – pro starší generace znamenají li-
dové protesty proti americké základně na 
japonské Okinawě hlasité Ne Americe. 
Japonsko je celá desetiletí spolehlivým 
spojencem USA a Okinawa je klíčová 
základna amerických vojenských opera-
cí v Tichomoří. Když Obama v listopa-
du přiletěl do Tokia, vztahy mezi USA  
a Japonskem byly na vážkách. Americká 
základna na Okinawě, vybudovaná na 
půdě zabrané na sklonku druhé světové  

 

války, nabyla na důležitosti jako symbo-
lická a strategická báze. V Japonsku slou-
ží téměř 40 000 amerických vojáků. 

V září se po padesáti letech konzerva-
tivní vlády dostala k moci Demokratická 
strana Japonska. Prezident Hatojama za-
ložil svou kampaň na přezkoumání spo-
jeneckých závazků vůči USA a několik 
týdnů po zvolení oznámil, že Japonsko 
přestane doplňovat palivo válečným pla-
vidlům v americkém tažení v Afghánis-
tánu a přezkoumá dohodu z roku 2006 
o přemístění amerického letiště na Oki-
nawě. Japonská vláda také volá po revizi 
smlouvy o statutu vojenských sil, která 
chrání americké vojáky před soudním 
stíháním v Japonsku, po čemž japonští 
občané po léta volali (v listopadu pro-
ti základně protestovalo na dvacet tisíc 
obyvatel Okinawy, v roce 1996 se veřej-
nost bouřila proti znásilnění dvanácti-
leté japonské dívky třemi americkými 
vojáky a v roce 2004 se ve studentském 
městečku Okinawa International Uni-
versity protestovalo po havárii námořní-
ho vrtulníku). Prezident Hatojama volal 
po ukončení „přílišné závislosti“ Japon-
ska na USA a přeorientování Japonců 
na rostoucí Asii. Profesor Eswar Prasad 
z Cornellovy university říká: „Japonsko 
vidí svou budoucnost spíš v Asii. Japonci 
mají za to, že Spojeným státům teď dlu-
ží o hodně méně. Hospodářská politika 
USA jim vadí v mnoha směrech, zvlášť 
při snižování hodnoty dolaru vůči jenu.“ 

V únoru 2009 se prezident a parla-
ment Kyrgyzstánu rozhodli zavřít ame-
rickou leteckou základnu, klíčovou pro 
americké tažení v Afghánistánu, ale své 
rozhodnutí změnili v červnu poté, co zís-
kali ostré navýšení nájmu a značná ome-
zení ze strany USA. Letecká základna 
v Manasu se užívala od roku 2001 jako 
tankovací a tranzitní středisko v rámci 
afghánských operací. Velmi se spekulo-
valo o ruském tlaku a kyrgyzských po-
hnutkách a Spojené státy byly dotlačeny 
k ústupkům po zastřelení kyrgyzského 
řidiče na základně a následných populis-
tických výpadech.

Začíná druhá dekáda 
21. století a úloha 

amerických ozbroje-
ných sil, rozmělně-

ných dvěma válkami 
a pokračujícím 

outsourcingem, avšak 
stále dominantní 

vražedné síly, přítom-
né ve všech koutech 

světa, prochází 
zkouškou. 
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Děkan školy veřejné po- 
litiky Státní univerzity Sin-
gapuru Kishore Mahbu-
bani tvrdí ve svém provo-
kativním článku „End of 
Whose History” (Čí dějiny 
končí? – IHT 12. 11. 2009), 
že ve 21. století se výrazně  
sníží západní vliv na svět a nasta-
ne věk asijské renesance. Píše, že „[M]álo 
lidí na Západě chápe, jaký otřes způso-
bilo Guantánamo v mysli Neevropanů.  
Mnozí z nich tedy nechápou, proč si zá-
padní intelektuálové stále myslí, že mo-
hou sami sebe a jejich země vydávat za 
vzor, když k ostatnímu světu promlouva-
jí o lidských právech“. Mahbubani, autor 
publikace The New Asian Hemisphere:
The Irresistible Shift of Power to the East,
viní současnou protivládní ideologii na 
Západě za ekonomickou nemohoucnost 
západního světa. Asijská úcta k myšlen-
kám Západu trvá, ale značně klesá úcta  
k západním praktikám.  

