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průvodce přítomností

Milé čtenářky, milí čtenáři,
v dnešním světě jako by se na nás stále
valila jedna pohroma za druhou: eko
nomické krize, zemětřesení, globální
oteplování, záplavy, pandemie virových
nemocí – můžeme snad jen čekat, kdy
se na nás vrhnou stáda všežravých ko
bylek, která udělají za naší civilizací
definitivní konec… Je však otázka, zda
to vše není jen klam dnešního zcela
globalizovaného světa. Dřívější lokální
problémy jsou dnes běžně prožívány
i na opačné straně naší „zeměplochy“.
Mediálně se stále zmenšující svět nás
staví před stále nové a nové otázky a stá
le bližší (a pociťovanější) hrozby. Určitý
pocit ohrožení má ze vzrůstající hladiny
moří i běžný středoevropan a i člověk
na hony vzdálený sporu Izraelců s Pa
lestinci si uvědomuje nebezpečí sebe
vražedných útoků. Dnešní svět je prostě
propojen silnými vazbami, až se zdá, že
tento stav je normální a samozřejmý.
Samozřejmě tomu tak není, mezinárod
ní, společenský i sociokulturní vývoj je
stále v pohybu, a tak se můžeme jen ptát
jakou „každodennost“ nám připraví do
budoucna. Jak té blízké, tak té trochu
vzdálenější. Možná jsme tak svědky
dalšího dějinného předělu a vývoj stále
se globalizujícího světa vyústí v dobu
post-globální, která přinese opět neví
dané a nečekané problémy a souvislosti.
Těm současným problémům naší doby
se věnuje číslo Přítomnosti, které máte
právě teď otevřené a listujete jím. Proto
obsahuje texty o vztahu zdánlivých
hegemonů dnešních dnů: Evropy, USA
a Ruska z pera Zdeňka Velíška. Vedle
nich najdete úvahy o tom, Proč je lepší
klimaskeptikům nevěřit od Alexandra
Ače. S ním však nesouhlasí Marek
Loužek, který předkládá důkazy zcela
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opačné. Bude tedy jen na Vás, na jakou
stranu tohoto aktuálního sporu se přikloníte. Následující texty v čísle se vě
nují třeskutým a stále neutuchajícím
sporům mezi Izraelci a Palestinci, které
stále nutí světové diplomaty k dalším
a dalším neúspěšným aktivitám na je
jich vyřešení. Jelikož nedílnou součástí
globalizovaného světa a společnosti je
sexualita a erotika, jejímž spodobně
ním je vyplněn leckterý komunikační
kanál, obsahuje jarní Přítomnost i text
Lenky Klodové o osudové přitažlivosti
pornografie a umění. Následovaný po
zoruhodným svědectvím o údělu spiso
vatele ve dvacátém století od Arnošta
Lustiga, z něhož vysvítá jedno hlavní
sdělení, a to že bez básníků by byl svět
chudší! Dále se můžete dozvědět více
o problémech černého kontinentu. Jed
no z hlavních dědictví post-koloniální
doby pro bílou Evropu je její africké
dědictví, které se ať již svojí vinou či
vinou někoho jiného stále nachází
v krizové situaci, jejímuž řešení dnešní
post-globální doba vůbec nenahrává.
Přečtěte si proto Jana Klímu a jeho
Africkou krizi – s protagonisty i viníky.
Náboženství, které odstraní mystiku,
prý přestává být náboženstvím, proto se
v dalším pozoruhodném textu zabývá
Petr Pelikán racionalistickými pověrami
současného islámu, pohledem muže,
který zná skutečnou realitu islámu, ji
nými slovy člověka, který nemá mezi
křesťanskou a islámskou civilizací po
stavený plot neznalosti a nepochopení.
Tedy schopností, která je v nadcházející
post-globální době velice žádoucí. Pře
jeme zamyšlené čtení…
Ivan Malý / Martin Riegl

komentář

Globální krize
Je nemyslitelné, aby jakákoliv politická síla získala přízeň

Tomáš Procházka

voličů, aniž by do svého programu nepropašovala ujištění,
že se bude vést občanům mnohem lépe.

S

lavný anglický spisovatel a básník
Oscar Wilde kdysi napsal: „Mla
dým lidem se zdá, že peníze jsou
to nejdůležitější na světě. Když potom
zestárnou, vědí to už najisto…“ Odhléd
neme-li od ironicko-sarkastického tónu,
tolik charakteristického pro bonmoty
tohoto autora, zjistíme, že jeho postřeh
je zvláště v kontextu dnešní doby až pře
kvapivě jasnozřivý… Ať se nám to může
zdát jakkoliv cynické či sarkastické,
faktem je, že v demokracii momentál
ně vládne diktatura blahobytu. Je téměř
nemyslitelné, aby jakákoliv politická síla
získala významnou přízeň voličů, aniž by
do svého programu nepropašovala skry
tě či méně skrytě ujištění o tom, že za
její vlády se bude vést občanům o mno
ho lépe než za té předchozí. Vraťme se
ale o rok zpátky, kdy se ve Spojených
státech zatím zcela nenápadně začala
nafukovat dnes už legendární hypoteč
ní bublina, která odstartovala globální
finanční krizi. Tehdy měla ještě rozmě
ry ping-pongového míčku a nebýt lax
nosti a liknavosti dotyčných ekonomů,
dal se onen míček v těchto rozměrech
také udržet. Bohužel věci se vyvíjely ji
ným, podstatně dramatičtějším směrem.
Amerika i Evropa přišly nezávisle na
sobě se zcela odlišnými řešeními postu
pu. Američané se rozhodli napumpovat
miliardy dolarů do podniků patřících
mezi tamní rodinné stříbro, a zachránit
tak například krachující automobilku
Generals Motors. Evropská unie zůstává
v tomto směru zdrženlivější, navíc lec
které země sedmadvacítky se netají zcela
rozdílnými názory na řešení krize, dané
rozdílností jednolivých ekonomik. K do
hodě došlo v otázce bezúročných půjček,
které mohou čerpat unijní země mimo

eurozónu. Tuto možnost zatím využi
lo Lotyšsko a Maďarsko. Který z těchto
receptů bude ten efektivnější, to ukáže
samozřejmě čas. V návaznosti na to je
rovněž také zajímavé sledovat oficiální
výroky nevyšších představitelů jednotli
vých středoevropských států. Například
maďarský premiér Ferenc Gyurcsany
zachoval očekávané dekorum. Samo

V demokracii
momentálně
vládne diktatura
blahobytu
zřejmě moc dobře věděl proč. Jeho země
totiž v nemalé míře využila nabídky
Evropské unie a zalepila svůj propastný
deficit bezúročnou výpomocí z Bruselu.
Naproti tomu slovenský premiér Robert
Fico, který si toho času může silná slova
dovolit, na nedávném sjezdu ČSSD ostře
varoval před „takzvanými samozvanými
ekonomickými odborníky“, kteří nevá
hají srovnávat současnou situaci s obdo
bím po druhé světové válce, či dokonce
hospodářské krize 30. let v USA, a vyvo
lávají tak v pokojných občanech pocity
ohrožení a paniky. Pomyslnou korunu
nasadil těmto a podobným výrokům čes
ký expremiér Mirek Topolánek, když se
nechal slyšet, že Evropa si ekonomickou
krizi vymyslela. Buďme shovívaví – dra
matická a hektická doba přináší vypjaté
výroky, často třeba i vytržené z kontextu
(doufejme…). Ale říká se, že všechno zlé
je pro něco dobré. Ptáte se, k čemu po
slouží zvyšující se inflace, rostoucí počet

lidí bez místa, zavírání tradičních tová
ren, které tu byly sto i více let, slábnoucí
koruna, a tím pádem dražší dovolená za
hranicemi? Ne, nemám univerzální od
pověď. Ale přece jen i v téhle zdánlivě
bezvýchodné situaci můžeme vystopovat
jedno nikoliv bezvýznamné pozitivum.
Mezi lidmi totiž prudce vzrůstá to, čemu
se říká finanční gramotnost. Já vím, je to
jen malá náplast na všechny množící se
problémy. Ale stejně jako nouze naučila
Dalibora housti, finanční krize nás nau
čila rozšířit si obzor ekonomických ter
mínů a znalostí. A to vůbec není k zaho
zení. Co říkáte?


Top 20 globálních problémů
• Globální ekonomická krize
• Porušování lidských práv ve světě
• Rozpad instituce státu
v rozvojovém světě
• Úpadek křesťanských hodnot
v Evropě
• Náboženský fundamentalismus
• Ilegální migrace
• Konflikt Izrael – Palestina
• Ústup liberálních hodnot
• Negramotnost
v rozvojovém světě
• Korupce
• Konflikty v Iráku a Afghánistánu
• Stárnutí populace Západu
• Chudoba v rozvojových státech
• Pandemie AIDS
• Globální terorismus
• Rozpad tradičních sociálních
struktur v rozvojových státech
• Ilegální obchod s drogami
• Ilegální obchod se zbraněmi
• Populační exploze
v subsaharské Africe
• Zneužívání dětské práce
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události ve světě

Rodong Sinmun o úspěšném startu družice

Ú

spěšný start družice Kwangmyong
song-2 představuje historickou
událost, která naplno dokazuje ná
rodní sílu Severokorejské demokratické
republiky a zvěstuje vítězství v boji za bu
dování velkého, mocného a prosperující
ho státu, významnou událost vštěpující
korejskému lidu značnou národní hrdost
a sebeúctu, událost, která znamená vý
znamný příspěvek ke světové bezpečnos
ti a míru.
Start družice pozoruhodně a jasně do
kázal, že severokorejský lid buduje velký
a mocný stát a nejedná se jen o prázd
ná slova. Družice Kwangmyongsong-2
a nosná raketa Unha-2 vyvinutá v KLDR
jsou zářivými výsledky Songun Korea
(politika prioritního postavení armády).

Všechny součásti od designu, ruční vý
roby, montáže, raketového sila a pozoro
vacích zařízení, jsou domácími výrobky.
Vědci a technici Severní Koreji vyřeši
li všechny vědecké a technické problémy

vyplývající z vývoje družice svými vlastní
mi silami díky neobyčejnému smyslu pro
bádání, vytrvalé vůli a dostali domácí kos
mickou technologii na světovou úroveň.
Úspěšný start družice KLDR je zářivým
příkladem splnění nadějí revolučního ve
dení Songun za Kim Čong Ila a jeho kraj

ní snahy posílit národní politický a vojenský potenciál, rozvíjet vědu a techno
logie i navzdory utrpení a strádání při
vědomí jasných zítřků státu.
Úspěšný start družice Kwangmyong
song-2 je tak připsán heroickému úsilí
spolehlivých vědců a techniků KLDR,
kteří zasvětili veškerou svou energii
a moudrost prosperitě státu, zůstali věrni
Straně pracujících s revolučním odhod
láním a zaníceným vlastenectvím.
Armáda a lid KLDR povedou boj za
dynamičtější úsilí k dosažení čerstvé
revoluční vlny při budování mocného
a prosperujícího státu.
Korean Central News Agency of DPRK

Osa rozvratu

Z

apomeňte na Irán, Irák a KLDR –
Bushovu osu zla. Největší světové
problémy můžou vycházet ze států
jako Somálsko, Rusko a Mexiko, kde se
ekonomický kolaps setkává s politickými
a sociálními nepokoji. A to je pouze za
čátek. 29. 2. 2002 varoval G. Bush před
osou zla, která podporovala terorismus,
usilovala o zbraně hromadného ničení
a ohrožovala mír ve světě.
Špatnou zprávou pro Busova nástupce
B. Obamu je, že čelí mnohem větší a pro
blematičtější ose – ose rozvratu, která má
nejméně devět členů, ale pravděpodobně
více. Nesjednocují je zlé úmysly, ale ne
stabilita, kterou zhoršuje globální eko
nomická krize. Tvůrci Bushova projevu
o ose zla (původně ose nenávisti), načrtli
paralelu s předválečnou osou Berlín-Řím-Tokio. Naproti tomu osa rozvratu
spíše připomíná dekádu před 2. světovou
válkou, kdy hospodářská krize způsobila
vlnu globálních politických krizí.
Více než desetiletí přemýšlím, proč
bylo 20. stol. charakterizováno tak bru
tálními sociálními otřesy, a došel jsem
ke třem faktorům. Prvním je etnická
dezintegrace následovaná násilím, dru
hým ekonomická nestálost doprovázená
zvyšující se pravděpodobností konfliktu
a třetím pád impérií, který následovaly
krvavé boje o moc.
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Po dekádě bezprecedentního růs
tu bude v roce 2009 následovat pokles,
i když ne takový jako ve 30. letech, pro
tože se všechny vlády pokoušejí fanatic
ky zabránit další depresi. Přesto dojde
k nárůstu nezaměstnanosti ve většině
ekonomik a poklesu příjmů, což s sebou
vždy přináší geopolitické důsledky. Již

teď jsme svědky prvních symptomů při
cházejícího rozpadu.
V Somálsku pokračuje nekončící
anarchie, v Rusku narůstá agrese a v Me
xiku válka s drogovými gangy, což jsou
jen vybrané případy. Události v Gaze po
sílily radikální islamisty napříč regionem
a vlády od Káhiry po Rijád si dvakrát
rozmyslí účast v mírových jednáních
mezi Izraelem a Palestinou. Irán pokra
čuje s podporou Hamánu, Hizballáhu
v Libanonu a nadále pokračuje v jader
ném programu.

Na iránské východní hranici v Afghá
nistánu je chaos na denním pořádku,
řešení ztěžuje pokračující zmatek v sou
sedním Pákistánu a Indie obviňuje své
ho rivala z účasti na teroristických úto
cích v Bombaji. A hlavní roli opět hraje
ekonomická krize. Zatímco pákistánská
již tak velmi omezená střední třída byla
zdecimována kolapsem burzy, roste po
čet nezaměstnaných mladých mužů, což
není dobrý recept na politickou stabilitu.
Tento klub je vším, jen není exkluziv
ní. Kandidáty na členství jsou Indonésie,
Thajsko a Turecko, kde jsou náznaky, že
ekonomická krize zesílí domácí politické
konflikty. Nezapomínejme na mor pirát
ství v Somálsku, obnovenou občanskou
válku v Kongu, pokračující násilí v Dár
fúru a srdce temnoty – Zimbabwe vede
né prezidentem Mugabem.
USA se zabývají především domácími
problémy a zdroje věnované na boj se
světovými problémy budou reduková
ny, zejména pokud budou cizí investoři
stahovat investice z USA či se zbavovat
amerických dolarů.
Ekonomická volatilita, etnická frag
mentace a rozpad impéria jsou v geo
politice smrtící. Nyní čelíme všem třem
faktorům. Věk rozpadu začíná.
Niall Ferguson

události ve světě

Slovensko žije brutální vraždou.
Mistr slovenské ligy se přiznal k vraždě rozhodčího

K

ošický policejní vyšetřovatel ob
vinil třiadvacetiletého hokejistu
mistrovského týmu HC Košice
Ladislava Ščurka ze zvláště závažného
trestného činu vraždy. Jeho obětí má být
popradský hokejový rozhodčí Marek
Liptaj. Hokejista Ladislav Čurko se dle
policie skutečně pod tíhou důkazů při
znal. Vražda se měla stát na odpočívadle
státní cesty 1/68 ve směru z Košic do Pre
šova. Proto vyšetřování převzali košičtí
policisté, kteří do Košic přivezli i obvi
něného Ščurka. Košický policejní vyšet
řovatel začal vůči němu stíhání a obvinil
ho ze zvlášť závažného trestného činu.
O jeho vazbě má rozhodnout v krátkém
čase soud. Při dokázání viny a odsouzení
mu hrozí trest odnětí svobody na 15 až
20 roků. Pro hokejového útočníka přišli
kriminalisté ve čtvrtek a odvezli ho na
prešovskou krajskou kriminálku. Ladi
slav Čurko je bývalý juniorský reprezen
tant Slovenska, přičemž si dvakrát zahrál
na světovém šampionátu dvacetiletých.
Tři sezóny také působil v zámoří v juni
orském šampionátu WHL.
O motivu vraždy však policie nechce
do ukončení vyšetřování podávat žádné
informace. Podle vyjádření ředitele ko
šického hokejového klubu Rudolfa Pilar

Obecně se všichni
přiklánějí k verzi,
že obviněný
konal v afektu
a pravděpodobně
nešlo
o připravovaný čin.
číka případ nesouvisí v žádném případě
s hokejovou kariérou 23letého hokejisty.
Hlavním motivem vraždy pravděpodob
ně nebyly ani peníze. Obecně se všich
ni přiklánějí k verzi, že obviněný konal
v afektu a pravděpodobně nešlo o připra
vovaný čin. Pozůstatky těla byly objeve
ny náhodně v říjnu roku 2008. Mrtvolu
následně identifikovali na základě na

lezených věcí a DNA. Na místě se našly
části oblečení nebohého – kalhoty, miki
na, bunda a botasky, které poukazují na
bodné a řezné rány. U těla se také našly
telefonní SIM karty. Policisté zajistili také
auto obviněného, které je rovněž součástí
vyšetřování.

Vražda se stala pravděpodobně již
v únoru 2008 na odpočívadle u silnice
směrem z Košic do Prešova. Vrah bodl
oběť nejméně 14krát. Tělo pak naložil
do auta a odvezl do lesa, kde jej zako
pal. Vedení HC Košice se nebude k pří
padu vyjadřovat. Celou věc má v rukou
policie a nám nepřísluší to komentovat,
tolik uvedl Juraj Bakoš, generální ma
nažer klubu. Nechce se mi věřit, že by
byl schopný něco takového udělat. Znal
jsem ho jako veselého chlapce, který hrál
hokej s opravdovým nadšením. K jeho
případu se vyjadřovat skutečně nechci,
my fandíme klubu a nechápeme to jako
pošpinění klubu, uvedl zase předseda
fanklubu HC Košice Karol Matějíček.
Deník Korzár psal 10. října 2008 o tom,
že na kraji lesíka v lokalitě Barich, v okrese Kežmarok, se našly lidské kosti, které
pravděpodobně patřily mladému muži.
Mrtvé tělo leželo v mělkém hrobě asi
15–20 cm pod povrchem, přibližně 1 až
2 roky. Pozůstatky měly být podrobe
né znaleckému zkoumání. Jejich cílem
bylo zjistit o koho jde, jak zemřel a kdo
ho sem přivezl, konstatoval v den nále
zu vyšetřovatel Karol Novotný. Za více
jak měsíc policisté oznámili, že nalezené
pozůstatky patří s největší pravděpodobnos
tí hokejovému rozhodčí
z Popradu. Tento sedma
dvacetiletý muž zmizel více jak
před rokem a od té doby ho nikdo
neviděl. Policisté na přelomu roku vyti
povali několik lidí z celého regionu, kteří
zmizeli beze stopy. Vyšetřovatel, který
na případu pracoval, potvrdil, že jdou
po horké stopě. Vykopané kosterní po

Košický policejní
vyšetřovatel začal
vůči němu stíhání
a obvinil ho ze
zvlášť závažného
trestného činu.
O jeho vazbě
má rozhodnout
v krátkém čase
soud. Při dokázání
viny a odsouzení
mu hrozí trest
odnětí svobody na
15 až 20 roků.

zůstatky, které zkoumali soudní lékaři,
byly v zemi stejně dlouho, jako byl Ma
rek Liptaj nezvěstný. Dále uvedl, že jde
o muže ve věku 25-30 roků. Při prvotní
přehlídce jsme zjistili, že má přinejmen
ším patnáct bodných ran v oblasti hrud
níku. Našli jsme i dvě SIM karty z tele
fonu, z nichž minimálně jedna patřila
právě Markovi. O totožnosti nalezeného
proto nemohlo být pochyb.
Hokejový rozhodčí Vladimíra Martin
ka dotyčného Liptaje znal osobně. Teh
dy pro deník Korzár pověděl: Upřímně,
v podstatě byl slabší, co se týká výkon
nosti, a dokázal i z jednoduchého zápasu
udělat zápas problémový. Jeho záhadné
zmizení ale podle něho nebylo potřeba
spojovat s hokejem, protože měl problé
my se zákonem. V Popradě se hovořilo
i o jeho problémech s penězi, půjčkami
a jejich nesplácením.
Mikuláš Jesenský
24. dubna 2009
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Události prvního
 28. 2.

 4. 3. USA

 1. 3.

 4. 3. Čína

Na oslavě svých 85. narozenin oznámil
zimbabwský prezident Robert Mugabe, že
vyvlastňování majetků bělošských farmářů
bude pokračovat a varoval bílé farmíře ať
se mu nebrání.
Podle představitele amerických ozbrojených sil Michaela Mullena má Írán v současnosti dost štěpného materiálu na to, aby
začal s výrobou jaderné bomby.

 2. 3.

Nový předseda Evropské komise by měl být
jmenován po červnových europarlamentních volbách, tedy ještě před novým irským
referendem o lisabonské smlouvě. Tak zní
politická dohoda z prosince, kdy se na
summitu EU členské země shodly na jasném datu jmenování případného nástupce
Josého Barrosa.

 2. 3. Bangladéš

Minulý týden během vzpoury příslušníků
bangladéšské pohraniční stráže přišlo
o život téměř 140 lidí. Vláda následně odvolala svůj slib amnestie, na jehož základě
rebelové složili zbraně.

 2. 3.

Prezident Guineje-Bissau Joao Bernardo
Vieira byl zabit rebelujícími vojáky, informoval agenturu AFP mluvčí armády této
západoafrciké země. Události předcházel
v lednu tohoto roku atentát na generála
Tagme Na Waie, který z akce obvinil prezidenta.

 3. 3.

„Věřte, že Slovinci nejsou spokojení, když
subvencujeme Citroën, který u nich má
továrnu. Nebo snad je to Renault, nejsem
si jistý, ale domnívám se, že jde o Citroën,“
hádal v rozhovoru Sarkozy. Továrna Citroënu stojí totiž ve slovenské Trnavě, zatímco
Renault vyrábí vozy ve slovinském Novom
Mestě.

 3. 3. USA

Ceny zemědělských komodit letos zůstanou již třetí rok za sebou nadprůměrné, což
nejvíce poznamená chudé rozvojové země.
Ceny jsou nižší než v první polovině loňského roku. V té době dosáhly ceny kukuřice,
pšenice, sójové boby a rýže historického
maxima.
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Před americkými zákonodárci vyzval britský
premiér Írán, aby zastavil svůj jaderný
program. Americe pak vzkázal, aby odolala
protekcionismu a bojovala proti klimatickým změnám.
Čína letos zvýší svůj obranný rozpočet
o 14,9 procenta na v přepočtu 1,56 bilionu korun. Peníze mají být podle čínských
úřadů určené zejména na platy vojáků
a modernizaci zbraní a výstroje.
Podle analytiků je vojenský rozpočet
vyšší než obvykle, ale podle Číny za tím
nejsou žádné skryté výdaje na zbrojení.
„Naše armáda slouží k sebeobraně a není
hrozbou pro žádnou zemi,“ uvedl jeden
z čínských představitelů.
Čínská armáda je s 2,3 miliony vojáků
největší na světě, ale v přepočtu na obyvatele je její rozpočet relativně nízký. Podle
dostupných údajů je asi osmkrát menší než
výdaje na druhou největší armádu světa,
americkou, která má 1,5 milionu příslušníků.

 4. 3. Nizozemí

Súdánský prezident Bašír je první úřadující
hlavou státu a zároveň nejvýše postavenou
osobou, kterou mezinárodní tribunál ICC
kdy vůbec obvinil. Bašír by se před soudem
měl zpovídat z genocidy v Dárfúru, že by
byl v blízké době potrestán, je ale nepravděpodobné.

 5. 3. Súdán

Súdánský prezident Umar Hasan Ahmad
Bašír odsoudil středeční rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu vydat na něj
zatykač a označil ho za spiknutí, které má za
cíl destabilizovat jeho zemi a narušit mírové
snahy v západosúdánské provincii Dárfúr.

 8. 3. Demokratická republika Kongo

Rwandská a konžská armáda ukončily
společnou vojenskou ofenzivu na východě
Demokratické republiky Kongo. Tisíce
rwandských vojáků před více než měsícem
podle dohody těchto středoafrických stá
tů vstoupily do Konga ve snaze přerušit
povstalecké aktivity v oblasti Kivu, a to
zejména vzbouřenců z uskupení Demokratické síly pro osvobození Rwandy (FDLR),
které zde má své útočiště.

 9. 3. Kyrgyzstán

Striktně vynucovaný sekularismus ve všech
veřejných projevech včetně oblékání není

jen výsadou západních vzdělávacích systémů. Šátky na hlavách školaček jsou od
tohoto týdne tabu také ve středoasijském
Kyrgyzstánu. Tamní vláda se totiž rozhodla
nošení muslimského šátku zvaného hidžáb
zakázat s tím, že chce chránit kyrgyzské
děti před vlivem náboženství. „Jsme sekulární stát a děti jsou pod velkým tlakem
a my jsme se rozhodli je chránit,“ citovala
agentura Reuters pracovnici ministerstva
školství Damiru Kudajbergenovou.

 10. 3. Velká Británie

Václav Klaus je podle komentátorů Guar
dianu amatér a populista. Podle Guardianu
jsou Klausovy aktivity nejlepším argumentem pro to, aby EU zrušila zvyk rotujícího
předsednictví. „Tváří v tvář nejhorší finanční
krizi století Václav Klaus kritizoval plán
na záchranu evropských bank jako neod
povědný protekcionismus. Tváří v tvář přibývajícím důkazům toho, že vědci podcenili
klimatickou změnu, řekl Václav Klaus na
konferenci popíračů změny klimatu, že
Evropa příliš panikaří,“ napsal The Guardian.

 21. 3. Madagaskar

Nový madagaskarský prezident Andry Rajoelina, který se k moci dostal díky vojenskému puči, byl v sobotu inaugurován
v hlavním městě Antananarivu.

 24. 3. Česká republika

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vy
hlásila nedůvěru vládě.

 24. 3. Čína

Každý den je na světě popraveno sedm lidí
a z toho pět zemře na popravištích v Číně.
Se statistikou trestů smrti za uplynulý rok
přišla Amnesty International.

 25. 3. Súdán

Přes kritickou situaci v oblasti trvá súdánská vláda na tom, že nevpustí cizí humanitární organizace na své území.

 1. 4. Velká Británie

Po setkání se svým čínským protějškem
Chu Ťin-tchaem před zahájením summitu
G20 Obama uvedl, že Washington a Peking
zintenzivní spolupráci při řešení globálních
finančních problémů.

 1. 4. USA

Představitelé Albánie a Chorvatska ukončily ve Washingtonu ratifikační proces a oba
státy se staly členy NATO.

monitoring

čtvrtletí roku 2009
 5. 4. Česká republika

Prezident USA B. Obama přednesl v Praze
projev, ve kterém vyzval k potírání ilegálního trhu s jaderným materiálem.

 5. 4. Česká republika

V Praze se konal neoficiální summit Evropské unie, na kterém se setkali představitelé
EU s prezidentem USA.

 7. 4. Moldavsko

Stoupenci moldavské opozice obsadili sídlo
parlamentu v reakci na vítězství komunistů
ve volbách, které považují za zfalšované.

 11. 4. Indie

Maoističtí povstalci zastřelili deset policistů
a vyzvali veřejnost, aby se nezúčastnila
nadcházejících všeobecných voleb.

 17. 4. Česká republika

Ministr zahraničí K.Schwarzenberg pozval
na květnový summit Východní partnerství
zemí Evropské unie v Praze zástupce
Běloruska. Fakticky tak poslal pozvánku
poslednímu představiteli autoritářského
režimu v Evropě.

 20. 4. Švýcarsko

Na konferenci OSN proti rasismu a netoleranci přednesl iránský prezident M. Ahmadinežád projev, ve kterém označil Izrael
za stát s rasistickou vládou. Konferenci
předem bojkotovaly USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a další. Mnohé evropské
státy včetně České republiky opustily jednací sál při Ahmadínežádově projevu, který
v závěru ocenili aplausem zástupci některých arabských a rozvojových států.

 20. 4. Afghánistán

Druhý muž teroristické organizace Al-Kaída
Ajmán Zavahrí uvedl ve videonahrávce, že
prezident USA B. Obama nic nezměnil na
vnímání USA ze strany muslimů. Podle Zavahrího Amerika nadále pokračuje v zabí
jení muslimů v Palestině, Iráku a Afghánistánu a okupuje jejich zemi.

 21. 4. Francie

Prezident N.Sarkozy chce prosadit zákonná
opatření, která by demonstrantům zakazovala zahalovat si tvář a policii by usnadnila
identifikaci demonstrantů.
-red-

Novou dovolenou
už máte, tak ji využijte!
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Evropa – USA – Rusko:
trojúhelník bez hrotů?
Je načase si uvědomit, že hodnoty i síla Západu procházejí

Zdeněk Velíšek

právě nyní zkouškou a že dosavadní řád světa je zpochybňován.

J

sme zvyklí si myslet, že současný
řád světa, utvářený do značné míry
hodnotami i silou Západu, je cosi
neměnného. Ale od přelomu století se
staly a dále se dějí věci, které oslabují vliv
Západu na proces globalizace a naopak
umocňují vliv jiných částí světa, jiných
nositelů ekonomické moci. „Moc změ
nila adresu“ hlásal dokonce nedávno je
den z těch titulků, jimž se ve světovém
tisku občas daří pár slovy vystihnout
vývojovou tendenci. Snad v tomto pří
padě opravdu jen tendenci. Novou ad
resu „moc“ ještě nenašla, ale je zřejmé,
že západní svět přestává být modelem
politické neotřesitelnosti, morální síly
i ekonomické a vojenské hegemonie.
Globalizace může ztratit svůj převážně
západní ráz.
Je načase si uvědomit, že hodnoty i sí
la Západu procházejí právě nyní zkouš
kou a že dosavadní řád světa je odevšad
zpochybňován. Dokonce i sám Západ se
ho pokouší změnit. Z G-sedmičky udělal
G-dvacítku, seskupení, v němž Západ
už nepředstavuje jasnou dominantu.
A v rámci G-dvacítky položil důraz
na rovnoměrnější distribuci bohatství
a vyjádřil to zvětšením kapitálu i pravo
mocí Mezinárodního měnového fondu,
instituce, která nejslabší staví na nohy,
nejzadluženější podpírá… Ale kdo je
vlastně dnes ten nejzadluženější, že? To
jen tak na okraj a jako důkaz, že „moc“
se opravdu na dosavadní adrese nemusí
už dlouho zdržovat.
Spojeným státům, které se po rozpadu
sovětského impéria staly „jedinou super
velmocí“, prohospodařil George W. Bush
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respekt i váhu ve světové politické aréně
a Alan Greenspan s Bertrandem Madof
fem prohospodařili solidnost a stabilitu americké ekonomiky. (Ti dva jsou
tu samozřejmě jen dvěma symboly pokřivení a zneužití systému mnoha dalšími. Přitom to byl dobrý systém. Z Ameriky udělal zemi neomezených možností
a než se octl v krizi, tak jen v letech 1980
až 2007 se postaral o růst HDP v globálu
celého kapitalistického světa o 145 %,
tedy o 3,4 % ročně. Tvrdí to Garry Becker, nositel Nobelovy ceny za ekono-

Medveděv a Putin
jsou dnes v pozici
někoho, kdo
je přemlouván,
a může si tedy
stanovit cenu!

mii. Zásluhám kapitalistického systému
přisuzuje také pozitivní ukazatele z oblasti kvality života, například růst průměr
ného věku téměř všude na světě. Nový
muž v Bílém domě, Barack Obama, je
v současnosti plně soustředěn na ob
novení dynamiky kdysi tak výkonného
amerického hospodářství a zároveň hledá pro zesláblé Spojené státy novou,
zdravější a důstojnější roli v multipolár
ním světě. K ozdravění systému, na němž
stojí Spojené státy i celý západní svět, se
dostane patrně později, a to možná hlav

ně v rámci G-20. Jeho Amerika nehodlá
pokračovat v unilateralismu.
Na našem břehu Atlantiku se už téměř
celé jedno desetiletí pokouší sjednocující
se Evropa o překonání institucionální
krize, která jí brání činit kroky potřebné
pro její životaschopnost (tedy i pro na
ši životaschopnost) v globalizovaném
konkurenčním prostředí a pro to, aby
EU zaujala své místo mezi silami určují
cími běh světa. Pro Unii se ve světě ujala
nelichotivá charakteristika: hospodářský
obr – politický trpaslík.
To tedy je Západ. Z pohledu odjinud
zatím nepříliš přesvědčivý vzor, nepříliš
působivá hrozba. Z pohledu od nás:
nejvyšší čas něco dělat. Jak pro zkonso
lidování Evropské unie a její dobudování
jako bezpečného přístavu, v němž jsme
před pěti lety zakotvili, tak pro vytvoření
harmonického euroamerického prosto
ru, v němž by západní civilizace nalezla
nové jistoty. A zároveň potřebné sebevě
domí nikoli ke střetům, ale k soužití a in
terakci s ostatními civilizačními okruhy
planety. Tak jak si to vytkl za cíl Obama
a jak to odpovídá evropské kultuře.
To, co píšu, se zdá být vzdálené realitě,
kterou žijeme. Ale jsou to záležitosti, jež
mohou naši každodenní realitu buď za
bezpečit, nebo rozvrátit.
Evropa přivítala zvolení Baracka Obamy americkým prezidentem a s ním
změnu v pojetí americké zahraniční politiky. Sama sebe ale zatím změnit ne
dokázala. Sedmadvacetičlenná množina
států s vládami různých politických ori
entací se nestala hned při prvním setkání
s novým americkým prezidentem kom

globální problémy

likvidaci. A právě tento cíl – snižování
a v daleké budoucnosti úplné odstranění
jaderné hrozby – si nový americký pre
zident zvolil jako zahraničně-politickou
prioritu. Bohužel tím obnovuje – ač asi
nevědomky – situaci známou z druhé
půlky minulého století, z dob bipolár
ního světa. Opět je to Moskva versus
Washington. I když tentokrát s rukama
napřaženýma ke stisku. V této záležitosti,
tedy ve vymezování své vlastní pozice
vůči Rusku a ve snaze ovlivnit pozici
Ruska v globálním politickém ringu, jed
ná i Obamova Amerika sólově. Podobně
jako Amerika Bushova. Částečně si za to
ovšem může Evropa sama. Není schopna
se ani přihlásit o slovo. Nemá je kdo říci!
A kdyby mluvili všichni, všech sedma
dvacet, nebylo by to unisono. Smutné!
Kdybychom ještě měli Topolánkovu
vládu, stálo by také za to ji konfrontovat
se skutečností, že při americko-ruských
jednáních o spolupráci v bezpečnostních
systémech se radar stává kartou ve hře.
A to pro obě strany. Je sice pravda, že
Obama v Praze prohlásil, že osud projek
tu radarového štítu záleží na tom, co udě
lá Írán, ale pravděpodobně také závisí na
tom, jak se k němu postaví Moskva. Oba

Barack Obama
je v současnosti
plně soustředěn
na obnovení
dynamiky kdysi
tak výkonného
amerického
hospodářství.

ma ji k tomu nepřímo vyzval dopisem,
který adresoval v únoru Medveděvovi,
a navázal tak na návrhy, které v záležitos
ti protiraketové obrany původně učinil
Bush Putinovi. Ten Rusko přímo vyzval
ke spoluúčasti na protiraketové obraně.
Totéž udělala ministryně zahraničí
nové, Obamovy administrativy Hillary
Clintonová ve svém březnovém roz
hovoru s ruským protějškem Sergejem
Lavrovem v Ženevě. Vlastně tím splnila
také přání německé kancléřky Angely
Merkelové. „Rusku by se měla umožnit

účast na projektu protiraketového štítu,“
řekla Merkelová v den Obamova nástupu
do prezidentského úřadu.
Medveděv a Putin jsou dnes v pozici
někoho, kdo je přemlouván, a může si
tedy stanovit cenu! Například obnovení
vlivu tam, kde o něj sovětské Rusko
přišlo. Kdyby měla jednání „o radaru“,
konaná bez české účasti, pokračovat tím
to směrem, znamenalo by to, že původní
cíl Topolánkovy vlády by se měnil ve svůj
opak. Téma „radar“ by českou kotlinu
pozvolna měnilo v jablko sváru velmo
cenských zájmů, případně v ohnisko
mezinárodního napětí. Americká vojen
ská přítomnost jí původně měla – podle
Topolánkova záměru – zajistit klid. Ještě
že v této chvíli, tj. krátce po Obamových
prohlášeních o protiraketovém štítu
učiněných přímo v Praze, ztratilo téma
„radar“ něco málo na své aktuálnosti.
Začal jsem tento článek obecně a v ro
vině spíše globální. Skončím ho konkrétně
a v rovině spíše národní. Ochota nového
amerického prezidenta k rovnoprávné
mu partnerství s Evropou jako celkem
by měla českou politickou scénu přivést
k závěru, že naše země dluží sama sobě
i Evropské unii mnohem větší úsilí, než
vyvíjela dosud, pro posílení kompakt
nosti a váhy Unie na světové politické
scéně. Práce pro silnou Unii je dnes, za
Obamy, tou nejlepší cestou k partnerství
se Spojenými státy. To může totiž mít
v podmínkách, kterým v současnosti čelí
Západ, jen podobu kompaktního trans
atlantického civilizačního celku tvořené
ho dvěma pokud možno rovnocennými
partnery: Takovými partnery jsou dnes
Spojené státy a Evropa ve své slabosti.
Mohou jimi být zítra v plné síle. 

Zdeněk Velíšek
Text byl napsán 14. dubna 2009

foto: ČTK

paktním druhým pólem aliance nového
typu, kterou Západ potřebuje vytvořit
a kterou by s Obamou vytvořit šlo. Mám
na mysli alianci rovnocenných partnerů:
silné homogenní Evropy a ještě silnější,
ale nikoli dominantní Ameriky.
Pro Washington, pro Brusel i pro jed
notlivé evropské metropole je momen
tálně prioritou vyjasnění vztahů s Ruskem. Rusko se v posledních letech stále
víc stavělo do pozice globálního pro
tihráče Spojených států, zatímco nový
americký prezident Moskvu potřebuje
jako partnera, má-li pokojnou, tedy
diplomatickou cestou zajistit, že Írán
nevyrobí a nepoužije jadernou zbraň.
Evropa se sice chce vymanit z energe
tické závislosti na Rusku, ale tuší, že to
nedokáže a že bez ruských energetických
surovin se stejně nakonec neobejde.
Rusko se jí v energetické emancipaci snaží velmi promyšleně a důsledně bránit
a svou převahu v novodobém vedení
„války“ prostřednictvím energovodů
a energetických surovin jí každou chvíli
drsně připomíná. Krom toho do ev
ropských ekonomik proniká poměrně
masově svým státním kapitálem. Pro
pevnou pozici Evropy není dobré, že ně
které evropské země ani o energetickou
nezávislost na Rusku neusilují. Německo
na ruský plyn vsadilo a spolu s Moskvou
buduje „North Stream“. Tento plynovod,
vedený pod Baltem, bude končit na
německém území. Bulharsko, Maďarsko
a především Itálie – a mimo Evropskou
unii Srbsko – spolupracují s Ruskem na
přípravě výstavby „South Streamu“, pří
mého konkurenta zatím jen projektova
ného plynovodu Nabucco, který by měl
Evropě zajistit dopravu plynu z jiných
než ruských zdrojů a jinou než ruskou
cestou.
Ani pro Spojené státy, ani pro EU není
urovnání vztahů s Ruskem a odstranění
všech hrozeb, které Rusko představuje,
snadnou záležitostí. Nejlepší by bylo,
kdyby Unie a Spojené státy jednaly
s Ruskem společně. Jednají-li s Moskvou
odděleně, jsou vůči ní v nevýhodě. Je bo
hužel jisté, že společně jednat nebudou.
Jednak proto, že EU není homogenní
celek, jednak proto, že Obama zamířil
k budoucnosti americko-ruských vztahů
cestou odstraňování restů minulosti: ni
kdo jiný než Rusko a Spojené státy nemá
takový arzenál jaderných zbraní, aby se
mohl přizvat k jednání o jejich pozvolné
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Proč je lepší
klimaskeptikům
nevěřit
Skepse neboli pochybnost je
nevyhnutelnou součástí vědeckého pokroku. I proto přijetí každé nové vědecké hypotézy
provází velká dávka pochybnosti
a nedůvěry. Pokud se objevují
důkazy, svědčící ve prospěch nové
teorie, široká vědecká komunita
ji postupně přijme za platnou.
Vzpomeňme třeba na slavnou
Wegenerovu teorii „kontinentál
ního driftu“. Zpočátku se jí vědecká komunita geologů silně
bránila, protože odporovala tehdejším poznatkům. Dnes ale ví
me, že je platná. Obdobným vývojem prošla i teorie
„globálního oteplování“.
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Z

počátku se zdálo, že skleníkové ply
ny produkované člověkem (zejména
oxid uhličitý (CO2), metan, a oxid
dusný) mají na podnebí Země pouze za
nedbatelný vliv. Jeho objem v atmosféře
je přece zanedbatelný – pouze 0,038 %.
První důkazy, že CO2 je skleníkový plyn
a zvyšování jeho obsahu v atmosféře mů
že zvyšovat její teploty, přinesly práce
Tyndalla, Fouriera a Arrhenia už v 19.
století. Po desetiletích intenzivního vý
zkumu však většina vědců tyto prvotní
domněnky potvrdila a dnes je jisté, že
zvyšování koncentrace skleníkových ply
nů se na zvyšování teplot atmosféry po
dílí významně. Rovněž je dnes všeobecně
přijímáno, že oteplování má a jeho další
pokračování bude mít negativní dopady
na biosféru a posléze i člověka. Podle sou
časných nejlepších poznatků bude potře
ba snížit emise CO2 o 80 % do roku 2050.
Avšak tak jako v případě každé teorie,
která má dopady ať už na pohled lidí na
svět (např. evoluční teorie) nebo dopady
na fungování ekonomiky či chování lidí
(teorie globálního oteplování působením
člověka), několik „pochybovačů“ zůstalo.
Pokud by si řešení problému globálního
oteplování nevyžadovalo spolupráci
politiků a široké veřejnosti na globální
úrovni, pochybovači by byli irelevantní,
tak jako jsou irelevantní lidi, kteří hlásají,
že Země je plochá. Bohužel se ale v po
pulárním tisku a médiích objevují zavá
dějící zprávy (mýty), které matou širší,
neodbornou veřejnost. Ta potom může
mít dojem, že „vědci si nejsou jisti, jak to
s tím oteplováním vlastně je“.

Alexander Ač

V následujícím článku bude tedy řeč
o „klimaskepticích“ a jejich mýtech. Pozor,
nepleťme si je ale s „popírači globálního
oteplování“. Vesměs totiž uznávají, že se
Země mírně otepluje, nicméně zpochyb
ňují podíl člověka na oteplování a rovněž
zpochybňují, že dopady oteplování budou
zejména negativní. Jsou to vesměs lidi,
kteří zpochybňují jakýkoli význam snižo

Postižené
budou zejména
úrodné oblasti
v Bangladéši
a velká pobřežní
města jako Tokyo,
Sydney, New York,
Londýn nebo
Amsterdam.

vání emisí skleníkových plynů. Podívejme
se, které jsou nejčastější mýty klimaskep
tiků a proč bychom se neměli řídit jejich
doporučeními (tedy že ohledně oteplová
ní je nejlepší nedělat nic).

Poukazování
na krátkodobé trendy

Jedna z nejčastějších strategií je pouka
zování na krátkodobé trendy a změny
klimatického systému. Například pro
fesor geologie Bob Carter z Univerzity

globální problémy

Jamese Cooka v Austrálii napsal pro The
Telegraph v roce 2006 článek s názvem
„S globálním oteplováním je problém…
zastavilo se v roce 1998“. V roce 2008
dánský statistik Bjorn Lomborg, autor
knih Skeptický ekolog a Zchlaďte hlavy
(v češtině vyšlo v letech 2001 a 2007
v nakladatelství Dokořán), napsal článek
pro The Guardian, ve kterém poukázal na
fakt, že: „za poslední dva roky se hladina
oceánů nezdvihla,“ tudíž situace není tak
zlá, jak se to často tvrdí. Před nedávnem,
publicista z Washington Post George F.
Will napsal článek, ve kterém tvrdí, že
únorová plocha zalednění na světě byla
stejná jako byla v únoru v roce 1979 (kdy
začalo měření satelitů).
Carter vychází ze skutečnosti, že rok
1998 byl v globálním průměru rekordně
teplým a všechny následující roky byly
o něco chladnější. To je pravda, ale
z hlediska oteplování je to irelevantní.
S použitím té samé logiky bychom mohli

tvrdit, že globální oteplování se „zastavi
lo“ i v letech 1979, 1980, 1985 nebo 1986,
kdy teplota taky několik let v průměru
klesala. Zaměření se na krátkodobé
změny klimatických ukazatelů ignoruje
skutečnost, že počasí ovlivňuje celá
řada faktorů, ne pouze rostoucí obsah
skleníkových plynů. K rekordním teplo
tám v roce 1998 přispěl fenomén tzv. El
Niňa (španělsky děťátko), kdy se výrazně
zvýšila teplota povrchových vod Tichého
oceánu a globální teplota byla v důsledku
toho vyšší až o 0,2 °C. Bez toho zvýšení
by nebylo možné tvrdit, že globální otep
lování se v roce 1998 zastavilo. Současná
průměrná rychlost zvyšování globálních
teplot je asi 0,2 °C za 10 let.
Lomborg měl taky pravdu, když tvrdil,
že za poslední dva roky se nárůst hladin
světových oceánů nekonal, je to ale zno
vu zavádějící. Kdyby se někdo podíval na
jiné dva roky, zjistil by, že oceány rostou
rychlostí až 9 mm za rok. Dlouhodobě se

ale oceány zvedají rychlostí asi 3 mm za
rok (údaj z posledních 10 let). Rychlosti
nárůstu se mohou dočasně snížit, ale
pravděpodobně spíš urychlit, protože
s dalším oteplováním se bude rychlost
tání ledovců zvyšovat. Podle Mezivlád
ního panelu pro klimatickou změnu
(IPCC) by měla hladina oceánů vzrůst
do roku 2100 v rozmezí 18–59 cm (ve 20.
století vrostla asi o 20 cm), ovšem bez
započtení vlivu ledu z tajících ledovců.
IPCC tento faktor nebral v úvahu, protože
dnes není zcela jisté, jak budou reagovat
velké pevninské ledovcové štíty, zejména
Grónsko a Západo-arktický ledovcový
štít. Profesor Stefan Ramstorf z Institutu
pro výzkum klimatické změny v Potsda
mu v Německu, klimatolog a oceánograf,
předpovídá nejpravděpodobnější nárůst
hladin oceánů do roku 2100 o více než
jeden metr za předpokladu, že nedojde
k omezení emisí skleníkových plynů.
Připomíná, že čím déle budeme otálet,
tím těžší bude zpomalit nárůst hladin
oceánů, a navíc určitý narůst oceánů je
už dnes nezvratný v horizontu 300 až 500
let. Postižené budou zejména úrodné ob
lasti v Bangladéši a velká pobřežní města
jako Tokyo, Sydney, New York, Londýn
nebo Amsterdam. Už dnes o přesídlení
svých obyvatel uvažuje ostrovní stát
Tuvalu v Tichomoří, kde roste hladina
oceánů o 5,7 mm za rok. Za několik dese
tiletí budou ostrovy úplně neobyvatelné
pro deset tisíc původních obyvatel.
George Will pravdu neměl, protože
v únoru 2009 byla plocha celosvětového
zalednění nižší nežli v únoru 1979 asi
o 1,34 milionů km2. Nicméně jsou ob
dobí v roce, kdy může být rozloha ledu
poměrně rozsáhlá i ve srovnání s chlad
nějšími obdobími v minulosti, znovu
ale jde o informace vytržené z kontextu.
Jednak je trend úbytku ledu na severní
polokouli v zimě méně výrazný (sníh
v Arktidě v zimě bude, i když se globální
teplota zvedne o 5 °C), ale jednoznačně
dochází k rychlému úbytku plovoucího
Globální oteplování povede k pokle
su počtu suverénních států. Prvním
z nich budou Maledivy, které se
staly v roce 1997 prvním signatářem
Kjótského protokolu. Dalšími reál
ně ohroženými státy jsou Kiribati
a Tuvalu, které již uvažují o přesíd
lení obyvatel do Austrálie.
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ků o oteplování, 20 jich bylo neutrálních
a pouze sedm jich ohlašovalo ochlazová
ní. Ukázala to studie v odborném časopi
se Americké meteorologické společnosti,
která mimo jiné cituje jednu z fiktivních
postav románu Michaela Crichtona Říše
strachu: „V sedmdesátých letech věřili
všichni klimatologové, že přichází doba
ledová.“ Z toho plyne jednoduché pona
učení, že pokud chceme mít spolehlivé
zdroje informací, musíme je čerpat ze
spolehlivých zdrojů, nejlépe z původních
vědeckých článků nebo od seriozních
publicistů.
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ledu v Arktidě v létě, která může být
podle posledních informací bez ledu už
kolem roku 2040 a možná i dříve. Dnes
víme i to, že v Arktidě dramaticky ubývá
staršího a hrubého ledu (5 až 6letého)
a je mnohem více ledu se stářím 1–2
roky, který je tenčí a taje rychleji. Není
dnes jasné, jaké dopady bude mít zmize
ní arktického letního ledu na celkovou
cirkulaci vzdušných proudů, a tím i na
počasí například v severní Evropě.
Stejně nesmyslné (z hlediska oteplo
vání) je poukazování na chladnou zimu
nebo na chladné léto někde na zemi, ale
stejně tak i poukazování na teplou zimu
nebo na teplé léto (i když jejich výskyt
bude stále častější). Důležitý je globální
průměr teploty a dlouhodobé (20 až
30leté) trendy.

Oteplování řídí zejména Slunce

Změny sluneční aktivity opravdu sehrá
valy dominantní roli při klimatických
změnách v minulosti. Například tzv.
Malá doba ledová (1350 až 1850) byla
charakteristická poměrně nízkými tep
lotami na severní polokouli (asi o 0,5 až
1 °C), které způsobily starosti pěstovate
lům potravin. Vědci doložili její spojitost
s úkazem nazývaným Maunderovo mini
mum, kdy na Slunci nebyly pozorované
žádné slunečné skvrny. Podle některých
klimaskeptiků za oteplováním stojí právě
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Slunce. Za posledních zhruba 30 let však
přesná satelitní měření ukazují, že inten
zita slunečního záření nenarostla, spíše
mírně poklesla. Navíc dochází k celko
vému ochlazování stratosféry, která by se
měla, pokud by hlavním faktorem otep
lování byla sluneční aktivita, oteplovat.
Jiný pokus o vysvětlení příčin oteplování
je spojený s kosmickým zářením. Fyzik
Henrik Svensmark z Dánského ústavu
pro vesmírný výzkum mluví o zrodu nové
vědy „kosmoklimatologie“. Ta vychází
z pozorované spojitosti množství oblaků
v nižších vrstvách atmosféry s množstvím
přicházejícího kosmického záření ze
Slunce. Přínos této vědy může spočívat
v tom, že lépe vysvětlí působení tohoto
záření a vznik mraků na Zemi. S její
pomocí ale není možné vysvětlit pozoro
vaný trend ve změnách teploty vzduchu;
v posledních desetiletích totiž kosmické
záření a stejně tak ani celková oblačnost
nevykazují stoupající, ani klesající trend.

O příchodu doby ledové

Určitou nedůvěru laické veřejnosti
vyvolal úspěšně šířený mýtus o tom, že
klimatologové nás v 70. letech strašili
příchodem doby ledové. Proč bychom
jim tedy měli věřit dnes? Pravda je tako
vá, že v letech 1965 až 1979, kdy se mělo
onou „novou dobou ledovou“ strašit,
vyšlo v klimatologické literatuře 44 člán

Často se stane, že klimaskeptici tvrdí, že
přece „trochu oteplení nemůže zaškodit“,
respektive se odvolávají na středověké
nebo holocenní „klimatické optimum“.
V dobách, kdy bylo tepleji, docházelo
k rozvoji lidských společností, zvýšeným
výnosům potravin a kvalitního vína.
Nikdo nezpochybňuje, že k výrazným
změnám (zejména lokálního) podnebí
docházelo i v minulosti nebo že globální
oteplování nemůže přinést nic pozitivní
ho (například v zimě zmrzne méně lidí).
Nesmíme ovšem zapomínat, že rostliny,
živočichové a nakonec i lidé jsou přizpů
sobeni aktuálnímu podnebí a jakékoli
změny, ať už oteplování nebo ochlazo
vání, s sebou přinášejí zvýšený tlak na
adaptaci. Rovněž nesmíme zapomínat,
že dnes žije na Zemi už 6,7 miliardy lidí
a míst, kam by mohli migrovat, příliš
nezbylo. 

Autor působí jako doktorand
na Akademii věd ČR v Brně.
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Globální oteplování
není akutní problém
Marek Loužek
Co se týče budoucího počasí, často podléháme hrůzostrašným Hlad, voda a chudoba
zkazkám, které jako by vypadly z hollywoodských filmů. Podle
nich se části Antarktidy sesunou do moře, dramaticky se zvedne hladina oceánů, zasáhnou nás ničivé hurikány a nakonec se
zastaví Golfský proud, což Evropu uvrhne do mrazu. Naplní se
scénáře „konce světa“ nebo jsou podobné obavy zbytečné?
Diskuse o teplotě

Klima se v minulosti vždy měnilo a bude
se měnit i v budoucnu. Zapomínáme na
to, že až do doby před třemi miliony
let byla Země trvale teplejší než dnes.
Z hlediska geologického času je dnešní
klima chladné. Část teplotního vzestupu
od té doby je prostě jen odrazem konce
malé doby ledové. Ledovce od poslední
velké doby ledové postupovaly vpřed
a poté velmi často a velmi razantně
ustupovaly.
Globální oteplování nefunguje tak, že
všude je o něco tepleji. Bjorn Lomborg
v knize „Zchlaďte hlavy“ (2007) ukazuje,
že se zvyšují nízké teploty mnohem
více než vysoké teploty. Teploty v noci
a zimě rostou více než teploty ve dne
a v létě. Podobně se teploty v mírných
pásech a arktických oblastech zvýší da
leko výrazněji než v tropech. Na Sibiři
by se tak v zimě mohly zvýšit teploty až
o pět stupňů, zatímco v Africe o 2–3 °C.
Budou četnější vlny veder, ale ubude vln
chladného počasí.
Člověk je tvor velmi přizpůsobivý.
Daří se mu dobře jak při teplotě 15 °C,
tak při 25 °C. Dokážeme se adaptovat na
chlad i na horko. Adaptace na nové kli
ma sice nebude bez problémů, přesto se

ji podaří uskutečnit. V rozumných me
zích by globální oteplování mohlo být,
pokud jde o úmrtnost, lidem dokonce
ku prospěchu. Mnohem větším zabijá
kem než teplo je zima. Střízlivé odhady
ukazují, že každý rok zemře v Evropě na
následky příliš studeného počasí asi 1,5
milionu lidí. To je asi sedmkrát více, než
činí počet úmrtí následkem horka.
Během uplynulých desetiletí se snížil
nejen celkový počet úmrtí, ale především
výrazně klesla naše citlivost na horko.
Zatímco nárůst teploty z 25 °C na 35 °C
by v 60. letech způsobil každodenně sedm
úmrtí navíc, v 90. letech tento účinek
prakticky vymizel. Hlavní příčinou celkově nižší úmrtnosti byla pravděpodob
ně zlepšená zdravotní péče a větší do
stupnost lékařských služeb.
Jedním z nejdůležitějších faktorů
vyšší odolnosti vůči horku je rozšíření
klimatizace. Během času a s dodateč
nými zdroji se na vyšší teploty budeme
umět adaptovat. Budeme na následky
horka umírat méně, i když teploty po
rostou. Řada nárůstů městských teplot
během minulého půlstoletí se odehrála
ve zhruba stejném nebo vyšším rozsa
hu, než který se plánuje pro celé toto
století.

Al Gore tvrdí, že pokud svět rychle ne
podnikne rázná opatření, v příštích pa
desáti letech se budou dvě pětiny lidstva
potýkat s velice vážným nedostatkem vody. Táním ledovců se však množství vody
v řekách zvyšuje, zejména v létě, takže
spousta nejchudších lidí světa bude mít
k dispozici vody více. Ačkoli globální
oteplování bude mít za následek mírné
narůstání mořských hladin, povede to
s největší pravděpodobností ke snížení
počtu zaplavovaných lidí v případě, že
nám vyšší příjmy dovolí mnohem lepší
ochranu před záplavami.
Obavy z šíření nemocí, například malárie, jsou neopodstatněné. V Evropě
a USA jsme malárii vykořenili právě
během století a půl, kdy se svět oteploval.
I když teplota na malárii určitý vliv má,
tento aspekt není nijak osudový. Mno
hem více záleží na široké škále faktorů od
výživy a zdravotní péče přes vysušování
bažin a likvidaci komárů po úroveň pří
jmů a dostupnost chininu nebo nových
léčiv.
Podobně neopodstatněné jsou obavy
z hrozícího hladu. Od roku 1961 se svě
tová populace zdvojnásobila, produkce
potravin se však ztrojnásobila. Jen v roz
vojovém světě se počet obyvatel více než
zdvojnásobil, avšak potravin se zde pro
dukuje čtyřikrát více. Podíl hladovějících
lidí se snížil z 50 % od roku 1950 na 20 %
v roce 2000. Tento podíl klesne do roku
2050 na 2,9 %.
Vliv globálního oteplování bude v kontextu hospodářského rozvoje a zvětšová
ní životní úrovně nepatrný. Dopad kli
matu na zemědělství nemá téměř žádný
vliv na světovou ekonomiku. V roce 2100
budou lidé v rozvojových zemích mno
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hem bohatší než dnes. Během tohoto
století přibude na světě tři miliardy lidí,
přesto bude počet hladových mnohem
menší, jen asi 136 milionů.
Pokud jde o vodu, globální oteplování
bude znamenat více srážek a zvýšenou
dostupnost vody pro více lidí. Výzvou do
budoucna v této oblasti nebude regulace
globálního oteplování, nýbrž zajištění
přístupu k čisté pitné vodě a hygienické
mu zařízení pro tři miliardy lidí. Mají-li
naši potomci v rozvinutém i rozvojovém
světě mít co nejširší možnosti, je životně
důležité, abychom se dnes především
zaměřili na hospodářský rozvoj.

Regulace emisí

Vedle klimatických změn existuje mno
ho dalších důležitých problémů, které
známe mnohem lépe, s řešeními, která
budou mnohonásobně levnější. Cílem
není snižovat emise skleníkových plynů
nebo tlumit globální oteplování jako
takové, nýbrž zlepšovat kvalitu života
a životního prostředí. Snaha o zmírnění
globálního oteplování je jedním z nej
méně užitečných způsobů, jak posloužit
lidstvu a jeho prostředí.
Snižování emisí uhlíku je umělý po
žadavek. Kdyby dohoda z Kjóta zůstala
v platnosti do konce století, stoupla by
globální průměrná teplota místo jinak
očekávaného vzestupu o 2,6 °C jen nepa
trně méně, o 2,42 °C, to znamená o 0,18 °C
pomaleji. S naplňováním dohody z Kjó
ta bychom teploty, která by jinak nastala
v roce 2095, dosáhli v roce 2100. Kjótský
protokol tak byl z velké části symbolic
kou smlouvou.
Na emisích v rozvinutém světě záleží
stále méně vzhledem k tomu, jak dra
maticky rostou ekonomiky Číny, Indie
a dalších rozvojových zemí. Čína pře
konala co do objemu emisí USA a stala
se největším emitentem na světě. Jenže
ani Čína, ani Indie nebudou ochotny
přijmout další omezení emisí, protože
potírání chudoby je pro ně důležitější
než klimatická opatření. Lidem, kteří si
taktak vydělají na jídlo, nemůžeme říkat,
aby omezili emise.
Známe způsoby, abychom globálnímu
oteplování do značné míry zabránili.
Máme ovšem rovněž technologii k ces
tám na Měsíc, přesto tam zas tak často
nelétáme, protože je to velmi drahé.
Pokud na důslednou nápravu všech sou
časných problémů nemáme, musíme se
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zamýšlet nad prioritami – ptát se, u kte
rých problémů vlastně začít. Globální
oteplování určitě není nejnaléhavějším
problémem.
Zatímco celkové náklady na dodržo
vání Kjótského protokolu s účastí USA
přesáhnou v nadcházejícím století pět
bilionů dolarů, celkový užitek pro svět
Lomborg odhaduje na dva biliony dolarů.
Přestože Kjotský protokol je mimořádně
drahá cesta, reagují mnozí kupodivu po
žadavkem, abychom dělali ještě mnohem
více. Lídři G8 se shodli na potřebě snížit
emise do roku 2050 na polovinu. Něco
takového je zoufale neefektivní.
Povědomí o globálním oteplování, jak
jej vytvářejí média a ekologicky zaměření
vědci, je zaujaté a neobjektivní. Naléhavá
potřeba globální klimatické politiky
neexistuje. V dlouhodobém horizontu
nejsme ochotni k velkým a během času
stále dražším obětem, aby z jejich užitků
těžily za několik století mnohem bohatší
generace. Při rozsáhlých redukcích CO2
ovšem po velmi dlouhou dobu celkové
náklady bez výjimky převáží nad přínosy.

Rozvoj jako naděje

Podle OSN budou ve zbytku století bo
hatnout lidé v rozvinutém i rozvojovém
světě. V průmyslovém světě se příjmy lidí
zvýší šestinásobně, příjmy v rozvojových
zemích by měly vzrůst až dvanáctkrát. Pro
diskusi o klimatu to má zásadní význam.
V roce 2100, kdy by měly nastat problémy
kvůli oteplování, by měl průměrný člověk
v rozvojovém světě vydělávat kolem
100 000 dolarů (v současné hodnotě) roč
ně. To mu umožní přizpůsobit se novým
okolnostem lépe než dnes.
I ten nejhorší scénář předpokládá
příjem na osobu 20 000 dolarů a v tomto
hodně nepravděpodobném scénáři by
lidé ve třetím světě byli v průměru stejně
bohatí jako dnešní Portugalci nebo Češi.
Mnohem pravděpodobnější ale je, že
lidé budou bohatší než dnešní průměrný
Američan, Němec nebo Australan. Když
se snažíme pomoci rozvojovému světu
omezováním emisí uhlíku, pokoušíme
se vlastně pomoci lidem v daleké bu
doucnosti, kteří budou mnohem bohatší.
Taková pomoc smysl nemá.
V okamžiku, kdy jsme nuceni vytyčit
si priority a vybírat si mezi klimatickou
politikou, volným obchodem nebo
bojem proti malárii a podvýživě, snaží
se mnozí z takové volby vykroutit a pro

hlašují, že bychom měli dělat všechno.
Je to líbivý postoj. Vypadá ušlechtile.
Je však úplně chybný, protože existují
rozpočtová omezení. Měli bychom se
zaměřit na hospodářský rozvoj, nikoli
boj s klimatem.
Na světě je řada problémů – hospo
dářská krize, HIV, podvýživa, malárie
nebo zajištění čisté pitné vody, u kterých
by mohlo vést naše úsilí k ohromnému
užitku. Měli bychom právě tam napřít
svou pozornost i co největší výdaje. Vyšší
příjmy pro rozvojový svět znamenají
lepší výživu dětí, snadnější léčení jejich
nemocí a zlepšení jejich vzdělání. Vyšší
příjmy vedou ke kvalitnější výživě, lepší
mu zdraví a nakonec i k delšímu životu.
Existuje řada problémů mnohem
důležitějších než globální oteplování.
Vyzdvihováním klimatických změn do
centra naší pozornosti děláme chybu.
Měli bychom se vrátit k normálnímu
pohledu na věc. Svět má velké množství
dalších a naléhavějších problémů, jejichž
řešením můžeme zajistit mnohem větší
prospěch pro lidi, kteří si to zaslouží
mnohem více a nakonec i s mnohem
větší šancí na úspěch. 

Autor je ředitelem pro výzkum
Centra pro ekonomiku a politiku.
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Bezpečnost pro Izrael,
spravedlnost
pro Palestince
Irena Kalhousová

V počtu obětí se palestinsko-izraelský konflikt s přibližně deseti tisíci oběťmi nachází až v páté desítce
všech konfliktů.

O

d doby po druhé světové válce ne
má žádný konflikt zajištěnou tak
stálou pozornost jako arabsko-izraelský konflikt. O nedávných krva
vých konfliktech ve Rwandě a Dárfúru
či o soustavném pronásledování národ
nostních a náboženských menšin v de
sítkách zemí, které jsou členy OSN, se
nemluví ani zdaleka tak intenzivně jako
o konfliktu na Blízkém východě. Co se
týká počtu obětí, palestinsko-izraelský
konflikt s přibližně deseti tisíci oběťmi
se nachází až v páté desítce všech kon
fliktů, které se udály po druhé světové
válce. A přesto mezinárodní organizace
vydávají každoročně k tomuto konfliktu
desítky prohlášení a OSN nevydala více
odsuzujících rezolucí k žádné jiné zemi
než k Izraeli.

Zájem
o blízkovýchodní konflikt

Konflikt, ve kterém proti sobě stojí Židé
a Arabové a ve kterém jde o město Jeru
zalém, ovšem nemůže nebudit pozor
nost. Křesťané a muslimové těžko mo
hou zůstat lhostejní ke konfliktu, který se
odehrává na území, jež mají spjato více
či méně s počátkem své historie. Navíc
jak v západním světě, tak i v Orientu byli
Židé vždy, s někdy pro ně dobrým, jindy
špatným výsledkem, nepřehlédnutelnou
menšinou. Zohledníme-li dále roli zá
padních a arabských zemí při vzniku
státu Izrael a „nevzniku“ státu Palestina,
arabsko-izraelský konflikt má zcela jistě
zajištěno prominentní místo na poli me
zinárodních vztahů. A je to právě kvůli

emocionální angažovanosti tolika vněj
ších aktérů, že z regionálního sporu, ve
kterém jde z velké části o území, vznikl
konflikt, který má výrazně větší dopad,
než konflikty, které se odehrávají na
mnohonásobně větším územím a jež za
sáhly do životů milionů lidí. Pro západní
státy se stalo otázkou povinnosti a snad
i cti přetvořit arabsko-izraelský konflikt
v blízkovýchodní mírový proces.