Afrika – z obav, že Afrika bude zá-
kladnou džihádu, Pentagon v roce 2007 
zřídil AfriCom, velení pověřené organi-
zací vojenské přítomnosti USA na tomto 
kontinentu. Zdálo se, že by mohlo ope-
rovat z Libérie nebo Botswany, ale tento 
plán byl zrušen kvůli silné místní opozi-
ci. Představitelé AfriComu sdělili časo-
pisu Newsweek (Search for Home, Scott 
Johnson, 16. listopadu 2009), že „v Africe 
není moc chuť na nějakou velkou ame-
rickou základnu“. Šéf AfriComu prohlá-
sil, že hledání afrického hostitele „se teď 
nekoná“. V dohledné budoucnosti budou 
úředníci AfriComu sídlit v německém 
Stuttgartu. Zatím ale v Africe vzrůstá 
čínská přítomnost a africké vlády ji vítají. 
Spojené státy se bojí Afriky jako možné-
ho podhoubí nepřátel, nad Obamovou 
inaugurací se vznášela hrozba somálské-
ho teroristického útoku a vliv USA na 
tomto kontinentu je marginální. 

Latinská Amerika – voliči v regionu 
šli v uplynulé dekádě doleva a Spojené 
státy posilovaly vojenskou podporu auto-
ritářské vládě kolumbijského prezidenta 
Alvara Uribe, která je obviňována z hru-
bého porušování lidských práv. Třicáté-
ho října USA a Kolumbie podepsaly do-
hodu, která americké armádě umožňuje 
široký přístup na sedm vojenských zá-
kladen, což vyvolalo protesty v celém re-
gionu. Koncem prosince povstalci unesli 
a zavraždili krajského guvernéra a ame-

rická podpora prezidentu 
Uribe polarizuje politiku 
v zemi, jejíž vláda není 
populární ani doma a ani 
v celém regionu, kde je  

v diplomatické izolaci  
OAS, která ji považuje za 

lokaje USA. Vnímání se radi-
kalizuje, a panovaly-li kdysi na-

děje, že Obamova vláda bude skutečným 
partnerem, následky převratu v Hondu-
rasu jsou zklamáním a panují domněnky, 
že USA tento puč legitimizovaly násled-
ným uznáním volebních výsledků. Na-
vzdory řečem o partnerství se Latinská 
Amerika opět obává následků politiky 
dělových člunů, prováděné americkou di-
plomacií. 

Střední Východ – když se Spojené 
státy snažily budovat koalici svolnou  
s americkými vojenskými akcemi v Irá-
ku a Afghánistánu, Turecko se ocitlo  
v nezáviděníhodné situaci. Tento moder- 
ní islámský stát na křižovatce Středního  
východu a Evropy nakonec zjistil, že ne- 
může dovolit užití svého území pro americ-
ký útok proti muslimům. Turecko odmít-
lo umožnit tankování amerických letounů 
v irácké válce a USA tím přišly o základny. 
V Iráku byly ustaveny vojenské posádky  
v odlehlých oblastech a americký vojenský 
personál v nich setrvá dlouho po předpo-
kládaném snížení počtů, zatímco Katar je 
něco jako pobočka Pentagonu v Zálivu. 
Navzdory řečem o prosazování demo-
kracie a nadějím vzbuzeným Obamovým 
projevem v Káhiře, když hovořil o sdíle-
ných „zásadách spravedlnosti a pokroku, 

toleranci a důstojnosti všech lidských by-
tostí“, Amerikou podporované režimy od 
Saúdské Arábie po Egypt byly a jsou hlu-
boce nepopulární a drží se u moci šířením 
strachu, nátlaku a násilnou represí. Tato 
oblast je soudkem prachu a americko- 
izraelská politika živí nenávist vůči Ameri-
ce. Základem americké politiky v regionu 
jsou vojenské základny včetně základen  
v Bahrajnu, Ománu, Izraeli, Kuvajtu a Spo- 
jených arabských emirátech. 