Izraelsko-arabské vztahy

Blízkovýchodní mírový proces se vyvíjí
na dvou frontách. Na jedné straně jde
u usmíření mezi Izraelem a ostatními
státy v regionu a na straně druhé jde
o izraelsko-palestinský spor. Žádná válka,
kterou proti sobě vedl Izrael a arabské
státy, sice neskončila mírovou smlouvou,
ve vztazích mezi Izraelem a státy Blízkého
východu přesto došlo v posledních dese
tiletích ke značnému zlepšení. I přesto, že
mírovou smlouvu podepsaly s Izraelem
pouze Egypt a Jordánsko, mnohé další
státy s židovským státem spolupracují
více či méně otevřeně v ekonomických,
bezpečnostních i politických otázkách.
Izrael se tak stal v posledních desetile
tích legitimním hráčem i v očích států,
které jeho existenci po dlouhou dobou
odmítaly uznat. A přestože vztahy mezi
Izraelem a většinou arabských států
v regionu nejsou ještě ani zdaleka stan
dardní, poslední arabsko-izraelská válka
se odehrála v roce 1973 a od té doby se
vzájemné spory řeší na diplomatické
úrovni. Dalším krokem k arabsko-izrael
skému usmíření by se měla stát mírová
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Milníky konfliktu
14. květen 1948
na základě plánu OSN vyhlásil Izrael
nezávislost
14. květen 1948–20. červenec 1949
armády pěti arabských států napadly
Izrael, který ve válce za nezávislost
uhájil nezávislost (Egypt okupoval
Gazu, Jordánsko obsadilo Západní
břeh Jordánu a východní Jeruzalém)
5.–10. 10. 1967
Izrael obsazuje v Šestidenní válce
Gazu, Západní břeh, Golanské výši
ny a východní Jeruzalém
6.–16. 10. 1973
útok arabské koalice v tzv. Jomki
purské válce, ve které vítězí Izrael
1964
založení Organizace pro osvobození
Palestiny
17. 9. 1978
Podpis mírových dohod z Camp
David mezi Izraelem a Egyptem
1987
zahájení první intifády na protest
proti okupaci Gazy a Západního
břehu Jordánu
15. 11. 1988
vyhlášení nezávislého státu Palestina
28. 9. 2000
premiér Izrael A.Šaron navštěvuje
Chrámovou horu
29. 9. 2000
zahájení druhé intifády
leden 2006
vítězství Hamasu ve volbách do Pa
lestinské národní správy
smlouva mezi Izraelem a Sýrií. Obě země
spolu začaly nepřímo jednat ještě v době
před nástupem Obamovy administrativy.
Nyní by se tato jednání měla ještě zinten
zivnit. Pro Sýrii je to ideální cesta, jak se
dostat z mezinárodní izolace, posílit svoji
roli důležitého hráče v regionu a díky
finanční pomoci a přilákáním zahranič
ních investorů zlepšit svoji v současnosti
velice těžkou ekonomickou situaci. Izrael
na druhou stranu očekává, že Sýrie výmě
nou za mírovou smlouvu, jejíž součástí
bude vrácení Golanských výšin, vykáže
ze svého území vůdce Hamásu a přestane
sloužit jako spojka mezi režimem v Tehe
ránu a Hizballáhem.

Hrozba jaderného Íránu

Přesto ale pro mnohé aktéry v regionu
Blízkého východu zůstává Izrael trnem
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v oku a neváhají otevřeně zpochybňovat
jeho právo na existenci. Do čela tohoto
tábora se postavil íránský prezident Ahmadínežád. Přestože od vzniku Izraele
bylo opakovaně běžné, že z úst před
stavitelů států v regionu Blízkého vý
chodu zaznívala silácká slova o zničení
židovského státu, vzhledem k íránskému
jadernému programu vzbuzuje v Izraeli
tato výhrůžka značné obavy. Jinak nejed
notná izraelská politická scéna se shoduje v tom, že Írán vyzbrojený jadernými
zbraněmi zcela změní rovnováhu sil na
Blízkém východě. Bude oslabena pozice
sunitských arabských režimů ve prospěch
šíitského nearabského Íránu. Arabským
státům v regionu, budou-li chtít znovu
posílit svoji pozici, nezbude jiná možnost,
než také zahájit vlastní jaderný program.
Na Blízkém východě tak bude spuštěno
kolo nukleárního vyzbrojování, a to navíc
mezi státy, které jsou politicky nestabilní
a jejichž ekonomická síla je slabá. Jejich
spolupracovníky v jaderném průzkumu
se tak pravděpodobně stanou země jako
je Severní Korea, Pákistán a Rusko, tedy
země, které jsou schopny dodat jadernou
technologii levnější, ale méně spolehlivou.

Role nestátních aktérů

Jakkoliv je tento scénář dostatečně
hrozivý, Izrael upozorňuje na ještě jedno nebezpečí, které s sebou jadernými zbraněmi vyzbrojený Írán přinese.
Íránská politická reprezentace si i přes
krajní rétoriku prezidenta Ahmadínežá
da musí být vědoma následků, které by
s sebou přinesl útok Teheránu na Izrael
či jakýkoliv západní cíl. Místo toho, aby
tedy vystavila hrozbě odvety své vlastní
území, může jaderné zbraně předat ne
státním aktérům, z nichž někteří jsou
již nyní schopni zcela zásadně ovlivňo
vat dění na Blízkém východě a měnit
domácí politickou situaci v zemích, ve
kterých působí. Teheránský režim sám
mnohé z nich ideologicky, finančně
a technologicky podporuje. Na prvním
místě přichází v úvahu libanonské šíit
ské hnutí Hizballáh, které je na Íránu
téměř zcela závislé. Palestinský Hamás
je dalším příhodným spojencem Íránu.
Kromě peněz získává Hamás od Teherá
nu právě také vojenskou a technologic
kou podporu. V případě, že by se těmto
radikálním hnutím dostaly do rukou
zbraně hromadného ničení, Izrael by
musel řešit situaci, kdy se tyto zbraně

ocitly v rukách těch, kteří nejenže podobně jako Írán volají po likvidaci ži
dovského státu, se kterými se ale navíc
Izrael dostává pravidelně do vojenského
střetu. Zatímco s arabskými státy Izrael
již více jak tři desetiletí válčit nemusel,
jen za poslední dva roky se ocitl v přímé
vojenské konfrontaci právě s Hizbal
láhem a Hamásem. Pro Izrael je proto
otázka jaderného Íránu a působení radi
kálních hnutí na jeho severní, respektive
jihozápadní hranici tím nejpalčivějším
tématem, se kterým se musí vypořádat.

Izraelsko-palestinský konflikt

Jakkoliv Izrael považuje za největší hroz
bu pro vlastní bezpečnost i pro stabilitu
Blízkého východu ambiciózní Írán a jeho
spojence v podobě nestátních aktérů,
mezinárodní společenství očekává, že
nejvíce iniciativy Izrael vyvine při jedná
ní s Palestinci. Jestli se za poslední dese
tiletí podařilo zmírnit napětí v izraelsko-arabských vztazích, izraelsko-palestin

Kompletní
rušení osad na
palestinských
územích je
ekonomicky
a politicky zcela
nereálné.
ský konflikt se stále nachází v začarova
ném kruhu neúspěšných jednáních, úto
ků a protiútoků a ztráty důvěry v úmysly
druhé strany. Izraelci a Palestinci spolu
nespočetněkrát vyjednávali, podepsali
mnohé mírové plány, na kterých pracova
ly týmy Američanů, Evropanů i zástupci
arabských států, ale zatím bez úspěchu.
Když byly v roce 1991 na konferenci
v Madridu zahájeny první přímé rozho
vory mezi Palestinci a Izraelci, základním
mottem pro jednaní, které definovaly
Spojené Státy jakožto hlavní sponzor
těchto rozhovorů, byla „bezpečnost pro
Izrael, spravedlnost pro Palestince“. Od
té doby zůstává toto motto základním
požadavkem pro jakákoliv vyjednávání.
Po dvou dekádách společných jed
nání dospěli hlavní aktéři ke shodě, že
výsledkem mírových jednání by měl být
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samostatný palestinský stát a stát Izrael
žijící vedle sebe v míru. Představy na
obou stranách jak toho dosáhnout se
ovšem zatím dosti liší. Mezi základními
spornými body zůstává otázka hranic
mezi Izraelem a budoucím palestinským
státem. Izrael od roku 1967, kdy kontro
luje Západní břeh Jordánu, vystavěl na
palestinských územích židovská města
a osady a jejich kompletní rušení je eko
nomicky a politicky zcela nereálné. Žádný
izraelský premiér by takový krok politicky
neustál a izraelská ekonomika si nemůže
dovolit tolika lidem vyplatit kompenzace.
Mírové plány navrhované západními
zeměmi proto počítají s výměnou území.
Pro Palestince je ale taková výměna velice
citlivou otázkou především s ohledem na
zachování územní kontinuity na Západ
ním břehu. Stejně tak komplikovaná je
otázka vytvoření koridoru mezi Západ
ním břehem a Gazou, který by měl obě
palestinská území propojit a který by měl
vést právě přes izraelské území.

Problematika uprchlíků

Druhým klíčovým bodem je otázka
palestinských uprchlíků. Přestože dnes
se jedná již o druhou a třetí generaci
Palestinců, která se nenarodila na území
dnešního Izraele, palestinští představite
lé stále opakují svůj požadavek na návrat
uprchlíků do jejich původních domovů.
Palestinci v Gaze a na Západním břehu,
kteří dnes žijí třeba jen pár kilometrů
od svých původních domovů, si stále
udržují statut uprchlíka. Ti, kteří během
arabsko-izraelských válek uprchli do
sousedních zemí, dodnes, s výjimkou
Jordánska, nedostali občanství. Tato
situace, která je unikátní právě pro pales
tinské uprchlíky, není ovšem náhodná.
Udržuje se tím velká emocionální vazba
na území, na kterém žili jejich předci.

Zatím žádný palestinský politik nenašel
odvahu, aby otevřel diskuzi na téma
návratu palestinských uprchlíků a zrov
na tak zatím z palestinské strany nikdo
otevřeně neřekl, že to bude budoucí
palestinský stát a nikoliv Izrael, který
přijme ty Palestince a jejich potomky,
kteří během válek odešli do sousedních
zemí. Pro Izrael je otázka návratu pales
tinských uprchlíků otázkou existenční.
Z původních asi 700 000 lidí, kteří přišli
o své domovy v první arabsko-izraelské
válce, se dnes, právě díky tomu, že statut
uprchlíka přesel i na jejich potomky,
jedná asi o 4 miliony Palestinců. Jejich
návrat by ovšem znamenal likvidaci státu
Izrael, tak jak ho známe dnes.
Neposledním klíčovým tématem je
otázka bezpečnosti. Izrael si po zkuše
nosti v Gaze klade otázku, zda-li umír
něné palestinské síly budou schopny
obstát tváří v tvář radikálům. Bylo to jen
dva roky po stažení Izraele z Gazy, kdy
po krátké občanské válce zlikvidovali
a vyhnali příslušníci Hamásu velkou část
příznivců Fatahu a ujali se vlády nad
Gazou. Palestinské instituce, které se za
velké finanční podpory Západu utvářejí
již od roku 1994, prosluly pod vedením
Fatahu svojí neefektivitou a zkorumpo
vaností. Není proto ani divu, že Hamás
má velkou podporu i na Západním
břehu a Izrael se obává, že stáhne-li svoji
armádu ze všech palestinských území,
bude brzy čelit raketovým útokům nejen
z Gazy, ale i ze Západního břehu.
V neposlední řadě brání usmíření
mezi Izraelci a Palestinci ztráta důvěry
a naděje na obou stranách. Palestinci pře
stávají věřit, že v souvislosti s pokračující
výstavbou židovských osad na pales
tinských územích je Izrael ochoten připustit vznik palestinského státu. Izraelci zase podezírají Palestince, že v hloubi

duše stejně doufají, že jednoho dne získají
zpět i dnešní území Izraele, což je ko
neckonců otevřený cíl hnutí Hamás. Jak
v Izraeli, tak na straně Palestinců proto
sílí podpora těch hlasů, které odmítají
pokračování mírového procesu tak, jak
byl nastaven v posledních dvou dekádách.
Dvoustátní řešení, které by splňovalo
požadavek „bezpečnost pro Izrael, spravedlnost pro Palestince“, se stalo mantrou
pro všechny vyjednavače izraelsko-pales
tinského usmíření. Jakkoliv je toto řešení
zřejmě jediné možné v dlouhodobém
horizontu, v krátkodobém čase a za sou
časného rozložení domácích politických
sil v Izraeli a na palestinských územích je
zcela nerealistické. Nemá-li diplomatický
proces zkolabovat úplně, vyjednavači by
měli vzít v potaz obtíže, které brání oka
mžitému dvoustátnímu řešení a připravit
plán, který umožní oběma stranám zase
získat důvěru v mírový proces. 

Irena Kalhousová je analytičkou AMO.
Vystudovala politologii
na Hebrejské univerzitě v Jerusalémě
a Evropská studia
na Univerzitě v Cambridge.
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Ohlédnutí za vidinou
Neexistuje snad evropský nebo americký politik, který by v souvislosti s Blízkým východem
nemluvil o nutnosti vzniku palestinského státu. Princip „dvou států žijících v míru vedle sebe“
se stal mantrou opakovanou tak často, až světu uniklo, jak se vzdaluje realitě.

V

Izraeli se po předčasných únoro
vých volbách pomalu zabíhá nová
vláda. Jejím předsedou je vůdce pra
vicového nacionalistického bloku Likud
Benjamin Netanjahu. Tento dobře známý
fakt je pro úvahy nad vizí palestinského
státu poměrně důležitý. Likud totiž takové
uspořádání odmítá. A co víc, patří k sio
nistickým stranám, které se hlásí k aktiv
nímu osídlování Izraelem okupovaných
území dalšími židovskými osadníky.
Nejen Evropská unie, ale i Spojené
státy za této situace tlačí Izrael ke zdi.
I český ministr zahraničí Karel Schwar
zenberg, který opakovaně vyjádřil své
sympatie k Izraeli, na setkání EU v Hlu
boké nad Vltavou v březnu prohlásil, že
pokud Izrael myšlenku palestinského
státu neuzná, vztahy Unie s jeruzalém
skou vládou budou „velmi obtížné“.
Potichu samozřejmě nejsou ani sa
motní Palestinci. V obecné rovině ozna
čují usazování dalších a dalších Židů na
území, kde má vzniknout arabský stát,
za největší překážku trvalého míru. „Jak
mohou Izraelci s vážnou tváří tvrdit, že
přistěhovalec z Ruska, z Ameriky nebo
třeba z Indie má na život v kopcích třeba
kolem Hebronu větší právo než arabské
rodiny, které tam po staletí žijí?“ řekl
mi v Rámalláhu jistý učitel a vlastně jen
shrnul názor „palestinské ulice“.
Když se ukázalo, že premiérem bude
v Izraeli Netanjahu, Západem uznávané
palestinské vedení navíc upozornilo na
zajímavý paradox. Prezident Mahmúd
Abbás podle izraelského deníku Ha‘arec
připomínal západním politikům, že když
byli v palestinské vládě národní jednoty
před dvěma lety i zástupci Hamásu, mezi
národní společenství ji bojkotovalo. Dů
vod? Hamás odmítá uznat Izrael a vede
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Netanjahu nabízí
Palestincům
nanejvýš tzv.
„ekonomický
mír“ – zlepšení
životních
podmínek na
okupovaných
územích, ale
nikoli povýšení
politických práv.

proti němu ozbrojený boj. Teď je to ale
izraelská vláda, kdo se odmítá explicitně
podepsat pod požadavky mezinárodního
společenství na vznik palestinského stá
tu. Bude tedy Západ stejně vehementně
bojkotovat Netanjahuův kabinet?

Dolary místo státnosti?

Dá se samozřejmě čekat, že realita bude
tak vyhroceným postojům vzdálená.
Oproti původním očekáváním, že Netanjahu bude vládnout jen s náboženskými a extrémně pravicovými koaliční
mi partnery, nakonec do vlády vstoupila
i levicová Strana práce. A její vůdce, mi
nistr obrany Ehud Barak, prosadil v ko
aliční smlouvě závazek, že vláda bude
ctít dosavadní závazky týkající se mírového procesu. Což znamená i třeba tzv.
cestovní mapu a nejnověji dohody z amerického Annapolis (listopad 2007), kde
je myšlenka palestinského státu jasně
zakotvená.

Už před vznikem vlády rozjel celo
životně levicový prezident Šimon Peres
propagační diplomatickou kampaň, ve
které vysvětloval, že i Netanjahuova vláda „půjde cestou mírového procesu“. To
též zopakoval koncem března i v Praze.
Už dlouhá léta se v Izraeli objevuje
argument, že vznik palestinského státu
je v zájmu samotného židovského státu.
„Pokud se Izrael nemá stát zemí, kde
bude arabská většina, pak by měl Netan
jahu svůj názor přehodnotit a na vznik
palestinského státu přikývnout,“ nabádal
nastupujícího premiéra deník Ma‘ariv.
Přihlásil se tak k myšlence, že má-li být
Izrael demokratický a zároveň židovský,
Arabům na okupovaných územích zkrát
ka musí umožnit alternativu.
Netanjahu nabízí Palestincům nanejvýš
tzv. „ekonomický mír“ – tedy vylepšení
hospodářské spolupráce, zlepšení život
ních podmínek na okupovaných územích –
ale nikoli povýšení politických práv. Nej
později na podzim 2000 se ale ukázalo,
že větší blahobyt Palestincům nestačí. Své
protiizraelské guerillové povstání a teror tehdy spustili v době, kdy se na oku
povaných územích výrazně zlepšovaly
ekonomické ukazatele. Rozhodující ale
bylo, že pár týdnů před tím selhaly zlomo
vé rozhovory v americkém Camp Davidu.

„Kdo je tu osadník“

Otázka politiky a personálního složení
aktuální izraelské vlády ale patrně nebu
de hrát v osudu palestinského státu větší
roli. Ve hře jsou totiž daleko zásadnější
věci. A překážky.
Ekiva Eldar patří k předním levicovým
novinářům v Izraeli. Ze stránek deníku
Ha’arec poměrně ostře kritizuje židovské
osídlování Západního břehu Jordánu a vý-
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palestinského státu
Břetislav Tureček

chodního Jeruzaléma. Loni ale na před
nášce řekl jednomu útočnému Palestinci
v publiku: „Pokud chcete debatovat o ru
šení židovských osad na okupovaných
územích, ou kej. Pokud ale za jednu
velkou židovskou osadu považujete celý
Izrael, pak se nemáme o čem bavit.“
Eldar tak trefně vystihl důležitý před
poklad vzniku palestinského státu. Když
už by totiž Izrael na založení nového sou
sedního útvaru přistoupil, předpokláda
lo by to reciprocitu ze strany Palestinců.
A o té mohou být oprávněné obavy.
Myšlenka, že Izrael vznikl před 61 lety
legitimně, není v arabském světě pořád
úplně doma.
Židovští povstalci a teroristé (zčásti
vyzbrojení československými zbraněmi)
vyháněli už před založením Izraele
arabské obyvatele i z míst, kde plán OSN
na rozdělení britské mandátní Palestiny
počítal s arabským státem.
Po založení Izraele vyhánění a odchod
Palestinců pokračovaly v rámci regulérní
mezinárodní války. Izrael v souhrnu
zlikvidoval více než 400 arabských vesnic
a vznikl těžko řešitelný uprchlický pro
blém. Nejprve v podobě tři čtvrtě milio
nu uprchlíků, dnes už podle statistik OSN
i s jejich potomky více než 4,5 milionu.
Palestinci se oficiálně stále odmí
tají vzdát sveho teoretického práva na
návrat. Zdaleka ne všichni by o návrat
stáli. Izrael se ale přesto obává, že takový
koncept by pohřbil myšlenku, že jde
o stát především pro Židy a teprve pak
pro kohokoli jiného, byť by to měli být
původní arabští obyvatelé.
Vývoj posledních měsíců jen nahrává
pesimistům, podle kterých smířlivost
Palestinců opět výrazně klesá. „Navrch
získává generace, podle které nelze s Iz

Plán Generálního shromáždění OSN z roku 1947
na rozdělení území na dva státy.

raelem jednat jinak než z pozice síly,“
shrnuje přední palestinský sociolog Cha
líl Šikakí. „Ke kompromisu náchylnější
nacionalistický tábor, tedy hlavně hnutí
Fatah, ztrácí pozice. I demokratické vol
by a reprezentativní průzkumy ukazují
rostoucí popularitu islamistů sázejících
na násilné metody. Vítr z plachet jim
může vzít v podstatě jediná věc – sku
tečný průlom v mírovém procesu. A to
vypadá velmi nereálně.“
Také na židovské straně existuje tábor,
pro který je kompromis s Araby, anebo
i řeči o něm, červeným hadrem. Jsou to
hlavně osadníci. Pro tyto radikály území,

kde má vzniknout palestinský stát, patří
k Zemi izraelské a rozhodně ne Arabům.
Část obyvatel osad by se sice svých do
movů vzala výměnou za kompenzace
a usazení v samotném Izraeli. Západní
břeh Jordánu je ale posetý desítkami
takzvaně ideologických osad obývaných
lidmi, kteří z přesvědčení přišli žít právě
a jedině na okupovaná území. Židovští
radikálové, kteří okolní Palestince terori
zují i násilím, zatím tvoří početně slabou
skupinu. Názory ale mají stejné jako
nenásilná většina osadníků.
„Tady všude je izraelský stát,“ řekla
mi v osadě Eli americká židovka, která se
tam usadila a má už pět dětí. „Ti Arabové
kolem nás mi nevadí. Dřív jsme k nim
s dětmi občas chodili, Arabové je vozili na
oslících. Pořád je to ale židovská země –
a jestli se to Arabům nelíbí, ať jdou jinam.“
Na osadnických diskuzních fórech je
naprosto běžný názor, že na Západním
břehu Jordánu nejsou osadníky a kolo
nisty Židé, ale Arabové.
Vůdce hlavní osadnické organizace
Daniel Dajan volí mnohem diplomatič
tější slova, podstata ale zůstává stejná.
„Nemyslím, že nazrála doba pro zaklá
dání nějakého dalšího arabského státu,“
řekl mi.
„Možná někdy v budoucnu, teď se
spíš musíme soustředit na zlepšení
ekonomické situace Palestinců,“ dodal
a vlastně tak okopíroval slovník premiéra
Netanjahua.
Problémem izraelsko-palestinského
konfliktu je, že na obou stranách existuje
tábor schopný zmařit jakýkoli postup
kupředu. Na palestinské straně jsou to
teroristé, kteří načasováním kampaně dokáží podrazit nohy diplomatům
z „umírněného“ tábora nebo i rozhod
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Izraelské obrněné transportéry
hlídkují u bezpečnostní bariéry oddělující
uprchlický tábor Chán Júnis v pásmu
Gazy od židovské osady Neve Dekalim.

nout výsledek voleb v Izraeli. Na izrael
ské straně je rovněž extremistický tábor,
kterému ale bohatě stačí torpédovat
„mírový proces“ politickými nástroji.
Není bez zajímavosti, co vedlo k nyněj
šímu volebnímu nástupu pravice. Dosa
vadní centristickou vládu Ehuda Olmerta
položily jeho korupční skandály. A ty při
šly ve chvíli, kdy americký magnát Morris
Talansky začal vypovídat o tučných obál
kách, které prý v minulosti dával Olmer
tovi. Jak přitom Talansky řekl izraelským
novinářům, k otevření roky starých kauz
ho ponoukli radikální pravicoví rabíni,
kterým se nezamlouval odchod Olmerta
z pravicového bloku Likud do centristické
strany Kadima a následné vstřícné kroky
vůči Palestincům a Sýrii.

Intrikami za mír
Problémem
izraelsko-palestinského
konfliktu je, že
na obou stranách
existuje tábor
schopný zmařit
jakýkoli postup
kupředu.

Státy de facto uznávající Palestinu jako suverénní stát
Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Angola, Bahrain, Bangladéš, Bělorusko, Benin,
Bhútán, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brunej, Bulharsko, Burkina Faso, Bu
rundi, Čad, Česká republika, Černá Hora, Čína, Demokratická republika Kongo,
Džibutsko, Filipíny, Egypt, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, GuineaBissau, Indie, Indonésie, Írán, Irák, Jemen, Jordánsko, Kambodža, Kamerun,
Kapverdské ostrovy, Katar, Komory, Kongo, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Kypr, Laos,
Libanon, Libye, Madagakar, Maďarsko, Malajsie, Maledivy, Mali, Malta, Mauri
tánie, Mauritius, Mongolsko, Maroko, Mozambik, Namibie, Nepál, Nikaragua,
Niger, Nigérie, Omán, Pakistán, Peru, Polsko, Rakousko, Rovníková Guinea,
Rumunsko, Rusko, Rwanda, Saudská Arábie, Senegal, Severní Korea, Seychely,
Sierra Leone, Somálsko, Srbsko, Srí Lanka, Súdán, Středoafrická republika, Svatý
Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Turecko, Uganda,
Ukrajina, SAE, Vanuatu, Vatikán, Vietnam, Zambie, Zimbabwe.
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S úspěchem lze tedy pochybovat, že
izraelští a palestinští zastánci modelu
dvou států mají takovou sílu, aby tento
polomrtvý a zdiskreditovaný projekt
v nejbližší době vzkřísili. Západní dip
lomaty to ale snad až popohání k vy
dávání dalších a dalších optimistických
prohlášení. Jedním z hlavních hříchů je
pokrytecké předstírání, že na palestinské
straně existuje něco jako umírněné vede
ní, které by dokázalo poklidné sousedské
soužití s Izraelem prosadit. Umírnění
– jistě – takoví politici tam jsou. Jak ale
dokládají výše citovaná slova sociologa
Šikakího, rozhodně nejsou uznávaným
vedením.
Pro Evropskou unii, Bílý dům a vlast
ně pro celé „mezinárodní společenství“
je představitelem tohoto umírněného
proudu vůdce hnutí Fatah a prezident
palestinské samosprávy Mahmúd Abbás.
Jaká je ale realita? Abbásovi vypršel
počátkem ledna čtyřletý mandát a teď
je u moci výhradně díky svému dekretu.
Ten navíc neprošel předepsaným par
lamentním schvalováním a Abbásovo
setrvávání v úřadu je tedy – kulantně
řečeno – velmi sporné. To, co by Spojené
státy nebo Brusel pranýřovaly v případě
Běloruska či podobných států, náhle
přecházejí taktním mlčením u svého
palestinského chráněnce.
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Logika je zjevná. Abbás odmítl na pod
zim v předepsaném termínu vypsat volby
svého nástupce. A kdyby v lednu – nebo
kdykoli jindy, třeba v případě úmrtí –
skončil, úřadujícím předsedou palestinské
samosprávy by se náhle na dva měsíce stal –
šéf parlamentu. A tím je v důsledku tři
roky starých voleb zástupce „radikálního“
Hamásu, univerzitní profesor Abd al-Azíz
Duvajk. Tedy demokraticky zvolený poli
tik s nezpochybnitelným mandátem, kte
rý ale není členem „umírněného tábora“.
Ohýbání demokracie v zájmu „mí
rového procesu“ má i některé opravdu
ponuré aspekty. Tak například: Duvajk je
už třetí rok v izraelském žaláři (armáda
ho spolu s desítkami dalších poslanců
Hamásu zatkla, aby ho Izrael mohl vy
měnit za vojáka Gilada Šalita). Teprve
v polovině prosince 2008 ho ale izraelská
justice odsoudila za členství v Hamásu
na tři roky do vězení.
V seriozním arabském tisku se objevila
informace, že o soudní „pojištění“ Duvaj

kova pobytu za mřížemi požádal Izraelce
krátce před vypršením svého mandátu
Abbás. Návrat předsedy a dalších členů
Palestinské legislativní rady zvolených
za Hamás by totiž výrazně zkomplikoval
pozici nelegitimního prezidenta a celé
jeho vlády, kterou vede další Západem
podporovaný politik Salám Fajjád.

Císař je nahý

Nadšení a příznivá realita 90. let už tedy
na Blízkém východě vyprchaly. Mezitím
přišlo na několik let ono palestinské
povstání, které v očích mnoha Izraelců
mírové snahy naprosto zdiskreditovalo.
Zároveň se zdvojnásobil počet židovských osadníků na okupovaných územích
a pro tisíce dalších Izrael staví nové do
movy. Pokud by dnes nějaký palestinský
stát vznikl, šlo by o shluk enkláv oddě
lených izraelskými vojenskými základ
nami a silničními koridory sloužícími
výhradně Židům. Tedy model, který by
za státnost nepovažoval patrně žádný ná

rod na světě. Je tedy iluzorní a licoměrné
očekávat, že na něco takového mohou
přistoupit Palestinci.
Ve stejné době není možné čekat ani
to, že izraelské vedení kývne na ukončení
okupace Západního břehu. Když Izrael
stáhl armádu a kolonisty z Gazy, tamní
guerilly a teroristické buňky „osvoboze
necký boj“ nezastavily, ale naopak zesílily.
Mezinárodní společenství namísto
spravedlivé kritiky obou táborů straní
zčásti Izraeli, zčásti Palestincům. Jas
nému pojmenování problému se ale
vyhýbá a jednotlivé státy se namísto toho
předhánějí v pořádání dalších a dalších
summitů a mírových konferencí.
I západní odborníci už dávno vědí, že
císař je nahý. Evropští a američtí politici
zatím nemají odvahu to veřejně přiznat.
Nikdo totiž neví, co by tím spustili.  
Autor je zpravodaj Českého rozhlasu
na Blízkém východě,
napsal knihu Světla a stíny islámu
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Paradoxy
 zhroucených států
Martin Riegl

Klub zhroucených států není na rozdíl od suverénních států založen na exkluzivitě členství.

Globální fenomén

„Hlavní město kapitalistického světa“, kde
se snové vize anarchokapitalistů a libertariánů staly noční můrou místního
obyvatelstva a mezinárodního spole
čenství. Při nezainteresovaném pohledu
z vnějšku město pulsuje a obchod pro
chází boomem. Ve městě, kde neexistují
oficiální příkazy, zákazy, daně či poplat
ky za licence, vynakládají obchodníci
obrovské sumy na bezpečnost, hotely
prosperují pod ochranou ozbrojenců
a navzdory anarchii se daří nejen sek
toru služeb. Ekonomický život nadále
funguje i proto, že ekonomické aktivity
mají přísně lokální charakter a lze je
relativně snadno zabezpečit. Na hlavním
trhu v Mogadišo si lze pořídit nejnovější
elektroniku, problém není bezdrátové
připojení na internet a mezinárodní
hovory patří mezi nejlevnější na celém
kontinentu.
Při bližším pohledu lesk ekonomické
aktivity pohasíná ve světle hierarchického
klanového systému, ve kterém všichni
ozbrojení muži a politici patří k horní
vrstvě, jejíž členové se cítí bezpečně. Ženy
z tohoto klanu jsou v bezpečí, pokud
neriskují noční vycházení. Nejnešťastněj
šími v Mogadišu, v jednom z nejnebez
pečnějších měst na světě, jsou členové
neozbrojených kmenů, kterým není dovo
leno držet zbraň. Tito lidé jsou podrobeni
nepředstavitelnému ponižování.
Somálsko se za poslední dvě dekády
stalo synonymem a extrémním příkla
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dem fenoménu zhroucených států, které
jako prstenec obepínají celý rozvojový
svět na všech kontinentech. Od Haiti
přes západní, střední, východní, jižní Af
riku, Střední východ, jihovýchodní Asii
až po Kolumbii. Podle odhadů žije v nee
fektivně fungujících státech, kterým hro-

Klíčem k posílení
států není
rozvojová pomoc
ani demokratizace,
ale budování
infrastruktury.
zí zhroucení až 25 % světové populace,
přičemž rozdíl mezi nimi a rozvinutými
státy se od 70. let 20. stol. neustále zvy
šuje. Podle Světové banky došlo v letech
1960–2001 v Demokratické republice
Kongo k průměrnému ročnímu poklesu
HDP o 3,3 % a v Libérii o 3,2 %, což je
právě u těchto států zarážející vzhledem
k jejich obrovskému potenciálu přírod
ních zdrojů.
V mnoha státech střední, východní
Afriky, ale i v Iráku či Afghánistánu platí
to, co popsal R. Kaplan v západní Africe
v průběhu 90. let minulého století. Ulice
jsou často neosvětlené, policie nemá
benzín do aut a v noci raději nevychází

do ulic, vláda po setmění nemá žádnou
výkonnou moc ani v hlavních městech
a daří se organizované kriminalitě. Ro
zumné letecké společnosti neprovozují
z bezpečnostních důvodů přímé lety
do států, jako je Irák, Afghánistán nebo
Somálsko, kde se vlády střídají se želez
nou pravidelností jako na Apeninském
poloostrově.

Top 10

Jak poznamenal Niall Ferguson, klub
zhroucených států není, na rozdíl od
suverénních států, založen na exkluzivitě
členství. Přestože místa v první desítce
okupují od roku 2005 Somálsko, Súdán,
Demokratická republika Kongo, Pobřeží
Slonoviny, Čad, Irák, Afghánistán nebo
Zimbabwe, ve dvacítce nejhorších přípa
dů se čas od času objevují i noví členové
(Nepál, Srí Lanka, Bangladéš, Burundi,
Východní Timor nebo Severní Korea).
Mezi typické rysy zhroucených států
patří demokratické tlaky, vysoká koncen
trace obyvatel, vysoký počet emigrantů
a vnitřních uprchlíků, odliv mozků do
zahraničí, nerovnoměrný ekonomický
rozvoj mezi jednotlivými segmenty spo
lečnosti, ekonomický úpadek v důsledku
pádu/růstu cen exportních/importních
komodit, odliv zahraničních investic, ne
vyplácení mezd státním zaměstnancům
a bezpečnostním složkám, kriminalizace
a delegitimizace státu, rozšíření korupce,
netransparentní rozhodování, nefunkční
veřejné služby (zdravotnictví, vzdělávání,
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veřejná doprava), porušování lidských
práv, etnické čistky, vytváření ilegálních
vojenských jednotek a intervence vněj
ších aktérů. Pro post-industriální svět
nepředstavují slabé a zhroucené státy
jen smutnou televizní reality show, ale
reálné strategické hrozby. Jsou základ
nou ilegálních činností, jako je produkce
a obchod s drogami, globální terorismus,
bují zde pandemie AIDS a v neposlední
řadě jsou tyto státy zdrojem ilegálních
imigrantů, kteří v posledních letech pře
těžují kapacitu ostrovní Malty, člena EU.
Příčiny slabosti jednotlivých států jsou
různé, nejčastěji se jedná o konflikty
vyplývající z etnických, náboženských
nebo ideologických sporů, které vedou
k rozpadu státních institucí. V Súdánu,
Středoafrické republice či Bangladéši
představuje výbušný koktejl především
společenská struktura. Spojené nádoby
jednotlivých společenských fenoménů,
jako je téměř polovina populace ve věku
do čtrnácti let, poloviční negramotnost
(70 % u žen v případě Středoafrické republiky), porodnost mezi 4–5 dětmi na
ženu, obrovská nezaměstnanost a rapid
ní urbanizace dávají za pravdu Kaplano
vě vizi budoucnosti. Představte si velkou
limuzínu v ulicích New Yorku plných
výmolů a žebráků. V klimatizovaném
vnitřku jsou post-industriální regiony
severní Ameriky, Evropy a části Pacifi
Failed State Index –
20 nejméně stabilních států:
1. Somálsko
2. Súdán
3. Zimbabwe
4. Čad
5. Irák
6. Demokratická republika Kongo
7. Afghánistán
8. Pobřeží Slonoviny
9. Pákistán
10. Středoafrická republika
11. Guinea
12. Bangladéš
13. Myanmar
14. Haiti
15. Severní Korea
16. Etiopie
17. Uganda
18. Libanon
19. Nigérie
20. Srí Lanka

foto: ČTK

Post-industriální svět vs. chaos

Protivládní rebelové vláčejí ulicemi Mogadiša
tělo amerického vojáka zabitého příslušníky
somálské frakce generála Aidida.

ku a několik izolovaných míst s jejich
informačními dálnicemi. Zbytek lidstva
se vydal po jiné cestě. Vně limuzíny se
nachází zchátralá, přelidněná planeta
bojovníků a válečníků ovlivněných nej
horší západní popkulturou a kmenovou
nenávistí bojující o odpadky vyčerpané
planety v guerillových válkách, které
nemají žádnou strukturu.
Ve světě zhroucených států od Bosny
a Hercegoviny po Barmu, kde chybí ve
společnosti minimální konsensus o exi
stenci společného státu a povědomí his
torické sounáležitosti, lze očekávat jen
stěží pozitivní vývoj, protože existence
státu je udržována jen díky rigidnímu
přístupu mezinárodního společenství ke
změně hranic. Jak se ukázalo od 80. let
po současnost, řešení nespočívá v rozvo
jové pomoci, tlaku na demokratizaci ani
v přímých vnějších intervencích, ale jak
poznamenal F. Fukuyama, v budování
státu. Na jedné straně existují relativně
pozitivní případy Libérie a Rwandy,
u kterých se v krátkodobém horizontu
zdá, že zkušenost krvavé občanské války
je natolik odstrašující, že postkonfliktní
vývoj bude úspěšný. Opačných případů
je však mnohem více, a ty nedávají příliš
důvodů k optimismu ohledně globálního
vývoje.

Jak vybudovat stát

Jednotlivé hroutící se státy se výrazně
liší v míře etnické fragmentace (90 %

v Ugandě, 1 % na Haiti), gramotnosti
obyvatelstva, nárůstu populace, neza
městnanosti, míře urbanizace, což jsou
všechno faktory destabilizující vnitropolitickou situaci, ale při existenci sla
bých státních institucí jsou jen obtížně
změnitelné. Naopak všechny zhroucené
státy mají společný rys ekonomickou
slabost a problémy s výběrem daní, které
přímo souvisejí s nízkou úrovní infra
struktury. Výmluvný je v tomto ohledu
postřeh Jacka Kalpakiana, emigranta
ze Súdánu arménského původu z Al
Akhawayn University, podle kterého je
síť železnic v Súdánu dědictvím britsko-egyptského období a od 50. let nedošlo
k jejímu rozšíření. Jeffrey Herbst při
svém rozsáhlém empirickém výzkumu
došel k znepokojivému závěru. Medián
nárůstu silniční sítě v subsaharské Africe
v letech 1963–1997 činil pouhých 69 %
(z 0,05 na 0,7 km silnic na km2). Přičemž
hustota silnic v nestabilních státech byla
v roce 1997 ještě více zarážející. Např.
0,07 v Demokratické republice Kongo,
0,06 v Angole, 0,04 v Mozambiku (pokles
o 20 % od roku 1963), 0,03 v Somálsku,
0,01 v Súdánu.
Podle Derwenta Whittleseyho je nut
né mít na mysli, že efektivní doprava
konsoliduje political areas, ať se jedná
o Římskou říši nebo USA, v opačném
případě se jedná o zdroj politické slabos
ti. V neposlední řadě má nedostatečná
infrastruktura vliv na příliv zahraničních
investic. Řešení se zdá být nasnadě,
klíčem k posílení států není zahraniční
rozvojová pomoc ani tlak na přijetí de
mokratických ústav, ale spíše posilování
kapacit státních institucí prostřednic
tvím budování infrastruktury, která
propojí politické centrum s periferními
oblastmi, které často poskytují bezpečné
základny protivládním rebelům či sepa
ratistům. 


Další čtení:
Fukuyama, F. Budování státu podle
Fukyamy. 2004.
Herbst. J. States and Power in Africa.
2000.
Kaplan, R. D. Přicházející anarchie:
Zborcení snů – svět po studené vál
ce. 2003.
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Evropská politika ve vztahu k přistěhovalcům z třetích zemí podléhá určitým
omezením, zatímco u politiky
volného pohybu uvnitř EU
se snažíme veškerá omezení
odstranit.

Vladimír Špidla

Migrace k Evropě patří
M

igrace po staletí byla, je a jistě
nadále bude významnou součás
tí naší evropské reality. Ať již jde
o migraci mezi jednotlivými evropskými
regiony a státy, anebo o imigraci z takzva
ných „třetích zemí“, tedy států stojících
mimo Unii. Představa homogenních ná
rodních kultur, do nichž vstupují přistě
hovalci jen jako marginální, či dokonce
rušivé prvky, je výtvorem nacionalistické
mytologie druhé poloviny 19. století. Po
važuji za politováníhodné, že si někteří
lidé s touto primitivní a účelovou argu
mentací vystačí dodnes. Vždyť stačí letmý
pohled do historie, abychom viděli, jak
klíčovou roli sehráli migranti při utváření
společného kulturního dědictví Evropy!

Volný pohyb osob
vs. přistěhovalectví

Dnes, v éře evropské integrace, už vlastně
migraci mezi jednotlivými evropskými
zeměmi ani neoznačujeme jako „přistě
hovalectví“, ale jako volný pohyb osob
ve společném evropském prostoru. My
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v Evropské komisi jsme docela citliví na
to, jestliže některé členské země zařazují
státní příslušníky jiných zemí EU do
kategorie „přistěhovalců“ – tedy stejné
kategorie jako osoby, které přicházejí ze
zemí mimo Evropu.
Mají historické příklady týkající se
migrace uvnitř Evropy nějaký význam
pro dnešní úvahy o migraci z třetích
zemí?
Domnívám se, že mají. Jednak proto,
že se vzdálenosti „zmenšily“ a migrace
mezi jednotlivými kontinenty je dnes
v určitém smyslu ekvivalentem toho,
čím byla v minulosti migrace z jedné
evropské země do druhé. Také ovšem
proto, že část vnitroevropské migrace
v širším slova smyslu dodnes není a asi
ještě dlouho nebude „volným pohybem
občanů EU“, protože kus Evropy – zá
padní Balkán, Ukrajina, Rusko, Kavkaz –
zůstává mimo Evropskou unii. Nemluvě
o Turecku, které je kandidátem členství
a současně mateřskou zemí jedné z nej
větších komunit přistěhovalců v dnešní

Evropě. A také o zemích severní Afriky
a Blízkého východu, které jsou sice velmi
vzdáleny členství v EU, ale přitom už od
starověku sdílejí s Evropany společný
prostor Středozemního moře. Vždyť
svatý Pavel byl přistěhovalec z území
dnešního Izraele, svatý Augustin zase
migrant z území dnešního Tunisu.
Druhým důvodem, proč tyto paralely
mají smysl, je perspektiva migrantů sa
motných. Právní podmínky mohou být
rozdílné u občanů EU a u občanů třetích
zemí, ale migrace jako proces má některé
konstanty, ať již v rovině sociálně-eko
nomické nebo z hlediska svého čistě
individuálního, lidského rozměru. Roz
hodnutí opustit svou zemi a přesunout se
do jiné – ať již krátkodobě, dlouhodobě
nebo trvale – je podmíněno spektrem
ekonomických, kulturních i ryze osob
ních faktorů, jejichž poměr se jistě může
situace od situace lišit, ale má i některé
společné rysy.
Co z toho vyplývá? Na jedné straně
je jasné, že evropská politika ve vztahu
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k přistěhovalcům z třetích zemí podléhá
určitým omezením, zatímco u politiky
volného pohybu uvnitř EU se snažíme
veškerá omezení odstranit. Na druhé
straně je ale podle mého názoru po
třebné, abychom ani u politiky týkající
se přistěhovalectví ze třetích zemí neza
pomínali na zjevné paralely s někdejší
migrací mezi (tehdy ještě suverénními)
státy Evropy a na obecné rysy migračních
procesů, ať již na úrovni společenské
nebo individuální.

Proč potřebujeme
evropský rozměr

Můžete si ovšem říci: proč by vlastně
měla politika ve vztahu k přistěhovalectví
z třetích zemí vůbec mít nějaký evropský
rozměr? Cožpak mohou nějací bruselští
úředníci rozhodovat o tak citlivém téma
tu, které úzce souvisí s kulturně podmíně
nými představami o národních identitách,
ba i s nejrůznějšími mýty a předsudky?
A co je vlastně argumentem pro to, aby se
otázky související s migrací řešily kromě
národní úrovně i na úrovni evropské?
Na prvním místě je argument soli
darity mezi členskými zeměmi. Tento
argument se týká především migrace
neregulérní, která dopadá disproporčně
na ty státy, jež představují „pohraničí“
Evropské unie. Dalším argumentem je
spravedlnost, fair play, rovnost v prá
vech – a to jak pokud jde o to, co je „fér“
mezi jednotlivými členskými státy, tak
pokud jde o to, co je „fér“ vůči osobám
přicházejícím ze třetích zemí. Je eticky
i prakticky nepřijatelné, aby byli přistě
hovalci v jedné členské zemi uspokojivě
chráněni před vykořisťováním a v druhé
nikoli. Na území EU mají být garan
tována základní práva a akceptování
téměř otrockých životních či pracovních
podmínek přistěhovalců jsou popřením
evropských hodnot.
Někomu se může jevit, že nechat
přistěhovalce připoutané v nejnižších
vrstvách společnosti a vyždímat z nich
maximum za co nejnižší plat přináší
ekonomické výhody. To je ale velmi
krátkozraké. Zkušenosti totiž ukazují, že
z dlouhodobého pohledu je naopak ku
prospěchu přijímajících zemí, umožní-li
přistěhovalcům co nejrychlejší plnopráv
né začlenění do společnosti a co největší
profesní mobilitu. Mimo jiné tak zabrání
pozdějším potížím spojeným právě s ne
dostatečnou integrací.

Ze všech těchto důvodů existuje
evropská směrnice upravující práva státních příslušníků třetích zemí s dlouhodobým pobytem. A proto také Evrop
ská komise předložila návrh rámcové
směrnice, která představuje jakousi minimální harmonizaci i v oblasti práv
těch legálních přistěhovalců, kteří ještě
dlouhodobý pobyt nezískali.
Třetí argument pro posilování evrop
ské dimenze migrační politiky je prag
matický. Lze říci, že má dva hlavní pilíře:
existenci vnitřního evropského prostoru
bez hranic a potřeby trhu práce. Sdílený
vnitřní prostor EU, zejména pak jeho
jádro tvořené Schengenským prostorem,
nás nutí uvažovat o společné evropské

Pozvali jsme si
pracovní síly,
ale přišli lidé.

imigrační politice, protože přistěhoval
ci – ať již chtění nebo nechtění, legální
nebo tak či onak neregulérní – se mohou
do značné míry přesunovat z jednoho
členského státu do druhého. Trvat na
výlučné suverenitě členských zemí vůči
přistěhovalcům z třetích zemí je v tako
vém kontextu sice hypoteticky možné,
ale v praxi těžko realizovatelné.
Druhý pilíř tohoto argumentu, po
třeby trhu práce, souvisí s migrací chtě
nou a žádanou. Vzhledem k tomu, že
v posledním desetiletí bojují pracovní
trhy s nedostatkem kvalifikovaných pra
covních sil, roste progresivně poptávka
po přistěhovalcích. Evropská komise na
to reagovala přípravou čtyř legislativních
návrhů týkajících se legální migrace. Je
jich smyslem je vytvořit na celoevropské
úrovni srovnatelná pravidla a odstranit
některé bariéry, které za současného
stavu brání zájemcům v úspěšné legální
migraci. Komise už předložila jednu
z těchto specifických směrnic, jež se týká
vysoce kvalifikovaných pracovníků –
těm má tzv. „modrá karta“ umožnit také
cirkulaci mezi členskými zeměmi. Další
připravované návrhy by měly usnadnit
podmínky pro sezónní pracovníky, kteří
by měli mít garantován přístup do určité
členské země na několik let dopředu; pro

osoby přemísťující se uvnitř jedné firmy
(„intra-corporate transferees“); a pro
placené stážisty.

Lidé, ne jen pracovní síly

V této souvislosti je však nutné zdůraz
nit, že k přistěhovalecké politice by se
nemělo přistupovat pouze z pohledu
aktuálních potřeb trhu práce. Rozumnou
imigrační politiku lze jen stěží formu
lovat bez ohledu na potřeby migrantů
samotných. V této souvislosti jsem vždy
kladl důraz na potřebu integrace mig
rantů od první minuty jejich příchodu,
a to nejen prostřednictvím práce, ale
i prostřednictvím cílených integračních
programů. Ty by však měly být zamě
řeny na získání interkulturních znalostí
a dovedností použitelných v praktickém
životě. Neměly by se soustředit pouze na
jazyk, jakkoli je důležitý, a už vůbec ne
na jakousi indoktrinaci v etno-národní
mytologii té které země, jak se s tím
v některých členských státech setkáváme.
Možná se to zdá nasnadě, ale zkuše
nosti ukazují, že je třeba to stále připo
mínat: přistěhovalci jsou lidé, kteří mají
své normální lidské potřeby; nejsou to
jen figury vyplňující díry na trhu práce
či čísla v tabulkách. Trpké ovoce tohoto
pojetí z 50. a 60. let dnes sklízejí některé
západní státy, které k přistěhovalcům
přistupovaly pouze jako k rezervoáru
laciné a nenáročné pracovní síly. Jak to
řekl jeden moudrý německý politik (a já
tento citát často opakuji): „Pozvali jsme
si pracovní síly, ale přišli lidé.“

Autor je evropským komisařem
pro zaměstnanost, sociální věci
a rovné příležitosti.
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zita v Brně, 2005.
Castles, S. and Miller, M. J. The Age
of Migration, Third Edition: Interna
tional Population Movements in the
Modern World. 2003.
Mores, W. J. International Migration:
Globalization‘s Last Frontier (Global
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Reformy v rozvojových zemích

a zpomalení
světové ekonomiky
Josef Mládek

ekonomika

Rwandský prezident Kagame v březnu prohlásil, že
Afrika by se měla přestat
spoléhat na rozvojovou pomoc.
Ta podle něj nemůže být dlouhodobou náhradou za investice
a hospodářský růst. Pomoc
navíc prý u Afričanů podrývá
úctu k sobě samotným.

P

roblémy související se zpomalením
světové ekonomiky se postupně šíří do zemí rozvojového světa. Me
diální titulky o tom podávají jasné svě
dectví. Východní Afrika je zasažena poklesem cen tradičních vývozních komo
dit, jako jsou bavlna, čaj, káva a čerstvé
květiny. Textilní továrny v Kambodži
propouštějí. Donedávna rostoucí odvětví
se podle odhadů Světové banky již mu
selo zbavit desetiny zaměstnanců, tj. asi
30 tisíc lidí. V hlavním městě Kambod
ži Phnom Penhu postupně utichají také
stavební stroje. Velké plány stavitelů,
kteří měli v úmyslu v této stále ještě chu
dé zemi postavit celé nové luxusní resi
denční čtvrti s věžemi 40patrových mra
kodrapů, zasáhl nedostatek prostředků
od jihokorejských investorů, kteří tento
boom původně chtěli financovat. Indo
néští migranti začínají opouštět Malajsii,
ještě před časem zemi pro ně zaslíbenou.
Podobný osud a mnohem delší cesta
domů čeká také asi velkou část z tří set
tisíc tamějších Nepálců. Středoameric
ké země jako Salvador, Honduras nebo
Haiti budou muset čelit poklesu objemu
peněz plynoucích od příbuzných pracu
jících v churavějící americké ekonomice.
Například pro Guatemalu znamenaly
tyto toky vůbec nejvýznamnější devizový
příjem. V roce 2008 zaslalo 1,35 milionů
Guatemalců z USA do své vlasti asi 4,3
miliard dolarů. Na jejich pomoci přitom
závisely více než 3 miliony lidí – asi čtvr
tina obyvatel země. V Zambii se krize
přilepila na kopačky fotbalistů. Tamější
kluby totiž získávaly sponzorské příspěv

ky od těžebních společností produkují
cích měď. S tím, jak se boom proměnil
v krizi, poklesla celosvětová poptávka
po mědi a následoval i propad příjmů
tohoto klíčového zambijského odvětví.
Obyvatelé Zambie tak pociťují, že jejich
relativní prosperita posledních let nebyla
zapříčiněna tak zcela reformami v jejich
vlastní zemi, ale poněkud „nezaslou
ženě“ v důsledku příznivého vývoje ve
světě, který se odrazil v rostoucí globální
poptávce po mědi.
Celý svět se tak postupně potýká
s komplexními změnami, jejichž příčiny
se zemi od země liší a konkrétní me
chanismy lze zde proto sotva všechny
popsat. Rozumnější se proto jeví pro
bíhající procesy ilustrovat na příkladu
konkrétních zemí, a to zejména Indie.
V subsaharské Africe nebo například
v Indii je bankovní sektor nebo akciový
trh většinou příliš málo rozvinutý na to,
aby bylo možné hovořit primárně o finanční krizi. Zkoumáme-li proto dnešní
problémy rozvojových ekonomik, je dů
ležité se především zaměřit na vývoj re
álné ekonomiky (nefinančních sektorů)
a obzvláště pak na pravidla hry neboli
instituce, podle kterých se ekonomiky
a společnosti v rozvojových zemích bu
dou dál vyvíjet.

Falešní šampióni globalizace

Ještě na podzim minulého roku tehdejší
prezident Bush během své návštěvy jižní
Asie doslova prohlašoval, že Indie je
země s úžasnou budoucností. Americký
prezident zdaleka nebyl osamoceným
optimistou. Analytici po celém světě se
domnívali, že rozvojové ekonomiky se ve
svém vývoji zcela oddělí od již vyspělého
světa a stanou se nezávislým motorem
světového hospodářského růstu. Tito ex
perti však opomíjeli častou polovičatost
reforem v jednotlivých zemích a těšili se
z hospodářského růstu, který byl docilo
ván poměrně snadno díky rostoucí za
hraniční poptávce a skutečnosti, že velmi
chudé země mohly dosahovat vysokého
tempa růstu z důvodu své velmi nízké
startovací pozice (srovnávací základny).
Vývoj lze ilustrovat na příkladu Indie,
kde politici mohli veřejnost utěšovat
růstem ekonomiky, který se blížil deseti
procentům ročně, a neměli proto důvod
přespříliš tlačit na pilu potřebných re
forem. Hlavní vlna reforem z přelomu
devadesátých let a možnost snadno

exportovat výsledky kvalifikované pra
covní síly prostřednictvím celosvětově se
rozvíjejících informačních technologií,
indickým politikům ušetřila nutnost zavádět nepopulární změny. Ty však by
byly bývaly mohly vyzdvihnout další
miliony nejchudších z chudoby a dnes by
mohly napomoci snadnějšímu přizpůso
bení Indie celosvětovým hospodářským
změnám.
Místo reforem se tak vlády zabývaly
hledáním využití pro (v čase prosperity)
rostoucí daňové příjmy. Nejpočetnější
voličská skupina, dvě třetiny obyvatel
země žijící na venkově, byly proto „obda
rovány“ zavedením či posílením vládních
programů. Byl představen nový program
na oddlužení nejchudších indických
farmářů a program garance zaměstnání
pro jednoho člena rodiny na 100 dní

Premiér
Manmohan
Singh maoistické
povstání označil
za největší
celostátní
bezpečnostní
hrozbu.

v roce. Vznikla tak sice dlouhodobá fiskální zátěž pro veřejné finance, která
bude trvat i v období zpomalení růstu
daňových příjmů, problémy venkovanů
však zvýšené výdaje nevyřeší. Došlo totiž
pouze k nákladné krátkodobé konzerva
ci stávajícího stavu, který uměle udržuje
přezaměstnanost v technicky neefektiv
ním zemědělství.
Dlouhodobě se nedaří ani změnit
pracovní právo, které významně v minu
lých letech bránilo ještě významnějšímu
příchodu zahraničních investorů tím,
že zvyšovalo uvalováním nadbytečných
byrokratických překážek náklady na
pracovní sílu.

Promarněná příležitost
k reformám

Načasování oskarového snímku „Milio
nář z chatrče“ se jeho tvůrcům svým
způsobem zdařilo. Film byl totiž uveden
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Nejméne rozvinuté země podle regionů
Afrika
Angola, Benin, Burkina Faso, Burun
di, Čad, Demokratická republika
Kongo, Džibuti, Eritrea, Ethiopie,
Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Komory, Lesotho, Libérie, Madagaskar,
Malawi, Mali, Mauritanie, Mozam
bik, Niger, Rovníková Guinea, Rwanda, Svatý Tomáš a Princův ostrov,
Senegal, Sierra Leone, Somálsko,
Středoafrická republika, Sudán, To
go, Tanzánie, Uganda, Zambie
Asie
Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Jemen, Kambodža, Laos, Maledivy,
Myanmar, Nepál, Východní Timor
Střední a Jižní Amerika
Haiti
Oceánie
Kiribati, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu, Vanuatu
v době, kdy se k nejchudším obyvatelům
Indie šíří dozvuky razantního zpomalení
světové ekonomiky.
Roztříštěnost indické společnosti do
jisté míry vždy komplikovala prosazení
i těch reforem, z kterých by v různých
ohledech sice většina získala, ale na
kterých by někteří držitelé dřívějších
výhod a privilegií ztráceli. Proto bylo tak
důležité realizovat reformy v době, kdy
mechanismy indické společnosti byly
promazávány olejem hospodářského
růstu, který všem (do jisté míry) přinášel
prosperitu. Naproti tomu nyní budou
dřívější rány a jizvy rozjitřovány solí,
kterou do nich bude vsypávat výrazné
zpomalení ekonomického růstu. Pouhý
pokles dynamiky růstu agregátního uka
zatele hrubého domácího produktu se
přitom může velmi zásadně projevit v ži
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votě konkrétních jednotlivců. Důsledky
zklamání a rozčarování lidí, kteří v ne
dávných letech rychlé prosperity získali
(pro ně) lepší (pomocná) pracovní místa
například v cyklickém stavebnictví, lze
nyní předem jen těžko odhadnout. Po
larizace, vyhrocení partikulárních zájmů
jednotlivých skupin obyvatelstva, se tím
však pouze dále vyostří. Jejich odraz
v politickém procesu bude znamenat
ještě obtížnější zavádění změn. K překo
nání polarizace v Indii by byla zapotřebí
perspektiva sdílené vize moderní země
a společné prosperity, která by moti
vovala jednotlivé skupiny k ústupkům.
Takový vývoj je však nereálný v době
posilování regionálních politických stran
a zpomalení ekonomiky.

Štěpení v indické společnosti

Polarizace indické společnosti se proje
vuje v nejrůznějších rovinách. Mezika
stovní roztříštěnost měla zmírnit politika
pozitivní diskriminace, v rámci které
mají příslušníci „vyjmenovaných kast“
nárok na kvótní zastoupení v zaměst
nání na veřejných úřadech a ve školách.
Namísto toho spory o zařazení určité
skupiny na seznam podporovaných kast
a také pocity nespravedlnosti ze strany
těch, kteří na zvýhodnění nemají nárok,
ještě více prohlubují dávné neshody.
Mezináboženské spory se také proje
vují na různých rozhraních. Například
ve svazovém státě Urísa se setkávají hin
duisté a křesťané v oblastech s význam
ným podílem původních animistických
kmenů. V nepřehledné situaci místního
násilí v minulém roce napětí eskalovalo
do té míry, že tisíce křesťanů musely
uprchnout.
Indie je také rozdělena na oblasti,
které plně ovládá oficiální vláda, a které

nikoli. Asi v polovině indických svazo
vých států totiž působí maoisté. Zoufalá
situace zemědělců umožňuje povstalcům
stát se samozvanými ochránci vesničanů.
Premiér Manmohan Singh maoistické
povstání označil za největší celostátní
bezpečnostní hrozbu. Maoistické oblasti
jsou sice bohaté na nerostné suroviny,
například uhlí, bauxit i železnou rudu,
vládě se však nepodařilo zlepšit situaci,
ani když se v době hospodářského boo
mu tamější odvětví těžkého průmyslu
rychle rozvíjela a ekonomický růst tak
mohl vytvářet alternativu vůči nabídce
přicházející od maoistů. Je proto neprav
děpodobné, že by vliv maoistů mohl být
brzy potlačen právě v době hospodářské
ho zpomalení.
Když média nedávno informovala
o uvedení indického lidového vozítka
Nano na trh, mnohem méně prostoru
než parametrům a testovacím jízdám
bylo věnováno obtížím, s kterými přišel
automobil na svět. V tomto příběhu
se přitom zrcadlí mnoho z problémů,
kterým musí Indie čelit. Výrobce, firma
Tata, byl loni na podzim v Západním
Bengálsku donucen opustit téměř zcela
dokončenou továrnu schopnou vyrobit
desetitisíce aut, která by zaměstnala tisíce
dělníků. Regionální subdodavatelé tak
přišli o zakázky, farmáři o možnost práce
v průmyslu a politici o rozvoj „jejich“
oblasti. Důvod? Místní vláda Západního
Bengálska chtěla podpořit investice vy
vlastněním části půdy a učinila tak, jak
uvádějí postižení farmáři, bez adekvátní
náhrady. To vyvolalo u farmářů vlnu od
poru a věci se před volbami ujala i místní
opozice. Pokud chtěla vláda pomoci
byznysu v regionu, byl to polibek smrti.
Dynamická firma Tata, pro kterou není
cena pozemků zdaleka jedinou a nejvý
znamnější nákladovou položkou, se ocitla
mezi mlýnskými kameny politického
populismu a rozdrobeného pozemko
vého vlastnictví. Nástup malých vozítek
z Indie na světové trhy tak neovlivnila ani
tolik současná dynamika světové poptáv
ky jako spíše ryze lokální faktory.

Chudí chtějí obchod

Na závěr se ale vraťme do Afriky. V sou
vislosti se zmírněním dopadů hospo
dářského zpomalení se stále více hovoří
o potřebě zvýšit výdaje na rozvojovou
pomoc. Je zřejmé, že v náhlé krizové si
tuaci může být pomoc přínosná k zabrá

ekonomika

systému svobodného mezinárodního
obchodu.
Firmy z tradičních vyspělých zemí
udělají jistě dobře, když budou nadále
sledovat příležitosti vyplývající z aktivit
v rozvojových ekonomikách. Je vhodné
neustále připomínat, že navzdory zpo
malení globální ekonomiky a ještě více
pesimistickým mediálním titulkům zů
stává po celém světě mnoho příležitostí
a další se neustále objevují. Například
v Zambii v polovině března zahájili místní podnikatelé výrobu mobilních telefo
nů. Země východní Afriky by pak brzy
mohly díky novému podmořskému

Jednotlivé
rozvojové země
zcela jistě krizí
proplují odlišně,
ale předpovědět
dopředu jak, je
velmi obtížné.

nění dalšího prohloubení kolapsu. Sou
časně je však pozoruhodné, že z Afriky
samotné jsou (trochu paradoxně) slyšet
v poslední době hlasy proti zvyšování
objemu rozvojové pomoci. Například
rwandský prezident Kagame v březnu
prohlásil, že Afrika by se měla přestat
spoléhat na rozvojovou pomoc. Ta podle
něj nemůže být dlouhodobou náhradou
za investice a hospodářský růst. Pomoc
navíc prý u Afričanů podrývá úctu
k sobě samotným.
Rwanda není typickou africkou zemí
z mnoha hledisek. Liší se i tím, že v po

sledním desetiletí tamější vláda provedla
řadu změn – zrušila státní monopol na
vývoz kávy a postupně zemi více otevře
la v celé škále dobrovolných aktivit ob
chodní výměně a investicím. Rwandská
vláda podporuje informační technologie
a jedním z prezidentových přátel je CEO
firmy Google. Rwandští pěstitelé kávy
dodávají kvalitní odrůdy pro americké
řetězce Starbucks a Costco. Prezident
Kagame si je proto dobře vědom, že ještě
více než (jakkoli prospěšnou) pomoc
potřebuje Rwanda jakožto malá ex
portně orientovaná ekonomika udržení

optickému kabelu získat nové spojení se
světem. To by pak mělo vést k poklesu
telekomunikačních nákladů a rozvoji
odvětví outsourcingu v těchto zemích.
Ve Rwandě pak čínští investoři chtějí již
brzy rozvinout výrobu laptopů.
Jednotlivé rozvojové země zcela jistě
krizí proplují odlišně, ale předpovědět
dopředu jak, je velmi obtížné. I tak je
ale zřejmé, že další vývoj bude méně
bolestný pro státy, jejichž vlády dokázaly
přistoupit k reformám a umožnily lidem
lépe využít různorodé příležitosti vyplý
vající z mezinárodního obchodu. 

Autor působí
na Katedře institucionální ekonomie, VŠE.