Jinde – Guam v Pacifiku přes šest
tisíc mil od amerických břehů je území 
Spojených států amerických. Stejně jako 
Portoriko se Guam musí řídit americký-
mi zákony, ale nemá právo rozhodovat  
o nich ve volbách. Třetinu ostrova vlastní 
americká armáda a USA se snaží rozšířit 
svou vojenskou přítomnost na Guamu, 
který se už stal regionální základnou 
operací, a do roku 2014 chce z něj učinit 
jedno ze svých hlavních operačních stře-
disek v Tichomoří. V rámci amerického 
zbrojení zde budou rozmístěny bezpilotní 
letecké prostředky a osm tisíc mariňáků, 
čímž počet amerických vojáků na ostro-
vě dosáhne sedmdesáti devíti tisíc neboli 
čtyřiceti procent tamní populace. V lidu 
na Guamu roste odpor, ale tito lidé z práv-
ního hlediska nemají co mluvit do toho, 
jak se americká vláda rozhodne naložit 
s jejich otčinou. Někteří lidé vidí Guam 
jako část strategie obklíčení Číny americ-
kými vojenskými základnami v Japonsku, 
Jižní Koreji, Thajsku, Singapuru, Indie 
a na Srí Lance, v Kyrgyzstánu, Uzbekistá-
nu, Tádžikistánu a Afghánistánu. 

Další americké základny jsou po celé 
Evropě a v dálce – Diego Garcia, Džibuti, 
Grónsko a celá karibská oblast. Chcete-li 
mít náhled na dějiny a vývoj odlehlých 
oblastí, přečtěte si skvělou knihu Da-
vida Vineho Island of Shame: The Se-
cret History of the US Military Base on 
Diego Garcia (2009, Princeton Univer-
sity Press). Domorodce z ostrova Diego 
Garcia vyhnali kvůli výstavbě vojenské 
základny, která se pak stala stěžejní pro 
americkou „válku s terorem“ a ovládnu-
tí Indického oceánu a Perského zálivu. 
Stěhování lidí z ostrovů a ničení pozem-
ských rájů ve jménu války bohužel není 
neobvyklé. Ostrovy umožňují utajení  
a strategický přístup. Ozbrojené síly USA 
vypudily původní obyvatelstvo z mnoha 
izolovaných míst včetně atolu Bikini, Ha-
vaje, Filipín, Aljašky, Portorika, Okinawy, 
ostrova Vieques a dánského Grónska. 

Odolnost či úpadek 
americké moci proká-
že čas. Ale nelze po-
přít, že navzdory síle 
Disneylandu, Googlu, 
Obamy a Coca-Coly, 

těchto trvalých, svůd-
ných a dynamických 
symbolů, ulpívá cosi 
ošklivého na americ-

ké fasádě.
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Impérium? Nereálné cíle? Zp�tná reakce?
Obamova listopadová cesta do Asie pod-
trhla posuny ve světové dynamice síly. 
Opovržení nad přítomností amerických 
vojenských základen na cizí půdě je vý-
znamným projevem úpadku Ameriky  
v očích světa. Od Kyrgyzstánu po Okina-
wu a Turecko si vlády uvědomují lidový 
odpor proti americkému militarismu  
a tuto nelibost a své vnímání úpadku 
síly USA promítají do oficiálního stano-
viska proti americkým základnám. Kro-
mě Asie můžeme podobnou dynamiku  
sledovat i v Africe, na Středním výcho-
dě a v Latinské Americe. Od roku 1990 
se američtí vojáci musí pakovat z mno-
ha zemí včetně Filipín, Panamy, Saúdské 
Arábie, ostrova Vieques a Uzbekistánu. 

Strýček Sam se nám potřísnil. Zdá 
se, že události jednadvacátého stole-
tí urychlily úpadek Ameriky. Zjišťuje-
me, že „nový světový řád“ po zhrou-
cení Sovětského svazu není udržitelný. 
Neschopnost poučit se z kolapsu SSSR 
předznamenala úpadek doby americké 
prvořadosti. Afghánistán vskutku srazil 
na kolena nejedno impérium. Afghánis-
tán se dnes často pokládá za Obamovu 
válku a vzhledem k rostoucímu počtu 
vojáků a přednášce, v níž Obama po zá-
řijovém oznámení vášnivě hájil pojmy 
jako spravedlivá válka a americký pocit 
výjimečnosti, má Nobelův výbor námět 
k přemítání ohledně udělení ceny za mír 
pro rok 2009. 