Další čtení:
Olson, M.: Vzestup a pád národů:
Ekonomický růst, stagflace a spole
čenská rigidita. 1984.
Powel, B.: Making poor nations rich:
Entrepreneurship and the Process of
Economic Development. 2007.
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ekon omika

Nobelova cena za ekonomii?
Rozhovor s Brucem Caldwellem
Lukáš Kovanda

Před více než 25 lety jste napsal úspěšnou knihu „Beyond Positivism“, v níž jste
tvrdil, že pozitivismus může znovuožít ve
své někdejší síle, pokud se takzvaný postpozitivismus, jejž spojujete se jmény Thomase Kuhna či Paula Feyerabenda, ukáže
jako neplodný přístup k metodologii vědeckého poznávání. Ožil tedy pozitivismus
od té doby?
Pozitivismus má jistě stále vliv v ně
kterých společenských vědách, zvláště
v ekonomii, a to v tom smyslu, že zde
převládá přesvědčení o kumulativním
rozvoji vědy. Mnozí ekonomové mluví
o potřebě rozšiřovat, vylepšovat teorie,
aniž si třeba uvědomí, že z dané teorie
už dostali vše, co mohli. Ne všichni. Na
příklad Friedrich von Hayek si byl dobře
vědom limitů lidského poznání.
Hayek byl kritikem matematizujícího pojetí ekonomie. Co si o tomto trendu myslíte?
Mám za to, že ekonomie je nesmírně dů
ležitá – a to zejména základní ekonomic
ké nahlížení a zdůvodňování fenoménů
našeho světa. To je ale značně odlišné
od čisté matematiky. Svět, s nadsázkou,
potřebuje více „ekonomie podávané se
selským rozumem“ než ekonomie pře
vlečené za matematiku.
Někteří ekonomové, například Bruno Frey
nebo Edmund Phelps, soudí, že nynější
finanční krize je též důsledkem přehnané
důvěry ve schopnost modelovat a předpovídat riziko. Je možné, že bankéři v jistém
smyslu podlehli kouzlu pozitivismu a pro
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samá čísla, vzorce a rovnice popisující trhy
s jednotlivými cennými papíry a deriváty
ztratili přehled a nadhled nad trhem jako
celkem, jenž je kolbištěm milionů „pouhých“ lidských bytostí, ne robotů, jejichž
chování nelze zdaleka vždy předvídat?
Zčásti s tím souhlasím. Problém je ale
mnohem složitější. Zavádějící byly pod
něty, jichž se tržním účastníkům do
stávalo. Myslím, že je to problém velmi
komplexních derivátů, jimž nakonec
málokdo rozuměl, a příslušných mode
lů, špatných podnětů a značných obtíží
správně ocenit nemovitost v rámci trhu,
který – jak vidíme dnes – expandoval způsobem, jako když se vůz utrhne ze ře
tězu. Byla to bublina. O reálné hodnoty
neopřený růst.
Myslel jsem to ještě obecněji. Zdali
lidé nejsou v posledních několika dese
tiletích – hovoří se o technicistním dva

„Mám za to,
že ekonomie
je nesmírně
důležitá – a to
zejména základní
ekonomické
nahlížení
a zdůvodňování
fenoménů našeho
světa,“ říká
Bruce Caldwell,
významným
metodolog
ekonomie
a profesor na
Duke University.

cátém století – ovlivněni pozitivismem
v té míře, že kvantity, čísla, vzorce berou
jako Písmo svaté. Záruku pravdy. Zdali
není vliv pozitivismu natolik silný, aby
mohl být obhájen realitou.
Něco na tom bude, napadá mě další
známý příklad – kolaps fondu Long
Term Capital Management před deseti
lety. U jeho vzniku stáli dokonce dva no
sitelé Nobelovy ceny za ekonomii. Zdálo
se, že mají vše propočteno do každého
detailu. Nakonec je zaskočilo něco, co
do modelů jen tak vměstnat nejde. Po
litické riziko – vyhlášení ruské platební
neschopnosti.
Ve sféře metodologie ekonomické vědy
jste zastáncem pluralismu. Zdá se mi
však, že coby historik ekonomického myšlení výrazně preferujete řečeného Hayeka
a rakouskou školu. Proč?
Nahlížím na toto ze dvou úrovní. Na
metaúrovni, jak říkám, jsem pluralista:
myslím, že je prospěšné mít více soupe
řících škol ekonomického myšlení, které
se různými pohledy dívají na sociální fe
nomény. Na té druhé úrovni, na úrovni
jednotlivých škol, si myslím, že Hayek
podal přesvědčivý argument k limitacím
možností poznání ve sféře společen
ských věd. Z toho plyne ovšem i limitace
možností sociálního inženýrství, výstav
by společnosti shora. No a na tom pak
Hayek staví svůj argument pro volný trh,
který je opravdu velmi přesvědčivý.
Sdílíte – jako metodologický pluralista –
lakatosovský pohled na vědecký rozvoj
prostřednictvím konkurenčních střetů vý
zkumných programů (jako protikladu ke
Kuhnovu vidění vždy jednoho vládnoucího
paradigmatu)?
Lakatos popisuje, jak se věda rozví
jí, a také předepisuje, jak by se rozvíjet
měla. Neoznačil bych tudíž sám sebe za
„lakatosovce“, za někoho, kdo předepisu

ekonomika

je, jak by se věda měla rozvíjet. Tvrdím,
že konkurence mezi různými vědeckými
náhledy – zejména jde-li o snahu uchopit
společenské fenomény – je užitečná. Ústí
v zajímavé poznatky. Například, jak jsme
to již zmínili, hledíte-li na věci pouze
pozitivistickým prizmatem, unikají vám
jevy, které jsou v podstatě nezměřitelné –
jako třeba ono tehdejší ruské politické
riziko.
Hayekovi stoupenci často měli sklony horovat v politické oblasti pro libertariánského kandidáta na amerického prezidenta pro letošní volby, Rona Paula. Co vy?
Nikoli. A to z toho důvodu, že Paulovo
zvolení – i kdybych si je přál sebevíce –
bylo nereálné. Musíme se zaobírat reál
ným světem. V tom je dle mého nejlep
ším způsobem „gridlock“, tedy situace,
kdy jedna stana, ať už republikáni či de
mokraté, vládne Bílému domu, zatímco
druhá kontroluje Kongres.
Kdo by měl získat Nobelovu cenu za ekonomii v roce 2009?
Nevím. Nemám favorita. Hayek ve svém
projevu po obdržení Nobelovy ceny za

Svět, s nadsázkou,
potřebuje více
„ekonomie
podávané se
selským rozumem“
než ekonomie
převlečené za
matematiku.
ekonomii uvedl, že je toho názoru, že by
se žádná taková cena v oblasti ekonomie
udílet neměla. Ekonomům to pak dává
pocit, že jsou skutečnými vědci se vším
všudy. Vědci plně srovnatelnými s kole
gy z přírodovědných oborů – to je pak
může činit arogantními, když nabudou
přesvědčení, že jako chemik provádí
v laboratoři experiment s kyselinou, oni
jsou takto oprávněni experimentovat
s lidskou společností. S tou ovšem z po
vahy věci experimentovat nelze. Nelze
ji zavřít do laboratoře a v případě neú
spěchu pokus opakovat za jiných pod

mínek. Takže v souladu s tím myslím,
že by bylo fajn, kdyby Nobelovu cenu za
ekonomii nedostal nikdo. 

Lukáš Kovanda,
Irvington-on-Hudson

Bruce Caldwell (56)
Profesor ekonomie na Duke Uni
versity v Severní Karolíně je jedním
z nejvýznamnějších současných metodologů ekonomie a zároveň respektovaným expertem na rakouskou
školu, zejména pak dílo Friedricha
von Hayeka. Bushova vláda je dle
něj absolutní pohroma. Obává se
však, že Obama – prý větší prag
matik a oportunista než McCain –
bude činit chyby ve sféře sociální po
litiky USA. Z ekonomů si váží nejví
ce Ludwiga Lachmanna, Friedricha
Hayeka a Lionela Robbinse. Ženatý
otec dvou dospívajících dětí – dcery
a syna – má rád tenis, golf a cesto
vání. Rád vzpomíná na léta, kdy žil
v Londýně. Takže i život v britské
metropoli řadí ke svým koníčkům.
Dvacet let řídil vůz značku Honda,
letos (2008) si koupil volvo.
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rusko

Rusko,

Ivan Malý

kontinent
na pomezí Evropy
a Asie
O ruském dědictví Čingischána

A

no, jsme Skytové, ano jsme Asiaté!
Asiaté s šikmýma, lačnýma očima.
To jsou slova básně Andreje Bělého,
které uveřejnil v únoru roku 1918 v dení
ku Znamja Truda. Rusko, v té době zmíta
né občanskou válkou, si opět potřebovalo
najít své místo ve světě, znovu definovat
svou kulturu i poslání. Prorocká slova
Andreje Bělého však v krátkosti defino
vala mnohé. I dnes, po devadesáti letech,
je však problém ruské ideje či zjednodu
šeně řečeno geopolitického místa ve světě
velkým otazníkem. V samotné ruské tra
dici totiž najdeme mnoho protichůdných
výkladů i snah o dešifrování ruského
kulturního kódu. Nepopiratelný problém
Ruska při vstřebávání západní evropské
tradice vyústil již roku 1836 uveřejněním
Filozofického dopisu Petra Jakovljeviče
Čaadajeva, podle nějž se nikdy nepoda
řilo propojit ruské dějiny s duchovními
dějinami Evropy a nezbývá proto než
konstatovat existenci dvou světů – Vý
chodního a Západního. V návaznosti na
tento dopis vznikaly celé řady názoro
vých směrů, které vymýšlely ruskou ideu
a více či méně se odvracely od kulturního
odkazu západní Evropy. Zdůrazňovaly
zvláštnost a jedinečnost Ruska – s koře
ny ve staré Rusi. Tato potřeba vymezení
ruského vidění světa oproti světu západ
nímu, ale i otázka vymezení úlohy Ruska
v dějinách jako takových, to všechno ved
lo k řadě úvah a myšlenek, které vytvářejí
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unikátní ruský myšlenkový svět, který
v sobě nese i silné náboženské dědictví.
Základem výkladů o neslučitelnosti dvou
světů jakými jsou Rusko a Evropa, byla
hluboká religiózní propast mezi pravosla

Eurasie
představuje
zvláštní
kontinent, který je
mezičlánkem mezi
Evropou a Asií
a představuje
svébytný kulturně-civilizační okruh.

vím a katolicismem – ta je tou skutečnou
i symbolickou hranicí.
Právě v době ruské občanské války se
v emigrantských kruzích, které získaly
svůj dočasný azyl v západoevropských
zemích (v meziválečném Českosloven
sku, Francii či později v USA a Kanadě),
zrodil myšlenkový směr, který vycházel
z přesvědčení, že Rusko není ani Evro
pou ani Asií, ale svébytným civilizačním
okruhem i geografickým kontinentem –
Eurasií.

Tyto ideje euroasijství vycházely
z přesvědčení, že Eurasie představuje
zvláštní kontinent, který je mezičlánkem
mezi Evropou a Asií a představuje své
bytný kulturně-civilizační okruh, který
je absolutně nezávislý na obou zmíně
ných kulturních centrech. Svůj rozmach
zaznamenalo euroasijství v dvacátých
a třicátých letech, a to právě mezi rus
kou emigrantskou elitou. Euroasijská
koncepce vznikla v roce 1921, základní
myšlenkou euroasijského učení bylo
vášnivé emocionální odmítnutí Evropy,
její kultury, liberální ideologie a indi
vidualizmu. S tím souviselo unikátní
postavení a role Ruska. Petr Nikolajevič
Savický (1895−1968) v polovině 20. let
charakterizoval postoj k Evropě takto:
„Pojetí jedné Evropy zahrnující západní
i východní Evropu je absurdní…, Euro
asie představuje oddělený svět, odlišný od
zemí situovaných na západě a od zemí
situovaných na jihu a jihovýchodě …
Rusko zaujímá největší část euroasijského
prostoru, který není rozdělený mezi dva
kontinenty, ale tvoří třetí nezávislý konti
nent, a to nejen v geografickém smyslu …
euroasijská koncepce znamená rozhodné
odmítnutí eurocentrismu… odmítnutí
univerzalistického kulturního přístupu.“
Savický poukazoval na nezbytnost
osvobození se od všude viditelného ev
ropocentrismu a postavil ruskou kulturu
do opozice proti kultuře románsko-ger

rusko

mánské. Odmítl stavit rovnítko mezi
Evropu a lidstvo a Rusko nazývá Eurasií,
zároveň definuje tři kulturně hegemonní
celky na celém euro-asijském prostoru,
a to Evropu, Asii a Eurasii, která je to
tožná s Ruskem.
Významný představitel euroasijského
hnutí N. S. Trubecký (1890−1938) ve
svém díle Evropa a lidstvo (Jevropa i čelovečestvo) z roku 1920 zase vyzývá
k přehodnocení pohledu na to, co běžně nazýváme univerzální civilizací
s ústředním pojmem pokrok, což dle
Trubeckého znamená ve skutečnosti jen
evropský (západoevropský) šovinismus.
Dle Euroasijců mají výpůjčky z evropské
kultury do ruské jen negativní dopad,
protože nemohou být začleněny do kul
tur, které je přejímají. A to jak z důvodů
kulturních, tak také historických, ná
boženských a obecně psychologických.
Vzhledem ke své odlišné psychologii
nemohou být neevropské národy nikdy
plnohodnotnou součástí evropské kultury, v jejímž rámci by hlavně ani
nemohly rozvíjet své vlastní národní
kultury a dědictví.
Proto Euroasijci vyzývali k revoluci
vědomí, přičemž se opírali o retrospek
tivní utopii: nikoli carské Rusko vzešlé
z reforem Petra Velikého, ale autentické
předpetrovské moskevské Rusko, vzešlé
z tatarsko-mongolské vlády. Obdiv
k mongolské říši je také základem kni
hy Trubeckého Dědictví Čingischána
z roku 1925. Přehodnocením tradičně
negativního pohledu na tatarsko-mon
golskou nadvládu Trubecký zdůrazňuje,
že skutečný původ ruského státu není
v Kyjevské Rusi, ale v Mongolské říši.
Obvinění a výtky vznesené Euroa
sijci proti Západu mířily zejména na
psychologické rysy jeho kultury, tedy na
mentalitu či základ evropské duše a ori
ginality. Tedy na egoismus, vyhrocený
individualismus a individuální snahu
západního člověka obhajovat a budovat
si svůj život sám – obhajovat a vytvářet
si svá osobní práva.
Naopak základem ortodoxní kon
cepce světa podle Euroasijců není boj
jednotlivce za svá práva, ale bratrská
láska a solidarita mezi příslušníky spo
lečnosti. Autonomie jednotlivce byla
považována za následek lidské pýchy
a požadavky jednotlivce vůči společnosti
a větší množství práv byly považovány
za nemorální. Euroasijci považovali rus

kou kulturu za ryze náboženskou. Tato
ortodoxní kultura založená na svornosti
je v opozici k právě vymezenému raci
onalistickému a individualistickému
křesťanství římsko-katolické Evropy.
Podle Euroasijců není západní člověk
schopen uvažovat o kategorii celku, ale
je schopen pouze logických abstrakcí.
Bolševismus s marxismem pak byl po
važován za nejhorší důsledek západní
kultury! Tyto úvahy pak ve všech ohle
dech počítaly s dalším geopolitickým
problémem Ruska. Téměř vylidněná
území východní Sibiře, čelící přelidně
nému čínskému území, vzbuzovala další
obavu – tentokrát ze žlutého nebezpečí.
Problematika hledání ruské duše tak
odkazuje k různým, neevropským, tra
dicím Ruska a v obecné rovině otevírá
otázku možnosti kooperace západního
světa s tím východním, ruským. Nutnost
dohody a spolupráce se v dnešní globa
lizované společnosti jeví nezbytností.
Dosavadní žití vedle sebe však dnes vy
žaduje žití pospolu a to bude asi největší
problém do budoucna. Neboť Západ
zřejmě stále nepochopil řadu aspektů
ruské společnosti a Rusko samo je stále
rozkročeno mezi Asií a Evropou. Mezi

Problematika
hledání ruské
duše tak odkazuje
k různým,
neevropským,
tradicím Ruska
a v obecné
rovině otevírá
otázku možnosti
kooperace
západního světa
s tím východním,
ruským.

modernitou a staroruskou pospolitostí.
Ačkoli mezi Euroasijci byla řada rozdílů,
měli jedno společné – přesvědčení, že
pouze díky přijetí specifické vize světa
(euroasijství) lze zachovat jednotu
a jedinečnost ruské kultury, založené na
řecko-byzantském dědictví a mongol

Periodizace euroasijského hnutí
dle P. N. Savického:
A) 1921−1925
Byly zpracovávány základní teore
tické otázky hnutí a členové hnutí se
věnovali usilovně vědecké práci.
B) 1926−1928
Hnutí se bouřlivě rozvíjelo a rostlo.
Nadále pokračovala intenzivní
vědecká práce členů hnutí a také
vydavatelská činnost.
C) 1928−1931
Hnutí se stává v rámci ruské emigra
ce velice politické i obecné úvahy
o euroasijství se velice politizují
a ostatní polohy hnutí ustupují do
pozadí.
D) třicátá léta
Postupný rozklad hnutí, a to i přes
upevnění organizační struktury, vy
prchání jeho ohlasu v řadách ruské
emigrace (i v důsledku nástupu fašismu v Německu). Pokles publikač
ní činnosti.

ských výbojích. A aby toho nebylo málo,
např. pro filozofa Nikolaje A. Berďajeva
(1874−1948), autora knih Duše Ruska
a Ruská idea, je samotnou podstatou
Rusa a jeho symbolickým předobrazem
anarchista, poutník, věčný cestovatel, kte
rý hledá neviditelné město… Jak do toho
všeho zapadá dnešní postputinovské
Rusko, ukáže jen čas. Je však na západní
civilizaci, zda bude schopna či ochotna
pochopit Rus. Možná se ale bude muset
podívat na Rusko jinak než klasickým
západním pohledem.


Další čtení:
Knobloch, Edgar, Russia and Asia:
Nomadic and Oriental Traditions in
Russian History, Hong-Kong 2007.
Voráček, Emil, Eurasijství v ruském
politickém myšlení. Osudy jednoho
z porevolučních ideových směrů
ruské meziválečné emigrace, Praha
2004.
Berďajev, Nikolaj A., Duše Ruska,
Brno 1992.
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rozhovor

Rusko je pro nás
strategický partner
S ředitelem Českého centra v Moskvě Milošem
Jarem o česko-ruských vztazích.

Vaším posláním je rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, obchodu a turismu. Jaká spatřujete specifika v obchodování s Ruskem a v čem konkrétně můžete
českým podnikatelům jako Český dům pomoci?
Specifika obchodování s Ruskem jsou
v obecném pojetí srovnatelná se specifi
ky v jakékoli jiné zemi. Naše práce zde je
založena na odborných znalostech české
ho personálu a na využívání praktických
poznatků získaných pobytem v Ruské fe
deraci. Pomoc našim občanům, respek
tive podnikatelům, je tedy všestranná
a vždy na míru.
Dobře, popište nám tedy, jaký je vůbec
současný stav česko-ruských obchodních
vztahů a zda přetrvalo něco z vazeb před
rokem 1991, resp. 1989.
Ano, přetrvalo. Hlavně povědomí o vy
soké kvalitě českých výrobků a solidnosti
českých obchodníků. Na něm se dodnes
staví mnoho nových obchodních partner
ství. Po útlumu v 90. letech 20. stol. se po
dařilo oběma směry postupně nastartovat
obchodní výměnu založenou na tržním
principu. V posledních letech se vyzna
čovala značnou dynamikou růstu, a to
zejména v českém vývozu. Výrazně tomu
prospíval vývoj ruské ekonomiky podmí
něný probíhající hospodářskou reformou.
Potřeba modernizace průmyslové základ
ny v Rusku evokovala zvýšenou poptávku
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po vyspělé strojírenské produkci. V loň
ském roce dokonce dosáhl objem ob
chodní výměny mezi Českou republikou
a Ruskem svého historického maxima!
Je dnes složité vybudovat vzájemnou důvěru mezi podnikateli v Ruské federaci?
A jaké mají vlastně zkušenosti Češi, kteří
v Rusku podnikají?
Ruská federace, jako obchodní partner
ČR, je považována za jednoho z klíčo

Hlavní dovozní
položkou ČR je
jednoznačně ropa
a zemní plyn.

vých obchodních partnerů z hlediska
dosaženého obchodního obratu. Ruští
obchodníci přicházejí na pracovní jed
nání velmi dobře připraveni.
Jistě jako všude jinde jsou mezilidské
vztahy mnohdy určujícím limitem pro
rozvoj obchodu.
A ruský obchodní trh je prioritně
založen na osobních vztazích a na
osobních kontaktech. Proto je také pro
českého podnikatele znalost ruštiny tak
důležitá.

Ivan Malý

I přes to, že zde bohužel bují ko
rupce a administrativa i daňová a celní
problematika je složitá, tak v Rusku
najdete obchodníky všech světových
značek – s auty a oblečením počínaje
a strojírenským průmyslem konče. Najdete zde i naše významné obchodní
společnosti. Jen u nás v areálu Českého
domu je akreditováno přes 100 českých
firem! Pro ilustraci – zastoupení zde má
strojírenský, chemický, textilní i potra
vinářský průmysl, nemovitosti, stavební
činnost, farmacie, exkluzivní bižuterie,
bankovní sektor, letecká přeprava… V samotné Moskvě je dalších několik desí
tek českých firem majících zde ruskou
pobočku. Ani krize na tom zatím nic
nemění. A jsme to my (ČC-ČDM poz.
red.), kteří jsme připraveni pomoci vy
řešit s nimi jakýkoliv problém. Pro nové
zájemce o podnikání v RF jsme prvními,
kdo vyslyší jejich dotazy, zjistí reálné
těžkosti a pomůže s jejich řešením.
Stejnou váhu přikládám velmi dobré
spolupráci s obchodně-ekonomickým
úsekem zastupitelského úřadu ČR, my
jsme přece nedílnou součástí Velvysla
nectví České republiky v Ruské fede
raci…
Co jsou tedy hlavní obchodované komodity
s Ruskem, a která česká firma či značka
má v RF nejsilnější postavení, je to Škoda
Auto?

Pokud si porovnáme meziroční komo
ditní struktury českého dovozu a vývozu
za rok 2008, tak hlavními obchodovaný
mi komoditami byly stroje a přepravní
zařízení, tržní a průmyslové výrobky, pa
liva, chemikálie.
K hlavním vývozním položkám ČR
do Ruska patří pochopitelně i příslušen
ství motorových vozidel. Vývoz osobních
automobilů je však až na třetím místě co
do procentuálního vyjádření celkového
objemu vývozu. Tradiční dřívější vývoz
ní artikl, jako byl porcelán, sklo, textil,
tvoří dnes objemově méně důležitou
součást vývozu. Tyto komodity zde mají
sice zvuk stále velmi dobrý, ale momen
tální situace v českém průmyslovém
prostředí nedává moc šancí na zvýšení
obchodu. Hlavní dovozní položkou ČR
je pak jednoznačně ropa a zemní plyn.
Které oblasti ruského trhu dle vás čekají
na své objevení potenciálním českým investorem a jaká skrývají tajemství a jaké
překážky?
To jsou jednoznačně regiony Ruské fede
race. K tomu však chci dodat – ve spo
lupráci s naším velvyslanectvím pořádá
me v ČR pravidelná informační fóra, ve
kterých se mohou podnikatelé dozvědět,
jak se mění podmínky v regionech, jaký
je konkrétní zájem o naše zboží apod.
Perspektiva zvyšující se obchodní výmě
ny v regionech je vysoce pravděpodobná
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i v době probíhající krize. Tajemství ani
překážky v negativním slova smyslu ne
jsou. Je však třeba znát „terén“ a v něm se
správně orientovat.
Podporujete v Moskvě i českou kulturu
a český jazyk?
Samozřejmě. Pro Moskvany je na každý
měsíc připraven program tematicky za
měřený na významná česká historická
období, výročí, slavné osobnosti českých
dějin, nebo naopak jsou předkládány
novinky české literatury, malířství, hud
by, fotografie… Pořádáme i výstavy, lite
rární večery, koncerty, divadelní před
stavení, soutěže, promítáme filmy. Nejen
ruským znalcům české kultury, ale i ši
rokému spektru „obyčejných“, nicméně
stálých, návštěvníků českého kulturního
centra.
Jaký je zájem o češtinu v Moskvě a Rusku? Nestuduje dnes češtinu v Moskvě jen
několik studentů bohemistiky a manželky
podnikatelů, které se chystají přesídlit do
Čech?
Musím říci, že zájem o výuku českého
jazyka je enormní. Jistě, studuje se sa
mozřejmě na fakultách ruských VŠ. Ale
i Velvyslanectví ČR pořádá prostřed
nictvím našeho domu jazykové kurzy
češtiny. Dokonce nám nestačí učební
kapacity. Jak prostory k výuce, tak počet
bohemistů z moskevských filosofických
fakult, kteří kurzy češtiny vedou. V kaž
dém semestru máme na 200 studentů,
hlavně z řad mladých Rusů, kteří mají
zájem jít studovat do Čech.
Existuje tedy v Moskvě nějaké širší povědomí o ČR, Češích a české kultuře? Nezůstává jen u jména Karla Gotta a Heleny
Vondráčkové…?
Z mé osobní zkušenosti mají Rusové po
vědomí o české kultuře pohříchu lepší,
než má naše populace o kultuře ruské.
Pro své projekty získáváme cílevědomě
kvalitní ruské i nemoskevské partnery,
což umožňuje zviditelnit a přiblížit čes
kou kulturu nejen v Moskvě.
V prvním pololetí loňského roku byla
například realizována filmová retrospek
tiva „Zlatá šedesátá“. Představili jsme
38 českých celovečerních filmů a výstavu
dobových filmových plakátů. K projektu
byl vydán i speciální katalog. Podíleli
jsme se i na projektu Pražská divadelní
sezóna v Sankt Petěrburgu, prezentu
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Rusové mají
povědomí o české
kultuře pohříchu
lepší, než má naše
populace o kultuře
ruské.

jícím 5 inscenací pražských divadel.
V květnu proběhly již tradiční Dny české
literatury na téma: Fenomén 68 v českém
umění spojené s překladatelskou soutěží
pro mladé ruské bohemisty…
Snažíte se nějak podporovat překlady české literatury do Ruštiny? Či vytváříte tlak
na Ruské nakladatelství ohledně vydávání
alespoň některých českých knih?
Překlady české literatury do ruštiny
vznikají obvykle na základě grantu Mi
nisterstva kultury ČR s naší informač
ní a organizační podporou. V poslední
době vyšly překlady děl J. Kratochvíla,
M. Ajvaze, K. Čapka, M. Urbana, J. Škvoreckého, F. Janoucha ad. Tlak na ruská
nakladatelství není třeba vytvářet. Po
kud jim to finanční situace dovolí, tak
rádi nabízejí překlady českých děl. Naše
propagace spočívá v tom, že v rámci lite
rárního večera, setkání se spisovatelem,
necháme profesionálně přeložit úryvek
z jeho textu, který pak dáme k dispozi
ci ruským nakladatelům. V tomto roce
je to například Tereza Boučková a Lenka Procházková. Na duben připravujeme sborník české dramaturgie „V. Havel
a jiní“.
Na konci minulého roku představili
ruští překladatelé a nakladatelé nová vy
dání české literatury, jako např. Karafiáto
vy Broučky, Poločas pro Sokrata I. Krause.
Miloš Jar je absolventem Fakulty žurnalistiky MSU Lomonosova
v Moskvě a Fakulty hotelnictví
a lázeňství při Vysoké škole hotelové
v Praze. Posledních 20 let pracuje
v zahraničí.Působil v Německu, v Kuvajtu a na Blízkém východě a po
sléze v Rusku. Od 1. dubna 2002 je
ředitelem Českého domu v Moskvě
a v současné době taktéž působí ja
ko rada velvyslanectví ČR v Ruské
federaci.

A s čím se ze živé české kultury mohl Moskvan díky vaší podpoře v posledních letech
seznámit?
Několik příkladů ve zkratce: literatura –
Arnošt Goldflam, film – profesor FAMU
Jan Bernard, hudba – kytarový virtuóz
Štěpán Rak, houslový virtuóz Ivan Žena
tý, fotografie – docent FAMU Josef Ptá
ček atd.
Když se podíváme do blízké budoucnosti,
co připravujete z české kultury pro Moskvu
a Moskvany?
Pokud uvedeme první půlrok 2009, tak
vzpomeneme výročí narození Milana
Kundery ukázkami tvorby z filmů. Ze
4 akcí, které budou věnovány tvorbě Bo
huslava Martinů, za přítomnosti violisty
Jakuba Nováka a houslisty Davida Po
korného, bude jedna i v Nižném Nov
gorodě. Zúčastníme se 15. mezinárodní
výstavy Design a reklama 2009. Ve spo
lupráci s galerií Miro uvedeme v prosto
rách ČDM fotovýstavu Pavla Brunclíka.
S inscenací hry V. Havla „Odcházení“
bude v Moskvě hostovat v divadle Na
Tagance Klicperovo divadlo z Hradce
Králové. Očekává se, že na křest v Rusku
vydávaném „Sborníku české dramatiky“
přijme účast a přijede Milan Uhde.
To je jen zlomek aktivit našeho kul
turního oddělení.
Co považujete, pane řediteli, za svůj největší úspěch a do budoucna za největší
úkol ve funkci ředitele Českého domu
v Moskvě?
Především že tak složitý „stroj“ s tak
komplikovaným provozem funguje. Řa
dový personál si totiž nemohu vybírat
stejným způsobem jako manažeři v Če
chách. Musím vycházet z místních pod
mínek a možností. Přesto se mohu na
práci našich zaměstnanců spolehnout.
Za další úspěch považuji, že se v po
sledních letech prosadil finanční rozpo
čet. V průběhu roku 2008 byla zahájena
rekonstrukce. V rámci finančních mož
ností je průběžně věnována maximální
péče modernizaci vybavení. Všechny
úpravy slouží k tomu, aby se nejen za
městnancům zabezpečujícím provoz, ale
hlavně našim hostům a představitelům
českých firem působících v komplexu
žilo a pracovalo co nejlépe. Udržet stá
vající stav považuji za největší úkol i do
budoucna.
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Pornografie a umění –
osudová přitažlivost
Lenka Klodová

Velmi mnoho stránek lze
popsat a bylo popsáno
o tenké hranici mezi erotikou jako přípustnou uměleckou
formou vyjádření sexuálně explicitního obsahu a pornografií jako zavrženíhodným
ekvivalentem.

P

okusím se toto očekávání rozšířit
a nabídnu mozaiku svých poznat
ků, z nichž by mělo vyplynout, že
vztah mezi pornografií a současným
uměním je úzký, historicky logický
a podmíněný. Termíny, se kterými bude
me v souvislosti se vztahem pornografie
– umění zacházet, nebudou pouze naho
ta, hřích, oplzlost, neřest, ale také moc,
omezení, diskriminace, svoboda proje
vu, práva menšin.
Důvodem, proč jsem se začala ve své
tvorbě a také v určité podobě teoretické
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reflexe zabývat fenoménem pornografie /
především tištěné a obrazové/, bylo zjiš
tění hlubokého rozdílu mezi tím, co tyto
materiály zobrazovaly a vlastním vnitř
ním prožitkem. Při mé výtvarné práci se
mi dostávalo do rukou velké množství
pornočasopisů, na které jsem se ale dívala
jako Marťan a nedařilo se mi naladit se
na stejnou vlnu. V rámci doktorandského
projektu jsem si udělala malý průzkum
i u dalších lidí a odpověď byla vesměs
shodná: „je to slabota oproti živému“.
Abych se ve svém názoru, že pornografic
ká produkce se nerovná věrnému obrazu
lidského sexu, neopírala jen o subjektivní
názory respondentů, podrobněji jsem se
zaměřila na jeden z fenoménů – porno
grafický časopis na veřejném stánku PNS.
Je to jev v postkomunistickém vývoji
v České republice velmi rozšířený a pro
dané období typický.
Uvažuji o tom, zdali je pornočasopis
skutečným časopisem. Časopisem rozu
míme tiskovinu vycházející periodicky,
která přináší sezónní informace, případ
ně materiály na pokračování, s časovým
vývojem. Rozborem několika časopisů
z hlediska linie času jsem, jak se dalo
očekávat, žádnou časovou vázanost
nenalezla. Nijak se nevyvíjela témata
jednotlivých příspěvků časopisu, nevyví
jel se s časem design ani barevnost, a do
konce oblečení dívek zůstávalo sporé až
žádné v červenci stejně tak jako v únoru.
Dalším argumentem proti časopiso
vosti pornočasopisu byla neexistence
reklam na jiné než sexuální služby.
Usoudila jsem závěrem, že pornogra
fický časopis je erotická excitační pomůc
ka. Forma časopisu slouží jako zástěrka,
která mu pomáhá dostat se do veřejného
prostoru, na stánky novin. Pokud by
pornočasopis zůstal ve své roli erotické
pomůcky, jeho místo by bylo vedle
umělých penisů, nafukovacích panen,
latexových oblečků ve specializovaném
obchodě, který je postižen regulací –
musí mít zakryté výlohy. Časopisovost
mu naopak umožňuje dostat se do nej
širšího veřejného prostoru, do trafiky,
která dříve bývala udělována na důchod
zasloužilým vojákům za službu vlasti.
Pornočasopis tak vstupuje jako jediný
hráč do nejširšího public prostoru, jako
jediný hráč mluvící o sexu a toto výluč
né postavení mu dává nesmírnou moc
ovlivňovat nejen své čtenáře, ale právě
i bezděčné kolemjdoucí včetně dětí.
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Avantgardní
výkřiky znějí
ve spolupráci
se světovými
surrealisty také
z Čech, kde
vydává Jindřich
Štýrský v letech
1930–1933
sborník Erotická
revue.

Proto není nijak banálně pikantní se
lidmi stvořeným útvarem pornografie,
tím specificky deformovaným obrazem
sexuality, zabývat.
Termín pornografie vznikl díky jedné
přírodní katastrofě. Sopka Vesuv v roce 79 n. l. zasypala popelem a lávou města Pompeje a Herculaneum. Když byly
v polovině osmnáctého století provádě
ny vykopávky lávou a popelem zakonzervovaných podvesuvských měst Pom
pejí a Herculanea, dostalo se na světlo
velké množství zvláštních, šokujících
předmětů. Objevily se falické pouliční
objekty, falické domácí předměty, so
chy s velkými penisy, nástěnné malby
se sexuální tematikou. Předmětů bylo
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takové množství, že se bránily jakékoliv
bagetalizaci. John Clarke poznamenává:
„Kdyby nalezli jednu věc, všechno by
bylo v pořádku, avšak když nalezli tak
nezměrné množství, začali se domnívat,
že muselo jít o svět převrácený naruby,
kdy všechny hodnoty, které tito gentle
mani uznávali, byly zničeny ohyzdnou
oplzlostí života, která při vykopávkách
vyplula napovrch.“
Archeologové přistoupili v roce 1819
k řešení, které navrhoval František I.,
vévoda z Kalábrie, a dotyčné předměty
shromáždili v jedné místnosti Archeo
logického muzea v Neapoli. Vzniklo tak
Gabinetto degli Oggetti Osceni, takzva
né Tajné muzeum. Pro objekty shromáž
děné v Tajném muzeu byl vyvinut nový
termín – pornografie – a první syste
matický katalog z roku 1866 byl nazván
Pornografická sbírka. Řecké slovo por
nographoi se sice již objevilo v krátkém
odstavci antického textu Depnosofistai
/Hostující mudrci/ autora Athénaia jako
označení toho, kdo popisuje prostitutky,
jeho další použití je však až z roku 1857
již v námi uváděném smyslu. Pro mě
přesto zůstává velmi výstižné adjekti
vum starší, adjektivum „obscénní“, které
velmi přiléhavě popisuje mentálně pro
storový pohyb, který byl s reprezentací
lidské sexuality učiněn. Byla odkázaná
ob scenum, za scénu, do prostoru skry
tého za prostorem scény, který není
určen k veřejnému předvádění, kam se
skrývá to, co zbývá, rozdíl mezi realitou
a konvencí, prostor s regulovaným vstu
pem, prostředek regulace společnosti.
Jistěže v té době existovaly mnohé
protopornografické materiály. Existo
valy Rozličné způsoby milování Giulia
Romana a Pietra Aretina v nesčetných
kopiích, neustále pálený a z popela vstá
vající Boccaciův Dekameron, romány
jako Fanny Hill aj., které byly všechny
spravedlivě stíhány dle pravidel křesťan
ské morálky a Desatera. Nicméně Tajná
muzea se svými regulemi vnesla do
hry o přístupnost lidské sexuality nový
prvek – exkluzivní přístup.
Oficiální průvodce neapolskou sbír
kou z roku 1870 přímo uvádí: „Máme
povinnost zamezit přístup pro méně
vzdělané lidi, stejně tak i pro ty, kterým
pohlaví nebo věk znemožňuje vnímání
objektů v duchu příslušné slušnosti a zdrženlivosti.“ Z Tajného muzea byla učině
na záležitost pouze pro bílého vzdělaného

Témata sexu
a jeho zobrazení
se zcela logicky
dostávají do
umělecké
agendy v období,
kdy dochází
k uvolnění, kdy
se začínají ozývat
o svá práva
znevýhodněné
menšiny
muže, který je považován za natolik mo
rálně pevnou a rozvinutou osobnost, že
mu obscénnost objektů nemůže způsobit
žádnou újmu. Opačnou kategorii, která
v zájmu zachování společenského řádu
musí být z participace na Tajném muzeu
zcela vyloučena, tvoří nevzdělaná děl
nická třída, ženy a děti. Toto pojetí
zcela odporuje tomu, jak předměty
a malby fungovaly ve starořímské
společnosti, kdy byly exponovány
na veřejných místech a ve veřej
ně přístupných částech domu,
na očích všech, žen i dětí.
Pro modelaci pozdějšího
útvaru nazvaného pornoprodukce platí specificky
pojatá parafráze citátu
Marshala MacLuhana, že
forma je sdělení. S rozvojem
zobrazovacích technologií se
rozvíjí možnost nově, jinak a s jiným
důrazem zachycovat sexualitu člověka. Rozvoj knihtisku ruší exkluzivitu ručně malovaných dra
hých „lechtivých“ obrazů, jejichž
vlastnictví symbolizovalo, že moc
a význam majitele sahá až nad obec
ně platná křesťanská přikázání.
Rychlost a levnost tisku zajišťovala
jeho lavinovité šíření do nižších
vrstev společnosti, kde již nebyla
čest podložena zlatým polštářem.
K pornografii se přidává politická
nota, rychlé anonymní šíření oplz
lých pamfletů na kněze, vrchnost
a všechny privilegované vrstvy.
Fotografie, další revoluční tech
nologie, přináší další nepředstavi

telnou novinku – ukazuje „skutečnost“.
Radosti voyerství mohou začít. Zatímco
zvětšením rytiny získáte pohled na sesku
pení černých čar, na fotografii si skutečně
můžete detail přiblížit a ponořit se do
hlubin.
S rozvojem technologií úzce souvisí
i rozvoj cenzurních a regulačních opat
ření ze strany vládnoucích vrstev. Za
tímco rytec Marcantonio Raimondi byl
za výrobu Rozličných způsobů milování
v roce 1520 uvězněn, malíř Guilio Ro
mano, autor předloh, zůstal na svobodě
a úspěšně tvořil dál. Hřích byl spáchán
v „demokratizaci“ sexu, v překročení
možností kontroly ze strany vládnou
cích a v umožnění nekontrolovaného
množení a přístupnosti materiálů pro
„nevhodné vrstvy“ lidí. Např. proti kni
ze D. H. Lawrence Milenec Lady Chat
terleyové bylo vedeno soudní řízení pro
obscénnost až po několikerém vydání
v momentě, kdy se v roce 1961 chystalo
vydání paperbackové.
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První oficiální cenzurní opatření je
svým vznikem vázáno na vznik Tajných
muzeí, jedná se o britský Obscene Publi
cation Act, tzv. Hicklinův Act z roku 1857.
Ale hlavní nápor cenzury, který bude
mít vliv na formování pornoprodukce,
nastupuje až s objevem filmu. Film byl při
svém objevu natolik expresivní zobrazení
schopné vyvolat emocionální hnutí v di
vákovi, že jeho společenská nebezpečnost
byla posouzena velmi vysoce a přísné cen
zurní zásahy se zdály být nutností. V roce
1902 vzniká úřad pro cenzuru v New
Yorku 1902. Film byl vyloučen z umění
a označen za obchod, aby se tak dostal
zpod ochrany 1. dodatku americké ústavy.
V roce 1922 byl založen v USA Haysův
úřad, Sdružení filmových tvůrců a pro
ducentů, samocenzurní instituce, jejíž
regule se pod vlivem lobbistů především
z náboženských kruhů stále zpřísňovaly,
až do absurdních rozměrů, např. nesmělo
se ukazovat ženské vnitřní stehno, pokud
byli ukázáni dva lidé v posteli, museli mít
aspoň jednu nohu na zemi. V roce 1937
byla povolená délka filmového polibku
zkrácena ze 4,5 na 1,5 s.
Zmiňovaný zápas států o „cudnost“
zobrazovacích a uměleckých prostředků
neznamená pouze souboj morálních
autorit a tvůrců, neustále pokoušejících

Objevily se falické
pouliční objekty,
falické domácí
předměty, sochy
s velkými penisy,
nástěnné malby
se sexuální
tématikou.

jejich meze. Neustále sílící tlak cenzury
a omezování přístupu formuje celkovou
společenskou atmosféru a formuje vztah
společnosti k sexualitě. Již od počátku
existence zobrazování sexuality a v těs
ném závěsu cenzurního postihu se hněte
zvláštní tvar, který se odpoutává od pů
vodních kořenů a vybují nám až v sou
časné pornoprodukci s jejími nesnadno
pochopitelnými a na reálný život zcela
neaplikovatelnými zákonitostmi.
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Již policejní zásahy proti fotogra
fickým salónům a distributorům tzv.
academies, fotografií nahých žen styli
zovaných např. do postav z antické my
tologie, vedly k vytlačení tohoto druhu
obchodu do odlehlejších a obskurnějších
částí města. Tento prostorový pohyb
spolu s kriminalizací proměňuje profil
typického zákazníka. Ne každý si troufne
podstoupit takové riziko ani vydat se do
podezřelých čtvrtí.
Ještě evidentnější je situace v případě
filmu. Pornofilmy byly zakázány pro ve
řejnou obecnou produkci a byly vytlače
ny do „kuřáckých salónů“ a nevěstinců.
Efekt cenzury neznamenal potření pro
jevu, ale komplikaci cesty k němu a vy
tvoření doprovodných charakteristik.
Vytlačuje se ženské publikum, publikum
barevné a publikum nemajetné. Z těchto
dob je možné datovat charakteristiky
pornografie jako výhradně mužské zále
žitosti, což pak dále odráží i preferovaná
zobrazení a filmařské postupy.
Náznaky uvědomování si rozporu mezi sice stěží, ale přece jen dostupným por-

nografickým zobrazením sexuality a skutečnou žitou sexuální zkušeností začí
nají prosakovat především v umělecké
tvorbě. Avantgardní výkřiky znějí ve
spolupráci se světovými surrealisty také
z Čech, kde vydává Jindřich Štýrský v le
tech 1930–1933 sborník Erotická revue –
„pornofilský“ časopis, použijeme-li ter
mín Bohuslava Brouka. Bohuslav Brouk
takto vystihuje směr, kterým vedou surrealisté pokus o změnu reprezentace
sexuality: proti měšťáckému stereotyp
nímu „dráždivě kýčařskému zpracování
pornofilních námětů,které nemá jiné
funkce a hodnoty než umělé loutky se
strojené k onanii“ staví „pansexualismus
/pornofilního umělce/. Má dvojí význam,
předně atakuje impotentní puritány, za
druhé pak odpoutává pohlaví od jeho ro
ditelské funkce. Chápe je čistě esteticky,
rozkošnicky. Nekalí si rozkoše, libidem
umožněné, všední pravdivostí.“
Témata sexu a jejich zobrazení se zcela
logicky dostávají do umělecké agendy
v období, kdy dochází k uvolnění, kdy
se začínají ozývat o svá práva znevýhod
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něné menšiny a slaví své první úspěchy.
Téma sexuality a přístupu k ní do jejich
agendy zcela logicky patří, neboť omezo
vání v této oblasti bylo nedílnou součástí
celkové podřízenosti většině. Pro většinu
menšin je také sexualita jejich základní
odlišný znak. Nemůžeme se proto divit,
že umělecké akce a díla umělců sympa
tizujících např. s feministickým hnutím
mají někdy vyhraněně sexuální charak
ter. Později je těmto umělkyním vyčítán
přílišný esencialismus, omezování ženy
pouze na její pohlaví, ale já vidím v těch
to dílech i významný příspěvek k rozvoji
pornozobrazení. Ozývají se hlasy, které
byly umlčeny a jejichž absencí se vytvořil
pokřivený obraz současné pornoproduk
ce. Dokážou na rozdíl od mainstreamu
formovaného staletími cenzury přinést
zpátky vůni autenticity, závažnosti a osu
dovosti sexuálního zážitku.
Pozornosti bych doporučila díla Ca
roleen Schneeman, VALIE EXPORT,
Hannah Wilke, travestii a drag quenns
v Bostonu dokumentující Nan Goldin, za
sadomasochistickou menšinu hovořícího
Roberta Mapplethorpa nebo ještě křehčí
případ díla-života o masochistické sexu
alitě v osudné nemoci Boba Flanagana.
Z mého pohledu jsou velmi přínosní
umělci, kteří jsou většinového „sexuální
ho vyznání“, ale dokáží prezentaci sexu
ality vidět kriticky se všemi historickými
nánosy, přijímají pornoprodukci jako
svůj dědičný dar, který tvůrčím způso
bem analyzují a dekonstruují. Jeff Koons
o projektu Made in Heaven, kdy mimo
jiné artefakty pózuje ve velmi otevře
ných sexuálních scénách se svou ženou,
bývalou italskou prostitutkou Ciocol
linou, říká precizně „naivním“ způsobem: „Chtěl jsem z nich /z diváků/ se
jmout jejich pocit viny a studu, tak aby
se mohli přihlásit k tomu, co je motivuje
a co mají rádi – přijmout svou vlastní
historii“. Na výstavě se sexuální výjevy
střídají s plastikami květinových váz,
roztomilých pejsků, kolibříků…
Velmi specifický talent pro odkrývání
toho, co zdeformovaná pornoprodukce
způsobila v našem vnímání, je český
umělec Ondřej Brody. Jeho práce týkající
se sexu většinou v divákovi vyvolávají po
cit nemístnosti, vzrušivost je stoprocent
ně překryta pocitem hnusu a trapnosti,
i když části výjevů, které vidíme v jeho
dílech, odpovídají běžné pornoprodukci.
Linda Kaufmann ve studii Bad Girls &

Sick Boys uvádí čtyři body jako návod,
kterak nenatočit pornofilm:
1. ukazuj mechanismy produkce porno
grafického filmu,
2. zarámuj ho jako film ve filmu, video
ve filmu, dej do uvozovek,
3. feminizuj hrdinu jako pasivního,
4. zvšudypřítomni minulost – jako zábě
ry hrdinovy historie nebo přítomností
jeho rodičů.
Ondřej Brody využívá všech těchto
bodů a daří se mu přinejmenším ozřejmit
divákovi, že to, co se nabízí jako vzrušu
jící materiál o sexu, to, co kyne ze všech

Nový POLYGON /

novinových stánků, je jen bizarní pro
dukt sestavený podle zvláštních pravidel
pokroucených cenzurou i přestoupením.
Můžete si ho koupit a použít, ale žádnou
pravdu, ani nic živého tam nenajdete. 
Lenka Klodová, *1969, absolvovala VŠUP
v Praze, zahraniční stáže na univerzitách
v Anglii a Portugalsku, jako téma své dokto
randské práce zvolila pornografii pro ženy,
jejímž výsledkem byla studie „Zásady pro
vytvoření pornografického časopisu pro ženy“
a pilotní vydání časopisu Ženin 1/05.

český zahraniční časopis

Pokračovatel sloučených zahraničních dvouměsíčníků REPORTÉR ve Švýcarsku a ZÁPAD v Kanadě, nástupce časopisu POLYGON / Má čtenáře po celém světě. Reﬂektuje dění v České
republice 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.
Ceny předplatného vč. poštovného: CZK 490 / CHF 65 / EUR 43
/ USD 63 (či ekvivalent v jiné měně) / cena jednotlivého čísla ve
volném prodeji činí 89 Kč.
Objednávejte na tel. č. 222 328 032 nebo na e-mailové adrese
casopis@primus.cz
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Bez básníků

by byl svět
Markéta Mališová

Svět Arnošta Lustiga

Jste nositelem ceny Americké akademie
umění a krásného písemnictví za životní dí
lo, Ceny Karla Čapka a mnoha dalších cen,
od roku 1978 jste profesorem literatury
na American University in Washington DC,
v Anglii vyšly Krásné zelené oči v nákladu padesáti tisíc výtisků a staly se knihou
měsíce v roce 2004. Píšete téměř padesát
let, vaše první knížka Noc a naděje vyšla
v roce 1958. Učíte se ještě stále a od koho
nejvíce?
Z moderních autorů nejvíce od Turgeně
va umění vyprávět. Turgeněvovi se udá
losti měnily v příběh. Od Hemingwaye
stručnosti, teorii ledové kry, že na povr
chu nad hladinou smí být jen jedna dese
tina příběhu, zbytek – zná-li ho autor – je
mezi řádky. Od všech autorů, kterým se
podařilo vyprávět hezky a dobře příběh.
To nemá konec. Jsou to všichni členové
spisovatelské rodiny bez ohledu na ná
rodnost.
Dobří učitelé jsou Řekové, od těch se
učil Hemingway. Byl jsem v jeho pracov
ně, když zemřel, viděl jsem poznámky
na okraj řeckých autorů. Přeložil do
moderního jazyka, myslím psycholo
gicky, Sofokla, jeho pojetí svědomí, viny
a trestu, důstojnosti.
Výtečný byl Gorkij, hlasatel hrdosti
z výsady být člověkem. Pro Gorkého ze
hry Na dně křičí vyznání: člověk, to zní
hrdě. Hodnota každého života, každé
existence.
Poučný je spor Aristofana se Sokra
tem, kterého pokládal Aristofanes často za jalového mluvku. Zda to bylo
spravedlivé, jsme měli dva tisíce roků čas
posoudit.
Řekové měli rádi hádanky. Tajuplná otázka,
tajuplná odpověď. Tu nejznámější položila
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Sfinga Oidipovi: Co je to za tvora, který má
jeden hlas, ale nohy dvě nebo tři, někdy
čtyři a který je tím slabší, čím má nohou
více. Odpověděl: „Člověk.“ Ale nedává nám
odpověď na další otázku, zdali má člověk
opravdu jen jeden hlas. Největší hádankou
je lidská bytost, jedinečná neopakovatelná, záhadná, nesourodá, nevyzpytatelná.

Můj kamarád
Ludvík Aškenazy
pokládal za
důležitou
vlastnost
literatury
schopnost
zbásnit pravdu.
To nejvyšší,
čeho může autor
dosáhnout. Bez
básníků by byl
svět chudší.

Vaše romány a povídky nejsou hádankou,
ale jsou plné otázek, které si čtenář neustále klade. Hádanku jako literární útvar
jsem ve vašem díle nenašla, anekdotu ano.
Můžete mi to vysvětlit?
Musím se přiznat, že poslední hádan
ka, kterou si pamatuji z dětství, je: leze
leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze.
V ozvěně, v dospělosti, může mít až na to
železo erotický akord, ale je to jen dětská
hádanka. Nedovedu si vysvětlit, v čem

viděli kouzlo hádanek starověcí mudrco
vé a vypravěči, a dovedu si představit, že
hádanka jako úvod někdejších vypravěčů
na bazarech mohla mít úlohu poutače,
něčeho, co má v moderní době anekdota.
Anekdota je podle Aristotela u všech
lidí, kteří vychutnávají její kouzlo, nej
kratší příběh a jeho kouzlo tkví v tom,
že má všechny náležitosti povídky, totiž
začátek, prostředek a konec, překvapení,
nečekaný obrat neboli reverz a dovoluje
posluchači i vypravěči rezonanci. Do
myslet příběh, ocenit důvtip a těšit se
z překvapení. Nečekaného zakončení. Toho, čeho chce dosáhnout svým příběhem
každý autor.
Znáte tuhle? Manžel se táže manžel
ky: Miláčku, ty jsi ale spala přede mnou
s mnoha muži, není-liž pravda? Ale mi
láčku, odpoví manželka. Spím jen a jen
s tebou. S ostatními jsem vzhůru.
Ještě kratší: jak poznal Bůh, že Adam
s Evou nejsou Číňani? Číňan by snědl
hada, ne jablko.
Kromě toho anekdotě, asi podobně
jako hádance, není nic svaté. Může se
pustit do jakékoli, i té nejsvětější oblasti.
Pro anekdotu stejně jako pro hádanku
není nic svaté. Je to sféra svobody. To
patří k jejich kouzlu.
Uvolněnost, otevřenost, smělost. Vlastnosti hodné vážnějších útvarů, ale oce
ňované rozumově i instinktivně všemi.
Vím, že se vás kdekdo ptá, proč dopisujete
a přepisujete nová vydání svých knih. Tu
otázku vám určitě nepoložím, ale dočetla
jsem se, že Řekové své báje a mýty neustále měnili. Říkali, že tím literatura dýchá.
Ani nevíte, jak jsem rád, pro to, co jste
mi řekla o starých Řecích, těch nejchy
třejších a nejmoudřejších lidech, jací kdy
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na zemi žili, že obměňovali své mýty, než
nabyly své dnes známé podoby. A to, že
změnou literatura toho druhu dýchá. Re
dakce Starého zákona trvala – jak se tra
duje – tři sta roků. Jistě se i dnes najdou
teologové, kteří by rádi pozměnili verze
některých příběhů a podobenství. Příběh
Abraháma, který, aby dokázal oddanost
jedinému Bohu, byl hotov podříznout
nejmladšího syna, by jistě snesl přija
telnější a věrodatnější konec než jenom
hlas Boha, který nečekaně zarazil otcovu
ruku s napřaženým nožem. Příběh vyvo
lává i v nejpobožnějším a nejochotnějším
věřit v tohle podání pochybnosti nebo
otázky. Přitom je v lidské povaze proka
zovat oddanost extrémním způsobem,
jak jsme byli svědky v nedávné minulos
ti. Synové Němců odsouzených za aten
tát na Hitlera se nabízeli, že nasadí smyč
ku svým otcům a otcové synům. Synové
odsouzených v procesu se Slánským se
veřejně v novinách vzdávali svých otců.
Jeden z nich žije dnes v Americe.
Ale zůstaňme u doplnění textu nebo
jeho proškrtávání. Mám právo se dotk
nout povídky, kterou jsem napsal před
dvaceti roky? Pokud shledám, že je to
zapotřebí, musím, abych se zachoval jako spisovatel, ne jako dramatik, jehož
každé slovo musí zůstat jako vtesáno do
kamene. Měnit morální ideovou podobu
ne. Chyby ano. Naopak domnívám se,
že nechat povídku nedotčenou, ačkoli tu
slovo, tu věta nebo obraz volají po nahra
zení nebo zlepšení, by bylo nemravné.
A to hned třikrát: vzhledem k autorovi, se
zřetelem ke čtenáři a ve vztahu k povíd
ce. Autor je služebník čtenáře a povídky,
až v poslední řadě smí myslet na sebe.
Na odpovědnost za autorství. Byl jsem
za své profesorské služby na univerzitě

foto: ČTK

chudší
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ve Spojených státech kdysi v muzeu lite
ratury v Austinu v Texasu. Nahlížel jsem
rukopisy anglosaských autorů, Hemingwaye, Fitzgeralda, Steinbecka, Melvilla
a mnoha dalších, anglických, amerických,
novozélandských nebo australských. Studoval jsem změny v jejich manuskriptech.
Nejvíce změn zaznamenaly rukopisy
Williama Faulknera, který takříkajíc ne
nechal kámen na kameni.
Škrtal, doplňoval, vlepoval. Za všech
no mluví výsledek. Stal se nejen laure
átem Nobelovy ceny, ale jedním z nej
uznávanějších amerických spisovatelů
posledních dvou set let, co vznikla ame
rická literatura. Krátce: tak často marná
snaha autora o dokonalost, které sotva
kdy dosáhne, a pokud ano, asi ne v celém
díle, ačkoli povídky jako Kulička Guy de
Maupassanta by se takového označení
mohly dotknout, stejně jako Billy Budd
Melvilla a některá jinonárodní literární
tvorba, včetně dlouhé povídky perského
autora Sádeka Hedájata Slepá slova, by
mohly být výmluvným odůvodněním,
proč má autor právo i povinnost vrátit
se ke své dávnější práci, aby ji zlepšil.
V každém případě si může čtenář vybrat
mezi prvním a posledním vydáním.
Změnil jste někdy svůj literární cíl v průběhu psaní za něco úplně jiného?
Ne radikálně, ale ano. Nejlepší je povídka,
která si sama řekne, kam chce jít. Zvolí si –
například – jiný konec, než jaký zamýšlel
autor. Takovou povídku mám. Jmenuje
se Nekonečnost – je ve sbírce Ulice ztra
cených bratří. Měl to být kousek románu
Král promluvil, neřekl nic, nebo románu
Krásné zelené oči. Součást většího zámě
ru. Ale řekl si o samostatnost a dostal ji.
Zařadili ji do několika amerických anto
logií. Čili: nejlepší je povídka, která se vy
práví podle svého, ne podle autora.
Konec jedné vaší povídky, konkrétně Propasti, mi temnou a smutnou náladou krajiny evokuje Máchův Máj. Cituji:
Den po bouři zjasněl. Nastalo bezvětří.
V dálce se tyčily k modré obloze vrcholy
hor, koruny lesů, vytvářející jasně zelený
koberec. Kraj zesvětlal ve všech barvách,
a táhl donekonečna, mírný a ladný, vy
plněný mírem. Na každém stromě a vět
vičce seděl klid. Kraj dlouhého údolí
tvořila propast, střed bez okrajů.
Vzdušnou průrvou nad propastí pro
letěli havrani.
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Jak vnímáte poezii?
Můj kamarád Ludvík Aškenazy pokládal
za důležitou vlastnost literatury schop
nost zbásnit pravdu. To nejvyšší, čeho
může autor dosáhnout. Bez básníků by
byl svět chudší.
První, o co jsem si z Ameriky v emigra
ci napsal, byly Zpěvy staré Číny, čemuž
babička nerozuměla. Myslela, že máme
v Americe hlad, tak mi chtěla poslat
sušenky. A já jsem zjistil, že když jsem
na dně, tak jako elixír života potřebuji
báseň, a že báseň je vlastně to nejvzác
nější, co v literatuře existuje, protože tě to
vrací k životu, protože tě to upozorňuje
na skryté síly existence. Poslala mi Li-pa,
Tu-fua a ostatní staré čínské básníky, kte
ří se drželi, abychom tak řekli, všedních

Metafory
používám rád.
Jsem pyšný
na každou, na
kterou se zmůžu.
Metafory jsou
důležité. Přibližují
rázem, co by
v popisu trvalo.
Zaplaťpánbůh
za ně.

lidí, všedních dnů, běžného trápení, lásek
a nadějí lidí. Chybělo mně to. A zvedalo
mě to ze dna.
Báseň je zpěv duše. A duše, která ne
zpívá, umírá.
Mám rád básníky, pěvce, pro které
život je víc než jen žít. A dovedou nám
to říci tak, abychom se na tom podíleli.
V duchu naslouchám každé větě, jak
zní, nebo by zněla, být součástí písně.
Přál bych si zbásnit pravdu, obsahem
i tvarem. Každou větu, ale aby byla čtivá.
Srozumitelná, věrojatná.
Pojďme zpět ke psaní. Co je nového ve vaší
poslední knížce, kterou jste právě dopsal,
nazvané Kamarádi?
Tuhle knížku mám rád. A dokud knížku
nemám rád, neotisknu ji. Doplnil jsem ji
o nové postavy. Z lehkého se mi bohužel

povedlo dát dohromady cosi vážnějšího,
co jsem ani nechtěl. Přál jsem si knihu
o sedmnáctiletých pro sedmnáctileté, ale
erotika je v ní jen určitá část. Dělal jsem
i tak, co jsem mohl.
Je to tak, že autor si někdy slíbí napsat
něco v určitém stylu, ale vyleze mu
z toho něco jiného. Thomas Mann chtěl
v roce 1911 napsat lehčí povídku o lidech
v Benátkách, ale vyšla mu Smrt v Benát
kách, velmi vážná knížka. To potvrzuje,
že výsledek není zcela v rukou autora.
Kafka psal Proces, ale nikdy ho nedopsal.
Ze zlomků ho mohl sestavit jen jeho nej
lepší přítel Max Brod. Kdo ví, co by tomu
Kafka říkal. Kunderovi se to nezdá. My
to máme rádi. Bez toho by byla literatura
českých zemí chudší.
Používáte při psaní metafor?
Snažím se o metafory jako všichni autoři.
Jak se mi to daří, může posoudit čtenář.
Každý autor se snaží o metafory, být po
kud možno trefný a duchaplný. Mě chvá
lí někteří čtenáři za větu, kterou jsem asi
odposlouchal už dávno, někdy v terezín
ském ghettu, a vložil ji do úst hrdinky
jednoho příběhu. Život není to, co chce
me, ale to co máme. Občas to nejlepší,
co autor napíše, je, co odposlouchal. Ale
přijde i na něco, co je původní a jeho. I to
může posoudit jen čtenář.
Metafory používám rád. Jsem pyšný
na každou, na kterou se zmůžu. Metafo
ry jsou důležité. Přibližují rázem, co by
v popisu trvalo. Zaplaťpánbůh za ně.
Necháte mě nahlédnout do vaší spisovatelské kuchyně? Píšete spontánně, citem,
nebo se řídíte všeobecnými pravidly, jak
má vypadat skladba, větná stavba, čím
věta nesmí začít a podobně?
Je dvojí druh pravidel – zásad. Ta zjevná
a ta tajná neboli soukromější, neprokla
movaná, ne tak často a otevřeně připouš
těná. Pravidly, kterých se musí autor dr
žet, je mluvnice. Pravidla jazyka, v němž
píše. Pravidla skladby, básně, prózy, co se
člověk učí ve škole, od rodičů, co odpo
slouchá, a ne naposled, co odpovídá jeho
vkusu a sklonům.
V některých jazycích je příkrý rozdíl
mezi spisovným a mluveným jazykem.
Španělští i čeští autoři mají potíže s vel
kým rozdílem mezi mluveným a spisovným dialogem. Na druhé straně He
mingway vyzdvihl – dá se říci – skoro
umělý dialog na nejvyšší literární úroveň

kultura

a naučil své pokolení milostnému jazyku
milenců, který používají dodnes a budou
ho používat tak dlouho, dokud bude
tento autor čten.
Pak jsou pravidla slohu podle dávné
ho dobrého Aristotela, stále platného:
nutnost symetrie vyjádřená číslem tři
a základem, že každá skladba musí mít
začátek, prostředek a konec a pokud
možno rezonanci, prostor pro ozvěnu
nebo čas, aby čtenáři skladba došla. Něco
téměř jako hudební skladba. Ale k tomu
by se museli vyjádřit muzikologové.

ženy, muže, podle společenského posta
vení, povolání, donekonečna. Kurva se
vyjadřuje jinak než policajt. Prezident
mluví na Nový rok jinak než metař, který
vyhání kolemjdoucí z místa jeho působení
u chodníku. Rytmus se řídí i volbou hrdi
ny stejně jako jazyk. U Čapka mluví jinak
hrdina První party a odlišně listonoš,
který chce doručit ztracený dopis ztrace
nému příjemci. Jinak mluví u Vladislava
Vančury král a odlišně kmán. Jinak mluví
Sancho Panza a Don Quichote a jinak
Ulenspiegel, Spejbl a Hurvínek a tak dále.

Jak vnímáte jazyk, rytmus, libozvučnost?
O to se snaží každý autor. Rytmus je dů
ležitý v povídce jako v písni a je součástí
architektury příběhu. Záleží na námětu.
Pohřeb nemůže být skočná. A naopak.
Prostá písnička není symfonie. Tyhle věci
poměřuje autor instinktem i rozumem.
Jazyk? Volba jazyka se řídí námětem,
náladou, záměrem. Erotika má jiný jazyk
než rodičovská výchova, jazyk učitele,

Já jsem spíše myslela na melodii jazyka,
jestli si každou větu zpíváte, jestli se vám
houpe, škobrtá, drnká a cinká. Někde slovo sekne, jinde se třepotá. A vůbec, máte
svá oblíbená slova? Mazlíte se se slovy?
Uhrane vás slovo, které používáte častěji
než ostatní?
Na začátku, když jsem se učil psát, mě
fascinovalo slovíčko ale. Je to spojka
ale. Uváděla do protikladu vše ostatní.