Omšelost americké vojenské přítom-
nosti pramení z mladické nerozvážnos-
ti USA a mnohých kroků a opomnění, 
jichž si povšiml svět. Neschopnost chytit 
Usámu bin Ládina, spoléhání na zko-
rumpované nastrčené režimy v Afghá-
nistánu (Karzáí) a Pákistánu (Mušaráf), 
větší důraz na potírání obchodu s droga-
mi a vyděračství ozbrojených hord 
než na budování národa nebo 
vykořenění extrémistů, 
jednání 

v zoufalství, neschopnost zásadní trpě-
livosti po 11. září, to všechno vedlo ke 
ztrátě důvěryhodnosti. Vzpomeňme si  
na tzv. zbraně hromadného ničení v Irá-
ku, věznici Abú Ghrajb, únosy, mučení 
(týrání z moci americké politiky má vel-
ký vliv na úpadek světové pozice USA), 
tajná vězení a zdržování podezřelých 
osob na dobu neurčitou a beze styku  
s okolním světem na základě velmi cha-
bých důkazů (viz článek v TNP z jara 
2006) a na celosvětový šok ze zpráv o vě-
zení na Guantánamu, které svědčí proti 
americkému zaklínání se mezinárodními 
lidskými právy a podporou právního stá-
tu. Drastické omezení cestovního ruchu 
a vloupání do soukromí, viditelný pří-
znak hyperbezpečnostní situace po 11. 
září, jehož účinky byly povýtce koroziv-
ní, způsobily, že lidé mají pocit, že nejsou 
vítáni, a proto ztrácí zájem létat do USA 
a studovat v zemi paní Svobody. 

Prestiž USA utrpěla také nečinností  
v oblasti změny klimatu, zdravotní poli-
tiky, vlastnictví zbraní a lpěním na trestu 
smrti, který většina světa pokládá za ne-
morální a zarputilý, neboť Amerika má 
světově nejvyšší podíl uvězněných osob 
na hlavu, rostoucími rozdíly v dělení 
statků a růstem nezaměstnanosti, bez-
domovectví a nemocnosti. K tomu při-
stupuje neschopnost odstranit základní 
příčiny světového finančního kolapsu 
v roce 2008 a následné recese (kvůli po-
kusům obnovit i nezaslouženou důvěru 
investorů), slabý dolar a politika nulových 
úrokových sazeb, která se považuje za 
ochranářskou a finančně nezod-
povědnou, neschopnost 
podpořit kolo jed-
nání 

v Dauhá a dalších dohod o volném obcho-
du a rostoucí deficit rozpočtu a běžných
účtů, který zpochybňuje důvěryhodnost 
a záruky splácení úvěrů a vládních dlu-
hů. Svět totiž pociťuje důsledky slabého 
dolaru a ochranářských opatření (za-
chraňování bank, pojišťoven a automo-
bilek), které jsou pokrytecké a zároveň 
naznačují, že Spojené státy už nebudou 
schopné férové konkurence. Oddaní po-
litičtí stoupenci, kteří neohroženě kráčeli 
po boku americké politiky (např. britský 
Tony Blair a australský John Major) byli 
potrestáni voliči. Většina lidí si uvědomu-
je, že americký militarismus se zbláznil  
a instinktivně vnímá, že vysvětlením není 
multilateralismus, ale imperiální myšlení 
státu, který utrácí na armádu tolik jako 
zbytek světa a kontroluje dvě třetiny svě-
tového obchodu se zbraněmi. 
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Kromě České republi-
ky a několika dalších 
států svět už nevítá 
americká vojenská 

zařízení.
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Zvažme to. Rozpočet Pentagonu ros-
te s každým rokem první dekády dvacá-
tého prvního století, což nemá obdobu  
v dějinách USA, a podle současných roz-
počtových plánů americké vlády tento 
strmý růst má pokračovat nejméně dal-
ších deset let. Opravdu to vypadá na per-
manentní rozpočtovou válku. Chalmers 
Johnson, spisovatel a emeritní profesor Ka-
lifornské univerzity, veterán korejské války 
a vládní úředník, se vrací do roku 1949  
a říká, že USA trpí „vojenským keynesi-
ántstvím“ – rozhodnutím permanentně 
udržovat válečné hospodářství a považo-
vat vojenské výstupy za běžný ekonomický 
produkt, přestože nijak nepřispívá výrobě 
a spotřebě“. A co tohle všechno vojenské 
utrácení peněz učinilo ku prospěchu bez-
pečnosti USA a celého světa?

Kdo to mluví?
Jak nejlépe vystihnout měnící se mapu 
světa? Stará africká moudrost praví, že 
to, co vidíme, záleží na tom, kde stojí-
me. Dějiny také záleží na tom, kdo je 
píše či vypráví. Ti, kteří věří v Ameriku, 
vidí  růst HDP a vliv nových ekonomik 
jako Čína, Brazílie, Indie a dalších dříve 
nejméně rozvinutých zemí jako důkaz 
triumfu amerických inovací a symbol 
americké demokratické kapitalistické 
politické ekonomie a vůdčí role ve svě-
tě.  Skeptici naopak vidí nevyhnutelný 
úpadek mladé arogantní světové vel-
moci, která vždy kořistila ze světových 
zdrojů různými formami diplomacie 
dělových člunů. Z tohoto pohledu dnes 
americký militarismus stravuje sám sebe 
a předznamenává rychlý úpadek pojmu 
Pax Americana a pomíjivost amerického 
impéria. Druhá dekáda 21. století bude 
jistě zajímavým obdobím pro historiky. 
Uplynulých dvacet let od pádu Berlínské 
zdi, který znamenal konec Sovětského 

svazu a bipolárního světa včetně studené 
války, nás naučilo, že dějiny neskončily  
a rozhodně ani neskončí, pokud snad 
nebudeme dělat nic než mluvit o potře-
bě cosi udělat kromě blížící se ekologické 
katastrofy. 

Rozvojový svět se snaží psát své vlast-
ní dějiny. Vzestup států jako Brazílie, 
Indonésie, Jižní Afrika, Indie a Turecko 
snižuje potřebu závislosti na USA, Britá-
nii a Francii a skýtá nové možnosti spo-
lupráce nových ekonomik. Odhaduje se, 
že HDP globálního jihu (mimo Čínu) se 
v období mezi roky 2005 a 2020 víc než 
zdvojnásobí. Klíčem k uplatnění poten-
ciálu těchto území a jejich surovinových 
zdrojů budou transfery technologií. 

Válčení v Iráku, Afghánistánu a jinde 
má samozřejmě za cíl vybudovat předsu-
nuté posty USA v takzvaně strategických 
lokalitách. Z tohoto pohledu válka zna-
mená plánování dalšího postupu. Ano, 
válku nelze vyhrát a náklady vysávají eko-
nomiku, ale ve skutečnosti si Amerika bu-
duje trvalou vojenskou přítomnost v regi-
onu pro své národní zájmy. To může být 
částečně pravda, ale podle některých ná-
zorů si Spojené státy kopou hrob, protože 
napínají svou vojenskou a ekonomickou 
moc a dříve či později spadnou do žumpy 
dluhů, kvůli nimž nevyhnutelně ztratí dů-
věru světa, a tím i svou moc. 

Odolnost či úpadek americké moci 
prokáže čas. Ale nelze popřít, že navzdo-
ry síle Disneylandu, Googlu, Obamy  
a Coca-Coly, těchto trvalých, svůdných 
a dynamických symbolů, ulpívá cosi oš-
klivého na americké fasádě. Co se týče 
budoucnosti Ameriky a nás všech, úloha 
světové sítě amerických základen zaslu-
huje debatu mnohem širší, než se tomu-
to tématu dostává v Americe i v Evropě. 
Lidé jinde na světě trpí přítomností ame-
rických vojáků, a to je nutí mít se na po-
zoru a mít názory.  n

William A. Cohn 

„Navzdory řečem  
o partnerství se  

Latinská Amerika 
opět obává násled-
ků politiky dělových 

člunů, prováděné 
americkou  
diplomacií.“

Neschopnost poučit 
se z kolapsu SSSR 

předznamenala úpa-
dek doby americké 

prvořadosti.
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nejde jen o slova

N
edlouho před Vánocemi udeřila 
z médií zpráva o státním dluhu: 
jen za poslední rok se z pouhých 

úroků má platit snad až sto miliard! Na 
horší časy se blýská už dlouho, či aspoň 
probleskuje, teď však zahřmělo až neče-
kaně: první strana, palcové titulky, Lido-
vé noviny pak 15. 12. zprávu doprovodily 
sloupkem „Dluh je stupidní“ – najednou 
se zkrátka dovídáme, že na dluh se žít 
nemá, dokonce ani na dluh státní. Spus-
tila to zpráva, že naší zemi hrozí zhoršení 
důvěryhodnosti, takzvané „snížení ratin-
gu“, což samo o sobě může zvýšit úroky  
z dluhu o víc miliard, než kvůli kolika 
hrozil abdikací ministr financí.