A ne-li do protikladu, k pochybnostem.
Teď ji sice rád píšu na začátku věty, ale
tvrdě škrtám. Je lepší formulovat větu,
aby sama – bez ale – vyvolávala pochyb
nost. Jinak mám rád všechna slova, která
se hodí, jsou trefná a vyvolávají žádou
cí představu. Uhrane mě každé přesné
slovo. Flaubert dokázal váhat pro jedno
slovo celý den. A někdy vám trvá týden,
než je vyhmátnete z pokladnice, která
má statisíce slov. Slovo je jako akord. Je
krásné, má-li věta melodii. Věta musí být
krásná. Krásný by měl být celý příběh.
Pokud ne krásný do všech konců, ales
poň uspokojující. Povzbuzující. Inspiru
jící. Aby se s ním mohl čtenář ztotožnit.
A ne v poslední řadě, aby se jím pobavil.
Využíváte novotvary jako například váš
přítel Bohumil Hrabal?
Hrabal byl unikát i v používání novotva
rů, z nichž slovo pábitel, kdekoli ho po
chytil nebo vymyslel, vstoupilo do jazyka
českého jako legitimní dítko. Pokud jde
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o mou maličkost, vstoupil jsem do novo
tvarů pouze skromným příspěvkem, po
jmem židule. Ale podívejme se na mistra
českého jazyka Vladislava Vančuru. Roz
hodně je lepší vymýšlet novotvary než
patolízalsky označovat obchody názvy
Bicykle shop, Shoe shop a podobně, jako
před tím říkat Vodičkově ulici Wassergas
se a používat německé nápisy i tam, kde
to nemuselo být, jako za okupace, a říkat
chozraščot, perestrojka a charašo, kde by
vystačilo účetnictví, české vyjádření pro
politiku a ideologii a české dobře, dobrý.
Máte rád doslovy? Já je obvykle čtu ještě
než se pustím do knihy, ale znám lidi, kteří je vůbec nesnášejí, protože nechtějí být
ovlivněni před ani potom. Chtějí si objevit
autora sami.
Osobně mám doslovy rád. V Americe
jsem podle doslovů v českých překladech
amerických autorů žil.
Poučený doslov je poklad. Cenná
dodatečná kapitola knihy, velmi důležitá
pro toho, kdo to potřebuje. Jednou mě
navštívil český autor, emigrant, a jeho
žena si vzala knížku s doslovem, který
jsem potřeboval na seminář, abych se
poučil o biografii a kariéře autora. Musel
mi to poslat expres z Chicaga, jinak bych
se byl podobal v semináři leklé němé
rybě.
U svých knížek mám doslovy rád.
V sebraných spisech je to zvyk. Na někte
ré doslovy jako Vohryzkův, Kautmanův
a Urbánkův nebo Dvořákův jsem pyšný.
Změnila se úloha literatury od dob, co jste
začal psát, za padesát roků?
Úloha nikoli. Čtenáři. Náměty. Rozsah.
Ne pro mě. Autor mého druhu je jako
hornický kůň v podzemí. Jde si svým
způsobem po svém. Drží krok a ubývá
mu energie. Stárne. Ale je to stále týž
kůň. (Ptala jste se na metafory). Někdy
se změní autor. Jinak dnes píše Viewegh,
ale stejně píše Kundera. Oba mají své
čtenáře. Oba vyplňují mapu literatury po
svém, pro oba je tu místo. Na oba čtená
ři čekají. Literatura, citová, individuální
i kolektivní paměť člověka zůstává, čím
vždycky byla. Povzbuzením, inspirací,
zábavou, poučením, zmapováním jedno
ho nebo některých z nás zevnitř i zvenku.
Literatura je nenahraditelná, proto
žije už přes deset tisíc roků.
Troufal bych si říci, že bude žít dalších
deset tisíc let.
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Dodnes si pamatuji na vzrušení a pocit dospělosti, když nám pan učitel Broum v první třídě rozdal první knížku, z edice Klubu
mladých čtenářů. Ještě jsem neuměla číst,
ale ta vůně a obrázky. Byla modrá, svázaná červenou stužkou a uvnitř holčička, která převlékala šaty, dole nějaká písmenka.
Mění počítače a elektronická podoba knih
povahu literatury?
Povahu nikoli, formu ano. Můžeme po
slouchat román na cestě napříč Saharou,
pod úpatím Mont Everestu. Vytisknout si

Kdybych byl
zákonodárce jako
princ z Egypta na
poušti, který dal
přednost svobodě
před faraonem
a trefil se, protože
Desatero stále
platí, zařadil
bych mezi hlavní
přikázání slušnost.

knížku z internetu. Byla by škoda, kdyby
se děti odnaučily číst nebo psát, protože
jim stačí palcem vyťukat esemesku. Je
lepší mít silnější, vytrénovanější mozek
než palec. Byla by škoda, kdyby se ztra
tila vůně právě vytištěné knížky. Kdyby
už člověk neměl vzrušeně čekat na nové
vydání. Doufám, že život knihy je věčný
a ani tou sebevesmírnější technikou o něj
nebudeme ochuzeni.
Jste známý, světoznámý, úspěšný autor.
Jak reagují čtenáři na vaše knihy?
Rád bych byl muška z pohádky na zdi.
A viděl, slyšel a mohl si domyslet. Jed
no z měřítek je vydání a prodej knihy.
Například moje poslední sbírka povídek
v řadě Šoa (hebrejsky Zkáza), nazvaná
Od rána do večera, vyšla v nákladu dva
a půl tisíce, do měsíce byla rozebrána
a dočkala se dotisku tisíc výtisků. To
znamená, že čtenáři, i měřeno jejich
kapsou, zareagovali dobře, nebo chce
te-li, úspěšně. Zelené oči v Anglii vyšly
v nákladu padesát tisíc a už skoro nejsou.
Staly se knihou měsíce v Británii. Tím se

dá zájem o knihu také měřit. Ale slušné
měřítko je, když knížka vyjde v nákladu
dvacet tisíc výtisků, jako nedávno v edici
Lidových novin Modlitba pro Kateřinu
Horovitzovou, po pětačtyřiceti letech
a jen se po ní zapráší. To se ví, že bych
rád mluvil se čtenářem, který si knížku
jde koupit a přečetl ji. Musím se domýš
let. A psát, jak nejlíp umím, a o zbytek
se čtenáři postarají sami. Je to prostá
otázka, ale odpověď na ni už tak snadná
není. Také dostávám dopisy, někdo mi
řekne rovnou, co si o knížce myslí. Jeden
šéfkuchař mi řekl, že se mu nelíbí začá
tek Ley z Leeuwardenu. Nemohl se za
číst. Je to jeho právo. Za sebe jsem to ne
chtěl napsat jinak. Někdo mi pošle téměř
milostné vyznání. A některé dopisy bych
si za rámeček nedal a jiné bych si zará
moval a vyvěsil nad psací stůl. Abych to
shrnul: jsem vděčný za každou reakci.
Každá se podobá krásné ozvěně, jako
když člověk vykřikne do mlhy v jitřním
údolí mezi horami a zaslechne ozvěnu
jako odpověď. Sice do ztracena, ale od
pověď. Reakci. Život. Reakce na knihu je
dětství, dospívání a stáří. Nebo hrob.
Pocházíte ze židovské rodiny. Znám z vašeho vyprávění, že rodnou řečí maminky
byla němčina, byla pobožná a pocházela
z Moravské Třebové. Tatínek mluvil česky,
měl Čechy rád a zákony náboženství až
tak nedodržoval. V sobotu ze synagogy
vás celou rodinu bral na vepřovou pečínku
s dobře vypečenou kůrčičkou. Jak se ve vás
střetli rodiče? Přemýšlel jste někdy o české duši? Existuje něco takového? Já o tom
obvykle přemýšlím, když Čechy opustím,
ale to nikdy nebylo nadlouho. Nežila jsem
v emigraci. A navíc, když jsem v Africe, cítím duši africkou, na Seychelách kreolskou,
v Bretani jsem Bretonka. To je duše, ale
schránka je ryze slovanská. Jednou mi jeden pán v cizině řekl, že jsem typická česká husopaska z Alšových obrazů.
Mám argentinského přítele, však je to
i váš kamarád, který ode mne vyžaduje
definici české duše, téměř kdykoli se po
tkáme. Z bezradnosti mu cituji dva proti
kladné autory, oba geniální lidi. Jaroslava
Haška s jeho Dobrým vojákem a Tomáše
Garrigue Masaryka s jeho neochvějnou
mravností v životě, tudíž i v politice. Ně
kdejší byzantský kupec, který navštívil
naše končiny a poskytl svým spoluobča
nům první popis lidí, které potkal v čes
ké zemi, pravil, že tu žijí mlsní, bezbožní
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a špinaví lidé, nevěrní svým ženám, ale
mají jednu kladnou vlastnost, o všem
důležitém se radí v družině. Jsou druž
ní. Jistě svatý Vojtěch definoval obyvatele
tohoto území v Římě jinak. Vadilo mu
spíš téměř geneticky vrozené pohanství
a nevázanost, která z něho vyplývala.
Sídlí česká duše v hospodách, kde vydrží
pijáci piva u svých šesti, sedmi půllitrů
a proberou světové záležitosti od á až
do zet a mají čas si to rozmyslet do zí
třka a pozítřka a dál, než jak si můžeme
domyslet, proberou všechno jako kdysi
dávní talmudisté, ze všech stran.
Kdybychom se někoho zeptali na ně
meckou, francouzskou nebo americkou
duši, těžko bychom se dobrali uspoko
jující odpovědi. Ale jisté je, že obyvatelé
této země mají duši, která se liší od duší
okolních národů i v tom, v čem jsou asi
duše lidí stejné. Protože člověk a jeho duše
je, co člověk zažije, čím projde a čemu se
v souhrnu říká dějiny, je v duši českých
mužů a žen zkušenost dávnější než kněž
na Libuše, která v Praze viděla už tenkrát
město veliké, jehož sláva se dotýká hvězd,
síla mužů, z jejichž středu si vybrala Bi
voje, vyvraždění Slavníkovců Přemyslovci
do posledního batolete, vražda Boleslavo
va bratra knížete Václava, třicetiletá válka,
kdy každý, kdo přišel do země, přátelé
a spojenci i nepřátelé rabovali, loupili a ši
dili a okrádali, až po okupace německou
a ruskou a všeobecné zkušenosti, o jaké se
všichni dělí, kterých se i dodatečně hrozí,
protože kazí povahu a mají nechtěný
dopad na život dětí, kterým maminky
a tatínkové říkají, podívejte se, jak jsme
žili. Stačí, když vezmete v úvahu jen po
sledních sedmdesát roků, jak nás nutili
lhát, předstírat, podvádět, ale to už vy
nebudete mít zapotřebí, až na to, že to pak
tyto děti, už dospělé, budou říkat svým
dětem. Česká duše je také smysl brát těžké
věci lehce a lehké trudnomyslněji, než
by si zasloužily, smysl pro humor, který
pomáhá přenést se přes tragédie, neštěstí,
všechno, co člověka zatěžuje, vysoká inte
ligence, která předpokládá, že ten druhý si
domyslí, co máme na mysli, aniž bychom
mu to dávali po lopatě. Zároveň je i česká
duše pro českou duši hádanka, kterou
možná jednou někdo chytrý definuje.
Jste členem různých presidií, porot, akademických rad, ať již kulturních nebo vědeckých. Co pro vás znamená být členem Společnosti Franze Kafky a těší vás to vůbec?

A jak. Je to nejlepší organizace, jaké
mohu být členem. Je to skvělá společ
nost, velice aktivní. Má cenu pro studen
ty a mladé lidi ve jménu Maxe Broda,
nejlepšího Kafkova přítele, strážce jeho
odkazu a pořadatele jeho stěžejních spisů
jako Zámek a Proces a uděluje každoroč
ně cenu Franze Kafky ve výši deseti tisíc
amerických dolarů a dva její vítězové, Je
lineková a Pinter, obdrželi vzápětí Nobe
lovu cenu. Mohu-li se pochlubit funkcí,
jsem už od začátku této společnosti jejím

Studoval jsem
změny v jejich
manuskriptech.
Nejvíce změn
zaznamenaly
rukopisy Williama
Faulknera, který
takříkajíc nenechal
kámen na kameni.
čestným prezidentem, čehož si mimo
řádně vážím. Jednak proto, že společnost
se vyvíjí, je aktivnější než na začátku,
jde dál, než zamýšleli její zakladatelé,
a na čestného prezidenta mě navrhl je
den z jejích zakladatelů a funkcionářů,
nejčestnější člověk, kterého v této zemi
znám, básník, spisovatel a moralista Zde
něk Urbánek.
Jestliže si někoho v této zemi vážím,
protože zrcadlí duši této země, je to
Zdeněk Urbánek, statečný člověk, který
za války se svými přáteli, básníky, scho
vával před nacisty doma čtyři židovská
děvčata, která uprchla z koncentračních
táborů a transportů smrti, za což byl
v Německu trest smrti, mučení, doslova
stažení z kůže. Urbánek byl blízký pří
tel židovského českého básníka Jiřího
Ortena a spolu s ním patřili k předním
tvůrcům.
Společnost dnes, říkám-li, že je ak
tivnější než v dobách svých zakladatelů,
pořádá nejen pro svých tisíc členů spole
čenské akce, přednášky a soutěže, ale šíří
mravní odkaz Franze Kafky, totiž snahu
o dodržení Kafkova Zákona člověka. Zá
kona slušnosti. Odvahy, čestnosti. Toho,
co povznáší člověka mezi tvory na první

místo, jeho možnost žít slušně. Jsem
pyšný, že smím být jeden z nich. Nejsem
sám, kdo se cítí členstvím ve Společnosti
Franze Kafky oduševněn, obohacen
a povzbuzen.
O čem dnes často přemýšlíte a čím bychom
tento rozhovor ukončili?
Kdybych byl zákonodárce jako princ
z Egypta na poušti, který dal přednost
svobodě před faraonem a trefil se, pro
tože Desatero stále platí, zařadil bych
mezi hlavní přikázání slušnost. Ohled
člověka k člověku. Povinnost hlídat dů
stojnost, svou i těch druhých. Křesťani
pokládají za to hlavní lásku, která zahr
nuje spravedlnost, Židé mají za stěžejní
spravedlnost, která zahrnuje lásku, kro
mě toho, že vylučuje křivdu. Je mi líto,
že spravedlnost nemá definici na rozdíl
od nespravedlnosti, která se poměřuje
případ od případu, jak mi vysvětlil jeden
chicagský profesor práva, odborník na
americkou ústavu.
To vám leží na srdci?
Je to stěžejní otázka literatury. Literatura
dává podobu mravnosti naší doby. Podo
bu zápasu dobra a zla, z něhož se rodí, co
žijeme, jak a mnohá proč.
Takže jedenácté přikázání?
Třeba třinácté, jen aby tam bylo.
Ale to je v některých vašich spisech zahrnuto.
Možná. Nejsem učenec, znám jen někte
ré spisy židovských učenců a moralistů,
talmud na přeskáčku, Starý zákon, když
se chci poučit, co udělá z textu pečlivá re
dakce. Někteří židovští učenci mi mluví
z duše. Hilel. Když ne ty, kdo? Když ne
teď, kdy? Nebo Maimonides. To byli lidé,
kteří – pokud jde o mozek a schopnost
formulovat zákony, mravní nebo spo
lečenské, což by mělo nebo mohlo být
z jednoho těsta – by mohli jít s Mojžíšem
do spolku. Mezi námi, také tam s ním
jsou.
To podle vás také patří do literatury?
Jako zimní rukavice na prsty. Jako šva
dleně náprstek na bříško prostředníčku,
když si šije zástěru. Slušnost? Ano.
Slušnost ano. Přál bych si, aby to bylo
v duchu mého psaní. Někde mezi řádky,
když ne výslovně, ale ano, výrazně, sro
zumitelně, působivě. 
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Jiří David: Předběžná
Elena Green
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kultura

retrospektiva
N

a současné a post-moderní české
umělecké scéně se často objevují
přídavná jména jako kontroverzní
nebo provokativní, eklektický a směrodat
ný v souvislosti se jménem českého uměl
ce Jiřího Davida. Narozen v roce 1956
v Rumburce, městě v severních Čechách,
se J. David proslavil v 80. letech při studiu
AVU jako smělý útočník proti sociálnímu
a politickému statusu quo komunistického
Československa. Jiří David jako spoluza
kladatel umělecké skupiny Tvrdohlaví
společně se svými přáteli z uměleckých
kruhů se pokoušeli humorem, hravostí
a parodií konfrontovat a kritizovat hodno
ty a sociální normy komunistické společ
nosti jako materialistické a degenerativní.
Dnes Davidovy výtvarné práce pře
klenují skoro tři desetiletí. Spíš než jednu
metodu nebo estetiku používá různo
rodé prostředky a rozmanité přístupy
k umění jako možnosti sebevyjádření.
Široké spektrum Davidovy umělecké kariéry nemůže být lépe zachyceno než
na výstavě Předběžná retrospektiva, která je k vidění v Městské knihovně od
27. února pod záštitou Galerie hl. m.
Prahy, Moravské Galerie v Brně a pod
správou Marka Pokorného.
Vhodně nazvaná výstava Předběžná
retrospektiva představuje obsáhlý přehled
jeho maleb, fotografií, instalací, soch

a předmětů datujících se od poloviny
80. let do dnešní doby. I ti, kteří jsou obe
známeni s tvorbou Jiřího Davida objeví
nějaká neznámá a dlouho nevystavená
díla. Naopak jistě rozpoznají jiné části
jeho tvorby, jako například pět známých
fotografií ze série Moji rukojmí nebo
série čtyř sad fotografií Skryté podoby.
U vchodu na výstavu nás hned přivítá
sexy hlas Marilyn Monroe zpívající Hap
py Birthday, Mr. President v díle zvaném
Monogram (1992-2009). Píseň zní z ote
vřených klozetových reproduktorů umís
těných na stěně směrem k divákům. Nad
klozety visí zvětšená fotografie Monroe
na její smrtelné posteli.
V další místnosti se na zemi nachází
pět platových zárodků v řadě. Kosti se

Elena Green

začínají formovat a zárodky se již překle
nuly přes embryonické stadium. Přestože
vypadají jako zárodky okolo desátého
týdne, dílo se jmenuje Embrya. Divák je
konfrontován s realitou a objektivitou,
když se snaží porozumět nebo se smířit
jak s vědeckou nesrovnalostí, tak s umě
leckým spojením.
V jiné místnosti je socha muže odpo
čívajícího uprostřed podlahy. Muž má
pokrčená kolena a jeho pozadí spočívá
na jeho lýtkách. S rukama zvednutýma
do vzduchu, ale bez známky studu
v obličeji, dvě další ruce ovinují tělo
a svírají mužovy genitálie. Socha spojuje
živočišnou a intelektuální vášeň, když se
nestydatě a oprávněně oddává stimulaci.
I když ostatní díla nejsou srovnána
v žádném tematickém nebo chrono
logickém pořadí, úmysl Retrospektivy
je přiblížení napětí, které existuje mezi
jednotlivcem a společností, a vztahu
západní civilizace k modernímu světu.
Důvěrně známá témata Davidovy práce
a psaní povstávají, když se realita a před
stava zmítají v bitvě a nutí diváka neu
stále pochybovat a možná také lapnout
po dechu, když je donucen konfrontovat,
přemýšlet a podivovat se. 

Autorka je šéfredaktorkou
The New Presence.
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povídka

Plovdivská terasa
Simona Jonsson

M

iluji staré plovdivské domy. Sto
jím na terase nad městem a cítím
tu těžko popsatelnou atmosféru.
V noční košili, vysoko nad střechami
domů chci nechat svoje dlouhé vlasy splý
vat po mích pažích až dolů na chodník.
Terasa nebyla vysoko nad městem.
Poskytovala dobrý výhled a zároveň dávala pocit, že jsem ještě stále uvnitř
točitých ulic a uliček tam dole. Nad skosenou střechou pokrytou čepicemi ko
mínů se rozprostíralo svobodné nebe.
Nedaleké kupole kostelů mlčenlivě drže
ly své kříže vztyčené vysoko k oblakům.
Energii vyzařující z kostelíka svatého
Cherulampi bylo možné cítit i tady na
hoře. Kromě pocitu klidu a jistoty mě
každý pohled z terasy směrem ke kupoli
kostelíka ujišťoval, že jsem na správném
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místě. Poněkud vzdálenější kupole sv.
Georga zlatavě zářila v zeleném listoví
staletých stromů. Tři paneláky scho
vávaly svoji ošklivost za zdmi komínů.
Z druhého rohu terasy se otevíral pohled
na zrekonstruované a právě dostavené
domy a jejich nájemníky. Napravo pod
nimi bylo království stříšek a dvorků,
kterému vládla mourovatá kočka. Zimní
harampádí jakoby se kamsi vytratilo,
podpěry stromků a vinné révy, které ještě
v záplavě jarních květů hrozily totálním
zhroucením, najednou jakoby narovnaly
svou páteř a hrdě nesly těžké koruny
zeleného listoví. Schody oprýskaného
domku přímo naproti vedly na malou
terasu. Z té se po večerech ozývalo cin
kání příborů a tlumené hlasy stolujících.
Kromě vůně jídla vanul odtud i pocit po

hody, přátelství a lásky. Za zvuku tichého
smíchu i tehdy, když byla malá terasa už
zcela opuštěná, kouzlo laskavé intimity
blízkých lidí zůstávalo stále přítomné.
Každý večer rozléval vybledlý měsíc své
světlo po okolních střechách a barvil listy
stromů na stříbrno. Ztichlé ulice vypada
ly teď téměř tajuplně…
Rudá záře právě probuzeného slunce
vytvořila kupoli nového božího chrámu.
A ke dvěma svatostánkům, co tu po sta
letí hlídají slovo Boží, tak na chvíli přibyl
jeden nový. Jeho světlo a teplo, které dává
život, uvítali ptáci ranním křikem. Na
rozdíl od těch lidmi postavených Bohu
neukrýval tento sluneční svatostánek
strach z prázdnoty v duši. Slunce ozářilo
zlatým leskem střechy a čepice komínů.
Křik ptáků se teď změnil. Oslavný křik

povídka

vítající nový den nahradilo pípání,
štěbetání a volání o potravu. Halas kaž
dodenních ptačích starostí o život, dům
a rodinu se rozprostíral nad městem, ve
kterém se jeho další obyvatelé lidé teprve
probouzeli.
Je tmavá noc. Po střechách neslyšně
našlapují neviditelné kočičí tlapky. Za
šedočernou oponou se prohánějí stíny
duchů. Hvězdy blikají jako falešná kukát
ka v oponě, za kterou občas zaslechneš
šum křídel andělů.
Další nádherná noc. Teplá a klidná
srpnová noc už není nabitá pukající,
praskající a plodící červencovou energií.
Srpnová noc je jako kráska unavená po
protančené noci. Její šaty jsou trochu
zplihlé a horké tělo ovívá větřík. Marně
se v duchu snažím zadržet tu horkou
vlahou pohodu, která se rozprostírá nad
městem. Kočky řvou svoji píseň lásky
a psi je okřikují úsečným štěkotem…
Zářijová noc je tmavá a sametově
hebká. Měsíc, který v průběhu minulých
týdnů několikrát změnil svou tvář od
růžolícího mladíka s naducanou tváří až
po bledého narkomana s vyhublými líce
mi, se teď halí do sametově hebké noční
oblohy. Temnota padá na střechy domů
a vzduch se proměnil v hedvábný šál.
Dnes ještě voní létem, mořem a rybami,
když se jemně dotýká mých úst a tváří.
Jeho nehmotná struktura však nedokáže
usušit slzu za ztraceným létem, za štěstím
být v tuto chvíli právě tady. Snad jenom
kočky pocítily neopakovatelnost a prcha
vost okamžiku a úpěnlivým výkřikem
uprostřed noci se snaží přivolat čas ko
čičích her. Stařecký a hluboký hlas psa,
co připomíná rakovinu mého muže, jim
z dáli odpovídá. Šedá těla komínů tu drží
stráž jak betonoví vojáci v promoklém
kabátě. Budou hlídat to, co nikdy nemů
žeme vlastnit, zatímco já budu závidět
těm, kteří tu místo mě budou moci ucho
pit neopakovatelnou krásu okamžiku. Je
druhá polovina září a dnešní noc je vlahá
a plná vzrušení, jak královna, která si
mění šat pro zítřejší slavnost.
Září se obtěžkalo hrozny a na mém lé
tem sežehlém javoru vyrostly podzimně
červené listy. Bobule vína praskají a slad
ká šťáva láká unavené vosy. Ještě vlažné
večery a poslední květy růží připomínají
léto, které teď znovu, jak častokrát před
tím, skončilo příliš brzy.
Nebe je dnes šedomodré jako oči koťátka u popelnic. Kočičí rodiny se roz

rostly o následky svých jarních rado
vánek. Noční výkřik kočky je krátký
a hněvivý. Namísto touhy je v něm slyšet
hlad přicházející zimy. Zabalená v šálu
snažím se zachytit poslední hodiny noční svobody na terase. Chladnou prázd
notu nebe bez hvězd vyplňuje jen teplý
hlas černé zpěvačky. Červené nádobky
na svíčky čínské výroby ztratily svou
červenou barvu po prvním umytí. Pla
men svíček teď nezakrytě připomíná jak
rychle a snadno končí život. A žádné
teplo domova, útulné zázemí, kožich či
horké lidské tělo nemohou nahradit žha
vé letní slunce, které rodí život, dává sílu
lásce a mně svobodu sedět na terase nad
městem a cítit na vlastní kůži všechnu tu
krásu i špínu světa.

Kočičí párty

Naše terasa se stala místem odpočinku
a inspirace. V horkých letních měsících
jsme opalovali nahá těla v poledním žáru,
a když se na město snesla noc, tančili při
svitu měsíce, záři svíček a zpěvu Franka
Sinatry „just I love you“. Roh terasy, kde
byl umístěn gril, se stal mužským terito
riem. Můj muž, pán a vládce rozžhave
ných uhlíků se postupně přeorientoval
z nudných švédských kari kotlet a buřtů
na grilovanou zeleninu, ryby a tygří
krevety. Grilované tygří krevety byly to
nejbáječnější jídlo, které si dokážu před
stavit. Jejich hlavičky poulily černá očka
z krunýřků lesknoucích se olivovým ole
jem. Vládce grilu už mistrně zvládal čas
i výheň, které krevety potřebovaly, aby se
společně s chlebem, salátem a vínem staly
tou nejchutnější večeří. Z krunýřků roz
pálených, že je prsty stěží mohly uchopit,
se vylouplo bílé tělo, pokapalo citronem,
namočilo v ostré omáčce a nechalo sply
nout společně s rudým bulharským ví
nem na jazyku. Vzduch voněl krevetami
a já si vzpomněla na vyhublé kočky z naší
ulice, jak by si pochutnaly, kdyby mohly
být u našeho stolu. „Uděláme kočkám
party a pozveme je na krevety,“ zasmála
jsem se na mistra kuchaře a představila
si hladové číči, kterým jsem nosívala
zbytky jídla, hodovat na naší terase.
Byl krásný podzimní večer a v kuchy
ni vykukovaly krevetové hlavičky ze
skleněné mísy. Pán grilu nažhavil uhlíky
a já krájela zeleninu. „Dám ti alobal a nahřeju mísu“ zavolala jsem směrem k te
rase.“ „Proč?“ objevila se ve dveřích ku
chyně hlava mého muže. „Je zima a jíd-

lo rychle chladne.“ „Nesmysl“ zabručel
a zmiz el i s mísou krevet za dveřmi na
terasu. Připravila jsem na stůl salát,
chleba a víno a v chladnoucím večeru
ještě jednou nabídla pomoc s alobalem
a horkou mísou. Mistr kuchař naštvaně
zavrčel. On přece ví, jak grilovat! Na
lila jsem si sklenku vína, oblékla svetr
a čekala, až bude hotová jedna z našich
posledních skvělých večeří na terase.
Netrvalo dlouho a můj hladový žaludek
se zaradoval, když jsem uslyšela: „Jídlo
je hotové.“ Jako na povel usedám za
stůl, zvedám číši vína a skleněný poklop
ukrývající krevetový poklad. Vylovím je
den z krunýřků lesknoucích se olivovým
olejem. Krunýřek není rozpálený tak, že
ho prsty mohou stěží uchopit!! O to hůř
však jde loupat, zjišťuji v zápětí. Když ko
nečně vydoluji bílé maso z krunýřku, je
vlažné. Pohledem já to věděla, pohlédnu
na svého muže. „Je to studený,“ pronesu
chladně. „Není,“ brání se. „Je to stude
ný!“ Není to studený, to ty jsi divná.“
„Krevety jsou vlažný a nedají se loupat,“
upřesňuji ve snaze být spravedlivá. Pro
vinilec moji spravedlnost neakceptuje.
„Je to teplý a ty nejsi normální,“ zaútočí.
„Nejdou loupat“ přecházím do defenzivy
a dodám „Víš, že mám ráda teplý jídlo.“
Jako vybuchlý granát vyskakuje Leif od
stolu, odnáší mísu a pokládá naolejova
né krunýřky zpět na vyhaslý gril. Poté
demonstrativně odchází z místa činu.
„To přece nemůže nic ohřát,“ hlesnu po
chvíli zuřivého foukání pod ztemnělý
gril. Pár jiskřiček se vzchopí k životu,
ale jejich teplo je příliš slabé. Sbírám
krevety, které se už nelesknou olejem.
Můj uražený muž už ani nemluví, ani
nejí. Vylupuji ještě dvě skoro studená
tělíčka z vyschlých krunýřků a namáčím
do ostré omáčky. Pak nasypu všechny ty
voňavé mořské pochoutky naší báječné
večeře do igelitového pytlíku. Seběhnu
dolů na noční ulici. U kontejneru plné
ho odpadků vysypu obsah na chodník.
V zápětí se vynoří ze tmy světýlka ko
čičích očí. A tak se vyhublé kočky z naší
ulice měly dobře.
„Udělali jsme kočkám párty,“ usmála
jsem se na mistra kuchaře. Jeho oči na
mě bleskly jako dva hřejivé uhlíky pod
chladnou noční oblohou. 
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nové knihy

Chabon
tradičně i po svém
Michael Chabon
Židovský policejní klub
Odeon, Praha 2008, 394 str.

A

merická židovská literatura je feno
mén. O tom, že jím zůstane i v bu
doucnu, svědčí tvorba Michaela
Chabona, který se v mnohém této literár
ní tradici vymyká, ale v jiném ji naopak
potvrzuje. Jeho poslední román Židovský
policejní klub je nejlepším příkladem,
neboť spojuje zdánlivě nespojitelné a po
souvá hranice vnímání tzv. vysoké lite
ratury do končin, které, jsouce žánrovou
literaturou, musely o jakékoliv kritické
uznání vždy spíše soupeřit. Chabon tento
zápas pravidelně vyhrává. Podařilo se mu
to v případě opulentního románu Úžasná
dobrodružství Kavaliera a Claye, kde své
pero neváhal pošpinit popkulturní tema
tikou, respektive komiksem, a daří se mu
to i v případě Židovského policejního klu
bu, v němž spojil detektivku v tradicích
americké klasické drsné školy se subžán
rem alternativně historického románu.

Stará témata nově

Chabon ve svém posledním díle přichází
s novým typem židovského hrdiny, který
už není tolik poznamenán evropským
štetlem a nemá pranic společného ani
s autorem díla. Jeho detektiv Landsman
je v mnohém podobný nepolepšitelným
detektivům drsné školy se všemi jejich
neduhy a zlozvyky, ale nepřestává být ani
Židem, který neustále zápasí se svými
kořeny, a tak otevírá věčné téma svých
slavných předchůdců (Roth, Bellow,
Malamud, Singer), jímž je židovská
identita v Americe, potažmo v diaspoře
vůbec. Tahle Amerika je ale trochu jiná,
než ji známe; Chabon přepsal dějiny a na
základě jednoho reálného a nikdy neu
skutečněného návrhu na zřízení židov
ské domoviny na Aljašce rozehrává svůj
příběh. Izrael není a židovská alija smě
řuje po druhé světové válce do aljašského
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Lukáš Rychetský
okresu Sitka, kde evropští Židé nalézají
svůj nový domov, který je, jak se po čase
ukáže, jen trochu svobodnějším ghettem.
Kriminální zápletka je rámována touhou
po svobodě i vlastní zemi, ale i hranice
mi ghetta a vysloveně židovským bojem
otců se syny, který je ve skutečnosti
bojem mezi vírou a modernitou. Vírou,
která snad pomohla zachovat židovskou
jedinečnost, ale kořeny uvízla kdesi
v hlubokém středověku a dnes se může
zdát jen přítěží. Tradiční tematika je tu
v netradičním provedení, aniž by přitom
ztrácela na vážnosti.

Potok, Chabon a chasidé

Pokud Philip Roth neváhal ve svých
dílech kritizovat pokrytectví amerického
židovstva, pak se Chabon skrze hlavního
hrdinu, jenž je outsiderem s ironickým až
cynickým náhledem na svět, obdobně vy
rovnává především s ortodoxní podobou
židovství, které se konstituovalo v hnutí
chasidů (zbožných). Nabízí se zde srov
nání s jiným americkým židovským auto
rem, Chaimem Potokem, jehož romány se
z většiny odehrávají právě v chasidském
prostředí, jsou však plné až mystické úcty,
chasidy takřka neproblematizují a podobají se navzájem jako vejce vejci. Chabonova neúcta je tak příjemným osvě
žením v množství knih, které k těmto
Židům chovají jen zbožný respekt a zapo
mínají, že co bylo kdysi modernistickou
až humanistickou reformou judaismu,
může dnes být sektářskou a mafiánskou
komunitou v rigidním ošacení.
Kde jsou chasidé, tam bývá i cadik (zá
zračný rebe v roli prostředníka mezi lidmi
a Bohem), jenž byl zpravidla i geniálním
dítětem. Tento konstitutivní prvek mnoha
Potokových děl je v Chabonově knize rov
něž přítomen, avšak je zde doslova vzhů-

ru nohama. Syn vůdce jedné z největších
chasidských komunit je podle pravidel
žánru už od útlého věku geniálním
talmudistou, dokonce nese znaky cadika
a jeho život provází konání zázraků. Je
také geniálním šachistou, což je jediné
světské potěšení, jež má od otce dovoleno.
Ale právě zde všechna podobnost končí,
protože Chabon z něj hned na prvních
stranách udělá oběť vraždy a hlavně ho
neváhá představit jako závislého heroi
nistu, který svůj boj s otcem, komunitou
i předurčením stát se žijícím mesiášem
řeší tím, že jej utápí v omámení, dávajícím
zapomenout na všechny bolesti.

Ze sebe nedá nic

Je až s podivem, že to byl teprve Chabon,
kdo si všiml, jak se chasidské proudy
v judaismu začasté hierarchií komunity
podobají mafiánským organizacím a re
be je při troše představivosti takovým
kmotrem svého druhu.
U výborného překladu překvapí ne
existence přidaného slovníčku, jenž by
čtenářům, kteří nejsou zrovna vystudo
vanými judaisty, objasnil některé výrazy
z jidiš – a také ty, jež si pro účel své knihy
dokonce vymyslel sám autor a jež jsou
skvělým dokladem jeho citu pro tento
jazyk. Ani to ovšem nezabrání tempu
knihy. Chabon Židovským policejním
klubem jen dokázal, že je výtečným
řemeslníkem, který na rozdíl od většiny
svých předchůdců neodhaluje vůbec nic
z vlastního nitra; nenacházíme jej ani
v postavách, o nichž píše, a trochu se
tak vymyká psaní, které třeba u Rotha či
Bellowa budí dojem jakési autoterapie.
Řemeslo je to ale tak bravurně zvládnuté
po stránce obsahové i formální, až svou
řemeslnost ztrácí a stává se uměním, které
i tak zůstává „pouhou“ detektivkou.  

nové knihy

Orientalismus
Západní koncepce Orientu
Edward W. Said
Paseka, Praha 2008, 464 str.