Tato vcelku nepřekvapivá novina vy-
šuměla skoro stejně rychle, jako se vyno-
řila; dnešní média to jinak neumějí a my 
už si na to zvykli. Mediální senzace čas-
to nic jiného nezasluhují, tentokrát však 
je to možná škoda. Cožpak není docela 
slušná pohroma, když už na každého  
z nás připadá kolem sta tisíc korun bi-
lionového veřejného dluhu? Žít na dluh 
je zprvu pohodlné jak pro jedince, tak 
pro celý stát; když se však nedaří dluhy 
splácet, začnou tížit jak mlýnský kámen 
na krku. Jako ten biblický žentour osličí 
– ovšem s tím rozdílem, že osli jím neo-
táčejí, nýbrž si ho sami na krk navlékají.

To jsou všechno až příliš velká slova; 
já bych se raději zdržel u jednoho menší-
ho. Jak státní dluh vzniká? Zpravidla tak, 
že stát za fiskální rok utratí víc, než kolik
má, tj. než kolik vybere na daních. Říká 
se tomu rozpočtový schodek. Není to 
slůvko nádherné? Tváří se jako zdrobně-
lina: schod – schodek, třeba jako strom – 
stromek. Stupínek, o který výdaje převýší 
příjmy: stačí o něj neklopýtnout, překro-
čit ho nebo oň sestoupit malounko níž, 
aby se pak kráčelo snáz. To slovo je pří-
mo analgeticky útěšné. Přitom tu útěchu 
předstírá: ve skutečnosti zdrobnělinou 
není, vzniklo ze slovesa scházet (přesněji 
ze staršího schoditi) jako název výsledku 
děje. Schodek je to, co schází, podobně 
jako třeba zůstatek je to, co zůstává, pře-
bytek přebývá. Výklad ve Slovníku spi-
sovného jazyka českého (SSJČ) to také 
připomíná: schodek je „scházející částka 
(...), o kterou je hotovost (...) menší, než 
má být podle účtu“.

Ve slovníku se také dočteme, že sy-
nonymy schodku jsou manko či de-
ficit. O deficitním rozpočtu slýcháme 
z úst odborníků. Trocha varování z toho 
slova zaznívá, deficit bude zřejmě něco
defektního – ale cizí slova své pojme-
novací motivace snáze skryjí, z úst od-
borníků znějí důvěryhodně. Manko je 

také cizího původu, i když mladší – ne 
z latiny, nýbrž z italštiny. V černé kroni-
ce či detektivních příbězích má přídech 
nevábný, ba páchne kriminálem. Ale co 
naplat, také moc neděsí. Ani obsahově 
(kam se účetní manko hrabe na průměr-
ný tunel?), ani formou: vždyť vlastně zní 
taky trochu zdrobněle, jako třeba zrnko 
či lanko; navíc může někomu připome-
nout homonymní vtípek z časů takzvané 
„normalizace“, ten o ministerstvu financí
a lese Řáholci, v nichž se shodně ozývá 
Manko! Manko!

Konejšit se jazykem umíme i jinak. 
Důsledku schodkového hospodaření ří-
káme dluh státní nebo veřejný. S tím si 
umíme poradit už díky socialistickému 
čtyřicetiletí: co je státní, společné, takzva-
ně nás všech, to se nás bytostně netýká, 
ledaže by z toho šlo něco odnést. – Řekli 
jsme, že schodek není malý schod, ný-
brž peníze, které schází. Známe podob-
né slovo – záchodek: to také není malý 
záchod, nýbrž záchod veřejný. Máme 
ho snad my osobně uklízet? A jazyk si  
s námi pohrává dál. Před chvílí jsme užili 
spojení „schodkové hospodaření“: není 
v tom sousloví protimluv? Hospodařit 
neznamená jen řídit hospodářství (stát-
ní, selské, v domácnosti...), nýbrž hospo-
dařit dobře, hospodárně. Hospodář není 
pouhý manager, nýbrž ten, kdo (citujeme 
opět SSJČ) „rozvážně, dobře hospodaří“.

Tak to jistě mínil tatíček v písničce 
Ach synku, synku: když se ti zlámalo, dej 
ho spravit; nauč se, synečku, hospodařit. 
K tomu mi ale, bohužel, ihned naskočí 
vzpomínka na 25. listopad 1989, kdy byly 
statisíce manifestantů na Letenské pláni, 
ponouknuty odkazem na TGM, spustily 
právě tuhletu písničku. Dozpívaly jen do 
konce druhé sloky: oral jsem, oral, ale 
málo, kolečko se mi polámalo... 

Proč by to po dvaceti letech mělo být 
jinak? n

Jan Horálek

Schodek
Jan Horálek
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post scriptum

Rok 2009 přinesl následující statistická 
fakta týkající se české společnosti:

V Evropě jsme dosáhli prvenství  
v těchto žebříčcích: návštěv lékařů a s tím 
spojených i počtu dnů pracovní neschop-
nosti, počtu rozvodů (společně s Belgií), 
počtu mobilních telefonů a SMS zpráv, 
ateistů, užívání lehkých drog u mladist-
vých, konzumaci piva a podávání stížnos-
tí k soudu.

Dále patříme ke špičce v jiných ka-
tegoriích – například počtu kuřáků  
a s tím souvisejících onemocnění rakovi-
ny plic, počtu bezohledných řidičů a tím 
i fatálních autonehod, počtu obézních 
lidí, všudypřítomné korupce (dle Trans-
parency International se již třetím rokem 
stále zhoršuje) a celkovém množství ko-
merčních prostor.

Z pohledu zákonů a jejich zajištění 
nechybí to, že přestože máme největší 
počet soudců, máme nejdelší lhůty vyři-
zování soudních sporů. Toť fakta, nikoliv 
názory. 

Z toho by člověk mohl dedukovat, že 
jsme národ, který ztratil důvěru v insti-
tuce od veřejných až po soukromé, jakou 
je manželství. Ať Bůh je nebo není, tady  
a teď se o tom nebudeme bavit. Máme 

jiné starosti. Veškeré účty jsme přestali 
vyřizovat osobně i ústně prostřednictvím 
telefonu – vše se dnes vyřizuje formou 
SMSky: „Promiň, nedorazím.“ „Hezké 
Vánoce.“ Tím se nic nemusí vysvětlovat, 
komunikuji pouze jak a kdy chci. Pro od-
reagování je tu pár piv v zahulené hospo-
dě s pivním sýrem a klobásou. 

V sobotu vyrazíme s celou rodinou 
na výlet do nákupního centra. Když je 
chata zazimovaná, budeme se stmelovat 
přes zimní konzumerismus. Na cestě 
domů při nedodržování rychlosti je „do-
hoda“ s policistou samozřejmostí. Přece 
jsme tu oba, tak aby to žádného z nás ne-
bolelo. Příští den je nám ze všeho trochu 
šoufl, zajdeme k doktorovi pro recept na
léky proti žaludeční nevolnosti a nescho-
penku.

Bezesporu nejúspěšnějším filmem
roku 2010 se stane film „Avatar“.  Dvou-
apůlhodinový animovaný děj vcucne di-
váka do budoucnosti naprosto kouzelné 
planety Pandory a idylického života do-
morodců Na’vi. Mezi internetovými dis-
kusními fóry filmu (film běží méně než
měsíc) se již vyskytlo fórum s titulem 
„Jak zacházet s depresí způsobenou tím, 
že Pandora je nedosažitelná“. K dneš-

nímu dni se do fóra přihlásilo více než 
třináct tisíc lidí.  Téměř všichni si stěžu-
jí, stejně jako např. Ivar Hill ze Švédska 
na to, že oproti Pandoře je náš svět šedý  
a temný.

Svět utíká z reality do Pandory.  Zdá 
se, že my také utíkáme – z nevyřešené 
minulosti bez morálních zásad a bez jas-
né budoucnosti do vlastní Pandory. Je to 
útěk z jedné falešné představy k druhé, 
útěk přes most výmluv, který je nad ře-
kou vlastních pocitů bezradnosti. 

Když profiltrujeme zmíněné fórum,
přijdeme na další věc: je tam otevřená  
a konstruktivní diskuse mezi přispěvateli 
o tom, proč se vlastně cítí tak, jak se cítí. 
Názorů je tam dost, ale všichni se sho-
dují v jednom: to, že mezi sebou mluví  
a komunikují, jim pomáhá. Tím se vracejí 
do dnešní reality a zjišťují, že nejsou sami 
a společně nacházejí odvahu a podporu, 
aby se ozdravili.                                        n

Článek byl otištěn v Hospodářských no-
vinách.

Martin Jan Stránský
Lékař, vydavatel a publicista
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