P

odle arabisty Johna L. Esposita,
který se ve svých vývodech opírá
o četné výzkumy Gallupova ústa
vu, se dnes mezi obyvateli západního
světa rychle zabydlela islamofobie. Také
výzkumy The Pew Research Center
po událostech z 11. září 2001 opakovaně
poukazují na to, že na západní hemisféře
suverénně vítězí stereotyp fanatického,
agresivního a netolerantního muslima,
který není schopen ani nejmenšího re
spektu k ženám. Literární kritik palestin
ského původu a prominentní představitel
tzv. postkoloniálních studií, Edvard Said,
by se tomu však nejspíš nedivil (2003†).
Byl by to pro něj nejspíš jen jeden z mno
ha projevů „hutného, životaschopného
a houževnatého“ diskursu, kterému říká
orientalismus.
Orientalismus je pro Saida nejen pro
blematickou akademickou tradicí (ori
entalistika), ale především široce rozšíře
ným, ustáleným a hluboce zakořeněným
souborem specificky západních představ,
myšlenek, názorů, klišé a stereotypů
o Orientu. Aby toho ale nebylo málo, jde
ještě i o mocenské postupy, které Západu
napomáhají Orient ovládat, spravovat
a také tuto dominanci následně přesvěd
čivě ospravedlňovat.
Autor své závěry ohledně orientalismu
zakládá zejména na studiu evropských
a později také amerických textů – jak
akademického, tak politického či umě
leckého rázu. Západ podle nich sám sebe
již mnoho generací pokládá za nadřaze
ný beznadějně méněcennému a zaosta
lému Orientu. Zatímco obyvatel Západu
je podle těchto zakořeněných klišé beze
všech pochyb svobodomyslný, racionál
ně uvažující, střízlivý, aktivní, dochvilný,
pracovitý, mírumilovný, pokrokový,
dynamický, civilizovaný a vůbec velmi

Karel Černý
sympatický „kladňák“, Orientálec údajně
naopak trpí sklony k despotismu, otroc
tví, iracionalitě, divokosti, lenosti, násilí
a primitivnosti.
Orientalismus je tak založen na opo
zici dvou navzájem závislých kategorií,
které jedna bez druhé nedávají smysl:
Okcidentu a Orientu. Představa Ori
entu jako protilehlého obrazu Evropy
v průběhu historie Západu vždy pomá
hala negativně se vymezit, definovat svou
podstatu a stvrdit svou identitu. Orien
talismus tedy funguje jako „náhradní či
zasuté já“ Západu a jako takový pak jeho
podoba ve skutečnosti vypovídá daleko
více o Západu samém než o reáliích
Východu. Podoba orientalismu je vysoce
trvanlivá právě z toho důvodu, že Západu
stále prokazuje tutéž službu – „záminku“
k pozitivní sebedefinici.
Autor ve své práci nezakrývá osobní
rozměr, subjektivní motivy a angažovaný
aktivismus. Hlásí se k tomu, že je sám
jako Palestinec „Orientálcem“, a přizná
vá, že je mu proti srsti „démologie záhadného Orientu“. Zejména pak nelicho
tivý západní obraz Blízkého východu,
muslimů a islámu.
V současné – americké – fázi orienta
lismu se starší orientální klišé a předsud
ky jen převlékly do nového hávu, jeho
podstata však zůstala. Především došlo
k transferu populární a celá staletí trva
jící západní animozity ze Žida na Araba.
Sílí i vliv masmédií popularizujících a ší
řících zaběhnutá orientální klišé.
Také sílí politická angažovanost a surovinová závislost USA na Blízkém vý
chodě. Již ropná krize 70. let 20. století
dala vzniknout novému obrazu arabské
ho muslima jako nepřítele západního
světa, jeho způsobu života, demokracie,
svobody, civilizace. Není tedy náhodou,

že po zhroucení SSSR část vědců, noviná
řů a politiků hledala – a brzy také „úspěš
ně“ nalezla – nového nepřítele v podobě islámu.
Mezi hlavní výtky vůči Saidovi patří,
že orientalismus není monolit. Západní
vnímání muslimů je dnes přeci jen kom
plexnější, vícevrstevnaté a zdaleka niko
liv konsensuální. Zdejší obraz muslima
lze podle nejnovějších výzkumů doplnit
i o kladné atributy jako zbožnost, mo
rálnost či štědrost. Navíc se výrazně liší
v jednotlivých zemích, Francouzi a Bri
tové jsou dnes podstatně pozitivnější než
například Němci či Španělé.
Velmi zajímavým pokračováním diskusí rozpoutaných autorem je identifi
kace komplementu orientalismu, jímž
je dle autorů I. Burumy a A. Margalita
transhistorický a transgeografický dis
kurs okcidentalismu. Ten v „nenávistné
karikatuře“ poskytuje „odlidštěný obraz
Západu“, který ztotožňuje s vypjatým
individualismem, sklony k materialismu
a průměrnosti, nedostatkem hrdinů, ale
také s absencí duchovnosti a chladnou
mechaničností, arogancí, přetvářkou
a ztrátou vitality. Jestliže se podle autorů
tento diskurs zrodil ve Francií pokoře
ném Německu (romantismus) a následně
ovlivnil Rusko (slavjanofilové) či Japon
sko, dnes se mu údajně daří nejlépe na –
prudkými sociálními změnami a vnějším
vměšováním zmítaném – Blízkém výcho
dě. Citovaný výzkum v této souvislosti
ostatně přináší výmluvná a znepokojivá
zjištění. Muslimové člověka Západu chá
pou v první řadě jako sobeckou, agresivní
a chamtivou, ale také arogantní, nemorál
ní a v o něco menší míře dokonce i jako
fanatickou bytost.
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Pevnůstka v Cacheu svědčí
o portugalské minulosti Guineje-Bissau.

Africká krize –

Jan Klíma

protagonisté, viníci, vyhlídky
Svoboda znamená odpovědnost

Č

erná Afrika se stala symbolem ne
rovnosti a nespravedlnosti součas
ného světa. Sytí – a my mezi ně patříme – se poněkud ostýchají rozebírat
bolesti tohoto kontinentu, i když je zřej
mé, že právě této „skládky globálních
odpadků“ (jak říká o rozvojovém světě
Václav Bělohradský) se především týkají
následující děsivé statistiky: 1,3 miliardy
lidí strádá hladem a nedostatkem vody,
2,5 miliardy lidí žije bez základní hygi
eny, denně umírá asi 6000 lidí na prů
jem kvůli tomu, že nemají přístup k čisté
vodě. Nové africké problémy s novými
hrůzami – migrace, války, přelidnění,
epidemie – se míhají v médiích a diváci
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či čtenáři už nejeví překvapení. I ti otrlí
ovšem podvědomě cítí, že je nutné řešit
neudržitelnou permanentní krizi, kte
rá dopadá na celý svět a na které se ru
kou společnou a nerozdílnou podílí celé
takzvané mezinárodní společenství – tj.
egoistické mocnosti, neúspěšné meziná
rodní organizace, tajemně destruktivní
nadnárodní společnosti i dojemně altru
istické donátorské a pomáhající institu
ce. Historické příčiny dnešní africké situ
ace nelze přehlížet, ještě víc je však nutné
se angažovat v hlubším poznání součas
nosti a ve snahách příznivěji ovlivnit bu
doucnost Afriky, a tím i stále propojeněj
šího světa. Podrobnější pohledy potvrdí
jeden veledůležitý fakt: každý proces má
vždy svá negativa i pozitiva!

Dědictví kolonialismu

Poté, co se Afričané oslabili kmenovými
válkami a co jejich duši natrvalo zdeptal

„otrocký komplex“, přišel v době „rvačky
o Afriku“ evropský zábor. Jeho brutalita
odpovídala nepřístupnosti kontinentu,
krvavému odporu domorodců, nemilo
srdné přírodě a tlaku druhé průmyslové
revoluce. Masakry jinak noblesních
Francouzů při lámání západoafrické
rezistence nebudou nikdy zapomenuty
stejně jako vyvraždění většiny Hererů
v Jihozápadní Africe Němci. Evropská
okupace Afričany vykořenila a zatvrdila.
Nedokázali ztrapnit kolonizátory vlastní
mohutností, starými a stabilizovanými
autochtonními civilizacemi a jakousi
nadčasovou nadřazeností, jak se stalo
v Asii. Nedokázali v bolestném stýkání
a potýkání pohltit a nakonec transformo
vat evropský nápor míšením ras a kultur,
jak to učinili Američané, kteří zúročili
vklady tří ras a čtyř kontinentů pro svůj
trvalý vzestup. Afričané se podvolili, ale
vnitřně nepřijali nepochopitelné ekono
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mické imperativy, které na ně dopadaly
v podobě nenáviděných nucených prací,
nedokázali si vysvětlit náboženství vnu
cované řevnivými katolíky, luterány, ang
likány či metodisty a uctívající ukřižova
ného Krista namísto vítězného náčelníka
či velkého ducha předků, nemohli ani
akceptovat „viktoriánský rasismus“, jímž
si Evropané koncem 19. století vědecky
zdůvodnili svou nadřazenost.
Kolonialisté však do Afriky přinesli
i nenahraditelné klady. I když to bylo
k jejich vlastnímu prospěchu, propojili
světadíl komunikacemi, zastavili otro
kářství, zabrzdili věčné šarvátky mezi
kmeny. Zavedli řád do správy a zákon
do společenských vztahů a u evropských
stolů narýsovali hranice, které dodnes na
mapě Afriky nacházíme. Potíž však byla
v tom, že nic z toho Afričanům nevysvět
lili a o ničem z toho se s nimi neradili.
Tam, kde převažovaly zavedené kultury
(jako u Jorubů v Nigérii), nanejvýš zvolili
nepřímý vliv v podobě podřízené tradič
ní autority.
O co kratší byly dějiny kolonialismu
v Africe, o to rychleji se vztah mezi Ev
ropany a Afričany vyvíjel. Viktoriánský
bílý polobůh se svými zázračnými stroji
a zejména kulomety se za první světové
války představil jako vrah nejen jiných
bělochů, ale také senegalských střelců
nebo afrických vojáků vřazených do kolo
niálních armád. Ztráta tváře donutila Ev
ropany po první světové válce k mnohem
smířlivější politice, v níž ovšem rozvoj
koloniální ekonomiky, školství a v někte
rých případech i domácích politických
stran doprovázela nucená zvyková, jazy
ková i politická asimilace. Těsně po druhé
světové válce slibovalo další oslabení
tradičních koloniálních mocností ještě
užší spolupráci s Afričany a do budoucna
snad symbiózu či splynutí obou živlů po
americkém způsobu. Tuto tendenci však
brzy rozmetal nový světový řád.

Dvacet
bělošských míst
ve stočlenném
parlamentu Robert
Mugabe zrušil
a zahájil pochod
od nerovné
prosperity ke
svobodné bídě.
všechny národy; vyhlášením nezávislosti
Indonésie, Vietnamu i tlakem na Brity
v Indii zahájili rozhodující periodu svě
tové dekolonizace. Svěřenecká rada OSN
přijala úkol urychlit konec evropských
říší také v Africe.
Po rychlém osvobození Afriky volal
v roce 1945 v britském Manchesteru
poslední významný panafrický kongres,
kde ovšem stále udávali tón černoši
z USA a Antil. Specifika Afriky opatrně
připomínali jen vzdělaní afričtí politiko
vé. Kultivovaný jorubský vůdce Obafemi
Awolowo upozorňoval v roce 1947, že
„jen bezvýznamná menšina Nigerijců
má nějaké povědomí o politice.“ Doktor
Hastings Banda z Ňaska, pozdějšího
Malawi, prohlásil v roce 1950, že „bez
prostřední potřebou není vlastní vláda,
nýbrž urychlení vzdělanostního a poli
tického rozvoje.“ Senegalský politik Léopold S. Senghor akcentoval svou vizí
„černošství“ (négritude) emocionální
i civilizační svébytnost své rasy jako upo

Dědictví dekolonizace

V druhé světové válce zvítězily nekolo
nialistické mocnosti a proti jejich vlivu
mohli stěží v koloniích prosadit svou
bývalou autoritu Francouzi či Belgičané,
válkou vyčerpaní Britové nebo zapome
nutí neutrální Portugalci. Sebevědomí
Asiaté nečekali po porážce Japonců na
svolení vzdálených kolonialistů, ani
na filantropii Charty OSN požadující
v několika článcích „sebeurčení“ pro

Amílcar Cabral si získal popularitu a podporu hlavně
v komunistickém bloku.

zornění, že stejně jedinečné jako založení
Afričanů mohou být i jejich hodnoty.
Ale dotvoření bipolárního světa v roce
1949 a začátek soupeření supervelmocí
o hegemonii prostřednictvím dobývání
rimlandu – z geopolitického pohledu
okrajového pásma glóbu – v Koreji v roce 1950 rychle přenesly i do Afriky po
žadavek na okamžitou dekolonizaci. Ani
v arabské severní Africe nešel proces
hladce, jak ukázal dramatický konflikt
v Alžírsku. Mnohem dramatičtěji se mu
sel odchod kolonizátorů – v době, kdy
vzájemné poznání postoupilo a oslabený
kolonialismus začal přinášet užitek i Af
ričanům – projevit v černé Africe.
Legitimní požadavek nezávislosti by
byl vyžadoval zřetelnou a dlouholetou
perspektivu. Zásadní diskusi si žádal
nenormální stav umělých koloniálních
celků dohodnutých v Evropě bez ohledu
na etnickou skladbu a přírodní podmín
ky afrických zemí. Bylo třeba vychovat
inteligenci schopnou převzít kvalifiko
vané řízení států a regionů. Bylo nutné
vyřešit vztah kolonialismem rozruše
ných tradičních autorit vůči vznikajícím
státním reprezentacím euroamerického
typu. Bylo záhodno prostudovat poli
tickou kulturu Afričanů a zjistit, zda
má demokratický nebo i komunistický
model naději na pochopení, uplatnění
a fungování ve zcela jiných podmínkách.
Bylo by bývalo nutné učinit mnohem
víc pro zajištění smysluplné nezávislosti
koloniálních celků vržených do nebez
pečného bipolárního světa studené války.
Ale o zdržení nestáli ani ti, kteří si dělali
naděje na ovlivňování nezralých noviců
mezinárodního společenství, ani ctižá
dostiví afričtí vůdci, kteří se sebedůvěrou
nezkušených vycítili svou příležitost.
V roce prvního sputniku 1957 vy
hlásilo nezávislost britské Zlaté pobřeží;
přijetím názvu prvního historického
samostatného státu Ghana vyzval Kwa
me Nkrumah k otevření nové, svobodné
etapy africké historie. Rozchod s Ev
ropou podtrhla v dalším roce Guinea,
která odmítla spolupráci v rámci vol
ného francouzského společenství. Rok
Afriky 1960 osvobodil 17 států, a tak
z větší části uzavřel dějiny kolonialismu
v Africe. Nekritické nadšení na Východě,
na Západě, v církvích i všemožných
organizacích doprovázelo tento histo
rický moment. Český básník Jiří Šotola
promluvil za komunistický svět, když
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Joao Bernardo „Nino“ Vieira skončil násilnou
smrtí, hodnou partyzánského warlorda.

v závěru své básně Z kroniky roku 1961
uveřejněné 20. 2. 1961 v Rudém právu
zvolal: „Ať žije Afrika a Internacionála!“
V té době se dekolonizace dokončovala;
v Keni zastrašené terorem kikujského
hnutí Mau-Mau zdrželo osvobození de
struktivní vymáhání nezávislosti, v Sieře
Leone vnitřní neshody, v malých státech
typu Svazijska, Gambie, Rwandy, Burun
di nebo Komor nezralost nebo vnitřní
rozmíšky. O konečném soužití či roz
chodu ras rozhodoval osud „bělošských
režimů“ v jižní části kontinentu včetně
řetězu portugalských kolonií.
Jih ovládaný bělochy odmítl jít stej
nou cestou jako osvobozené země, které
okamžitě po slavném roce předvedly
všechny zápory urychlené dekoloniza
ce. Cestu k trvalé krizi – zdaleka nejen
svého státu – nastoupilo exemplárně
bývalé Belgické Kongo. Když Belgičané
onoho 30. června 1960 udělovali svo
bodu gigantické zemi, uvědomovali si,
že nesoudržný celek dával dosud smysl
jen jako dlouhá řada kmenových terito
rií ovládaných jednou cizí mocí. Proto
sázeli na víceméně fiktivní nezávislost,
kde by místní nadále potřebovali radu
a pomoc bývalého kolonizátora. Patrice
Lumumba je vyvedl z omylu, když jmé
nem Afričanů tvrdě obvinil koloniální
režim ze zločinů. Povstání konžských
vojáků proti belgickým důstojníkům
ihned po vyhlášení nezávislosti uvolnilo
lavinu, kterou nebyl schopen nikdo
zastavit. Ukázalo se, že Lumumbova
údajně celostátně působící strana nemá
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ve většině státu žádnou oporu. Tribalisté
žádali obnovit historické království Kon
go, což by znamenalo rozbít několik sou
časných států a vytvořit nový. Separatisté
odtrhli nejprve provincii Katanga-Shaba
a Moisé Tshombe pomohl zlikvidovat
prvního premiéra Lumumbu. Domácí
nemohli svůj nový stát řídit už proto, že
v obrovské zemi bylo pouze 12 (podle
jiných statistik 17) lidí s vysokoškolským
diplomem. Všechny nastalé problémy
i zákulisní soupeření KGB a CIA o kon
žskou pánev přišla potlačit vojska OSN,
ale jejich působení odhalilo nepříjemnou
impotenci světové organizace, kterou
ozřejmila smrt generálního tajemníka
OSN Daga Hammarskjölda. Neřešitelné
nakonec vyřešil brutální diktátor, který
namísto blahobytu a řádu nabídl bezbře
hou korupci a trvalý chaos doprovázené
lichotivou afrikanizací patrnou i na vůd
cově nekonečném jménu Mobutu Sese
Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga.
Mocnosti a OSN neudělovaly svobo
du lidem, nýbrž vůdcovským klanům
a pochybným stranám, jejichž politická
struktura se v ničem nepodobala před
stíranému euroamerickému vzoru. Su
pervelmocím ani světovým organizacím
taková nebezpečná karikatura nezá
vislosti příliš nevadila, svět se jen zpo
vzdálí podivoval řezníkům, jakým byl
ugandský Idi Amin, bláznivým Napole
onům, jak se projevil Jean-Bedel Bokassa
v efemérním Středoafrickém císařství,
neustálým vojenským převratům, které
nabízela nejen Nigérie, i občanským
válkám, z nichž ta v nigerijské Biafře
v letech 1967–70 ukázala, že nekrvavá
cesta od umělých koloniálních celků
k etnickým národním státům nevede.
Nedostatek rozvojové iniciativy, zbytnělá
nevýkonná byrokracie, ignorance a ná
silnictví afrických předáků uvolnily cestu
k neokolonialistickému ovládnutí Afriky,
kdy zákulisní určovatelé dění nemuseli
investovat ani nést odpovědnost, pouze
vykrádali bohatství kontinentu a upláceli
jeho neprozíravé vůdce.
O soužití ras se svedl boj na jihu. Por
tugalské netaktické trvání na unitárním
multikontinentálním státu, v němž bu
dou tak velké africké země jako Angola
nebo Mosambik pouhými „zámořskými
provinciemi“ evropské „mateřské země“,
vyprovokovalo poslední dlouhou koloni
ální válku v letech 1961–1974. Na třech
kontinentálních bojištích, a především

v globální diplomatické válce, kde koncept
soužití a setrvání stál proti všem, rozhodli
zahraniční patroni nacionalistické rezis
tence o tom, že Portugalci budou muset
v letech 1974–1975 poskytnout úplnou
nezávislost pěti novým africkým státům.
Panický odchod půl milionu bělochů
i míšenců pak vedl k tragédii. Nepatrná
Republika Svatého Tomáše a Princova
ostrova stejně jako ostrovní Kapverdy
ztratily kontakt se všemi vyživovacími
kanály, bývalá Portugalská Guinea se
propadla do chaosu, Angola a Mosambik
do zničující občanské války.
Anglofonní bělošská menšina, která
11. 11. 1965 vyhlásila jednostrannou nezávislost pod jménem Rhodésie, čelila
ihned celosvětové blokádě. Proti rasistickému režimu Iana Smithe použil místní
černošský odboj po předchozích afric
kých zkušenostech osvědčenou metodu teroru: tehdy poprvé nasadila rezis
tence do destabilizačních násilností děti (vakomana – v šonštině „chlapci“)
ochotné střílet a ničit bez přemýšlení.
Nepříjemný příklad rozvratu v angol
ském a mosambickém sousedství po

Na Evropu dnes
stále častěji
dorážejí africké
problémy v podobě
ilegálních
imigrantů nebo
rozšiřovaných
nemocí.
odchodu kvalifikovaných bělochů vedl
ke zdánlivě rozumné dohodě, na jejímž
základě vznikl roku 1980 stát Zimbabwe.
Dvacet bělošských míst ve stočlenném
parlamentu však Robert Mugabe roku
1987 zrušil, a tak zahájil pochod od
kolonialistické nerovné prosperity ke
svobodné bídě.
Dekolonizace, která skončila roku
1990 vyřešením komplikované namibij
ské otázky, přinesla dvojí, zcela odlišné,
dědictví. Na jedné straně naprosto legi
timní nezávislost kontinentu, kterou po
tvrdil úspěch některých zemí bez ohledu
na to, zda šlo o státy s jedním většinovým
etnikem (Botswana) nebo s velkým po
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čtem národností a kultur (Kamerun). Na
druhé straně se však velká část světadílu
třikrát většího než celá Evropa ocitla
v rozkladu, destabilizaci a neustávajících
vnitřních i mezistátních konfliktech.

Nová Afrika

Od svržení charismatického Kwame
Nkrumaha v Ghaně, zvaného Osagyefo
– Spasitel, se černá Afrika za vydatné
pomoci mnohem stabilnějších alžírských
fundamentalistů nebo tvůrce „islámské
ho socialismu“ Muammara Kaddáfího
v Libyi ocitla v bludném kruhu převratů,
změn, slibů a válek. I zakladatel Orga
nizace africké jednoty Hailé Selasié byl
zbaven trůnu. Vzestupy a pády generálů,
ba ani války či hladomory už nevyvolá
valy velkou pozornost. Politické systémy,
které si v Africe budovaly své pobočky,
spatřily v křivém zrcadle svou karikatu
ru, jak se stalo kupříkladu Sovětům ve
válce, kterou somálský socialista Siad
Barré vedl proti etiopskému socialistovi
Mengistu Haile Mariamovi.
Když skončila pádem komunistického
bloku světová bipolarita, zdálo se, že tak

zeslábly i motivy, které dosud provokova
ly africké konflikty. Jen částečně se taková
naděje splnila. Afrika po roce 1990 na
bídla mnohem hlubší látku k přemýšlení.
Invaze vojsk OSN do Somálska započatá
roku 1992 přinášela rozháranému státu
mír a chléb. Poté, co záběry umučených
amerických vojáků proběhly všemi mé
dii, však hedonistický svět rád ponechal
„africký roh“ svému osudu. Somálci si
vybojovali vzorový failed state, kde na
jihu soupeří chaotická mozaika kmeno
vých komunit pod jménem Somálsko, ve
špičce rohu přežívá podivný stát-nestát
jménem Puntland a na severu jakžtakž
fungující stát Somaliland (bývalé Britské
Somálsko), který ovšem stejně jako ten
předchozí nikdo neuznává. Výsledek?
Vzniklo ohnisko globálního neklidu vy
cházejícího z citlivé oblasti, kde se stýká
Afrika s Asií a kde dnes piráti ohrožují
důležité námořní cesty poblíž největších
světových ložisek ropy.
Příkladná poučení přinesl rok 1994.
Jako vítězství historické spravedlnosti
přijala Afrika i svět konec apartheidu
v Jižní Africe. Černošský prezident doKapverdští školáci patří
k těm nejlépe zajištěným v Africe.

Mocnosti a OSN
neudělovaly
svobodu lidem,
nýbrž vůdcovským
klanům.
savadní bašty bělošského rasismu Nelson
Mandela s grácií vystoupil na humanis
tický piedestal jako nástupce Gándhího
nebo Martina Luthera Kinga. Po Namibii
se podruhé poučení černošští vítězové
nedotkli bělošské menšiny, aby rozcho
dem ras nezničili vlastní pozice. Ale
v téže době vypukl z tradičních a málo
pochopitelných animozit mezi společen
stvími Hutu a Tutsi ve Rwandě masakr,
který pohltil na milion lidských životů.
Nesmírné barbarství dávné Afriky vy
vřelo jako seriál bestialit. Zklamala opět
OSN, zklamaly mezinárodní mírové síly,
zklamala Organizace africké jednoty,
zklamali pasivní sousedé. Krize se jen
zdánlivě vyčerpala – po mnoha dalších
násilnických peripetiích dosud doutná ve
východním Kongu (ve státě s provokativ
ním názvem Demokratická republika),
kde se stále znásilňují čtyřleté holčičky,
usekávají ruce chlapcům, likvidují starci
a invalidé, kde lidé zoufale prchají sem
tam, aniž by nacházeli perspektivu.
Ještě jedno nebezpečí se v nové Africe
v této době zřetelně projevilo. V březnu
1991 vytáhl Charles Taylor z Libérie
s bandou lupičů, žoldnéřů a nadrogova
ných dětí do Sierry Leone, aby se zmocnil
diamantových ložisek v regionu Kono.
„Krvavé diamanty“ pak proudily odsud,
stejně jako z ložisek v Angole drancova
ných ozbrojenci UNITA, do amstero
damských brusíren a na světové burzy –
za cenu vražd a tisíců zmrzačených lidí,
včetně dětí, za cenu katastrofálního roz
vratu velké části západní Afriky. Ukázalo
se jasně, že africké hrůzy často motivuje
ekonomický zájem bohatých. „Rozvoj“
a „růst“ se opakovaně obracel a dosud
obrací proti Afričanům. Libérijské dřevo
mohlo díky Taylorovu teroru volně
proudit do Číny, kvůli turistům byly vy
sídleny celé kmeny v Botswaně, Keni nebo
Ugandě, farmaceutické firmy si podřídily
politiky v Gabonu i Zimbabwe, likvidace
pralesů postihla Kamerun i Rovníkovou
Guineu.
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V boji o holou existenci alespoň vlastní
komunity a o její přírodu se mimořádně
angažoval nigerijský spisovatel a politik
Ken Saro-Wiwa. Jako zakladatel Hnutí
za přežití lidu Ogoni a pak jako místo
předseda Organizace nezastoupených
národů (UNPO) ukazoval světu, jak těžba
ropy firmou Shell a dalšími ropnými
společnostmi ničí jeho lid v deltě Nigeru: poukázal na kontaminované studně,
jejichž voda se nedá použít ani na vaření,
na neplodnou půdu pokrytou krustou
strusky z věčně hořící rozteklé ropy, která
brání zemědělství i pastevectví. Vysoká
ocenění bojovníka za lidská práva a ochranu životního prostředí nepomohla. Zko
rumpovaná nigerijská vláda, kterou tehdy dobře reprezentoval násilnický vojen
ský diktátor Sani Abacha (1993–1998),
odsoudila obhájce lidí i země k smrti
a 10. 11. 1995 dala Kena Saro-Wiwu a dal
ších osm aktivistů pověsit. Pointa: firma
Shell po likvidaci „ogonijské devítky“
zvýšila těžbu nigerijské ropy.
Do třetího tisíciletí vstoupila Afrika
s dvojí tváří. Ta milostivá se obrátila ke
krátkodobým bohatým návštěvníkům
v podobě rajských pláží na Seychelách,
exotických safari v Keni či Tanzánii nebo
přepychových bungalovů na mosam
bickém ostrově Inhaca. Ta vrásčitá se
projevila hladomorem v Nigeru, statisíci
mrtvých v súdánském Dárfúru, bandami zdivočelých veteránů ničících farmy
v Zimbabwe, nezvládnutou populační
explozí v Ugandě, rychlým postupem
AIDS po celém kontinentu a dalšími
pohromami. Transformace Organizace
africké jednoty na Africkou unii v roce
2002 nepřinesla víc než terminologickou
změnu zakrývající pramalou akceschop
nost kontinentální organizace změnit
Afriku k lepšímu shora.
Jak plyne čas, zesiluje dojem, že Afri
ka, kterou zbytek glóbu vynesl do popředí
jen v kratičkých periodách „scramble for
Africa“ a v době dekolonizace, vlastně ni
koho nezajímá, snad kromě Číny uvyklé
na politiku měřenou staletími, nikoli
kratičkými volebními cykly demokratů.
Stále platí stařičký, ale trefný povzdech
George Kimbla, že „nejtemnější je na
Africe ignorace, se kterou k ní přistupuje
okolní svět“.

Dvě cesty

Svoboda znamená odpovědnost, ne
závislost přináší starost o lidi, o zemi
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zbavenou cizích poskvrn, o prosperitu
měnícího se společenství v měnících se
podmínkách. V době dekolonizace ne
spatřovali nastupující afričtí politikové
své budoucí poslání ve starostlivé správě,
viděli a představovali svým lidem svobo
du jako ráj bez kolonizátorů a bez práce,
bez povinností a bez služby jednoho
druhému. Po vyhlášení nezávislosti bylo
obtížné opustit propagandistické vidiny
a dát se do výstavby společností, v nichž
oslabení tradičních struktur a představ
nemohly nahradit umělé implantáty
euroamerické státnosti. Někteří vůdcové
dokázali nastoupit odpovědnou cestu
vpřed, mnozí však otevřeli Pandořinu
skříňku zkázy.
Jedním ze skvělých příkladů rozdvo
jení cest je osud dvou států, které se zro
dily z jediné inspirace a jediného odboje. Amílcar Cabral (1924–1973), rodák
z Bafatá v tehdejší Portugalské Guineji
a syn kapverdského učitele, oprávněně
kritizoval nedostatečný rozvoj suchých

Ani po letech nedospěla humanitární krize
v súdánském Dárfúru k vyřešení.

Kapverdských ostrovů, kde studoval,
i bídnou úroveň školství a zdravotnictví
ve své guinejské vlasti, kam se z Lisabonu
vrátil jako zemědělský inženýr. Nejprve
položil důraz na kulturu a osvětu černo
chů, když však mezinárodní společenství
začalo podporovat africké cesty k eman
cipaci, založil s několika příbuznými
a přáteli malou stranu s názvem PAI
(Africká strana nezávislosti), poté PAI
GC (Africká strana nezávislosti Guineje
a Kapverdských ostrovů). Nepočetnou
skupinku přijala světová veřejnost i Afri
ka jako legitimního „reprezentanta gui
nejského a kapverdského lidu“. Cabral
pochopil své neomezené možnosti;
„otevřenými dopisy“ portugalské vládě
žádal nezávislost a mohl se spolehnout
jak na odmítavou reakci salazaristické
reprezentace, tak na obrovskou publicitu
takových manifestů ve světovém tisku.

Po začátku koloniální války v Angole
roku 1961 připravil Cabral obratným
manévrováním mezi Čínou, Sovětským
svazem i Spojenými státy svou organiza
ci na ozbrojený boj. Válka v Guineji se
od počátku roku 1963 vedla v bažinách,
kde moderní portugalská armáda (slo
žená z bělochů i černochů) nemohla
uplatnit těžkou techniku. Partyzánská
destabilizace úspěšně postupovala za
účinné a trvalé podpory supervelmocí
i států jako Československo nebo NDR.
Portugalské investice ztratily smysl,
afrikanizační reformy guvernéra An
tónia Spínoly, pozdějšího prvního por
tugalského porevolučního prezidenta,
včetně svolávání jakéhosi domorodého
parlamentu vysvětlila média Východu
i Západu svorně jako licoměrnou taktiku
zlých kolonizátorů. Cabralova osobnost
se stala ikonou, jeho projevy šířily média
po celém světě s nadšením. Vůdce slibo
val práci, pokrok a štěstí: „Nadešel čas
ukončit utrpení kolonialismu. Musíme
však také skončit se zaostalostí našeho
lidu. (…) Šťastná země je ta, kde každý
může pracovat, protože jen práce nám
zajistí pokrok. (…) Bojujeme za sprave
dlnost: výsledky práce nám nesmí nikdo
vzít…“ Amílcara Cabrala zabili záhadní
atentátníci v exilu v Konakry 20. ledna
1973. Jeho ozbrojené hnutí však díky
spolupráci kapverdských mozků a gui
nejských bojovníků, také ovšem díky čes
koslovenským kulometům a sovětským
raketám zvítězilo nad deprimovanou
koloniální armádou vystavenou kritice
a bojkotu ze všech stran. Guinejští party
záni vyhlásili 23. září 1973 jednostranně
nezávislost nad větší částí území, z ně
hož se stala již dříve uznaná Republika
Guinea-Bissau. Portugalsko po „kara
fiátové revoluci“ z 25. 4. 1974 tento stát
ještě roku 1974 uznalo a nakonec svolilo
i k nezávislosti Kapverdských ostrovů
(5. 7. 1975), za jejichž mulatskou popu
laci, která ovšem žila celou dobu koloni
ální války naprosto mírumilovně, Cabral
i někteří jeho kapverdští přátelé bojovali.
Původní koncept dvojitého státu
rozloženého na ostrovech i na pevnině
okamžitě rozmetaly hluboké rozdíly
mentalit, kultury a schopností. Kapver
ďané sice nějaký čas využili systému jed
né vládnoucí strany PAIGC k vyřešení
izolace a chudoby, ale namísto vnitřních
sporů nastoupili na brigádu: zalesňovali
svou „ostrovní Saharu“, stavěli nádrže
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Při spravování
vlastní potrhané
košile rozvinutá
část glóbu ráda
zapomene na
přešívání afrického
kabátu.
na vodu a vážili si nezávislosti jako potvrzení dávného pocitu specifické iden
tity vyjádřené už na počátku 20. století
vlastní kreolskou portugalštinou (criou
lo), vlastními spisovateli sdruženými
v hnutí „Jasu“ (Claridade) a vlastními
intelektuály schopnými dobře posoudit
světové trendy ve prospěch nejen os
trovní komunity, ale také její početné
emigrace působící v Americe, Evropě
i Africe. V sousední Guineji-Bissau však
vítězové dokázali jen vyhnat Portugalce
a těšit se z absence povinností. V nastalé
rvačce o posty pak roku 1980 vyhnali
i vzdělanější Kapverďany včetně prezi
denta republiky, Amílcarova nevlastního
bratra, mulata Luíse Cabrala.
Tehdy se cesty spolubojovníků dia
metrálně rozešly. V Guineji-Bissau roztočili warlords oplývající bojovými zku
šenostmi kolotoč převratů, v nichž se
znovu vynořoval na čelné pozici zaslou
žilý partyzánský velitel João Bernardo
“Nino” Vieira obklopený ozbrojenci, aniž
by potřeboval ke svým vzestupům kon
cepce nebo programy. Na Kapverdských
ostrovech se roku 1981 oddělila i strana
PAICV (Africká strana nezávislosti Kap
verd) od své guinejské stranické kolébky
PAIGC a dokázala v roce 1991 – třeba
pod vnějšími vlivy – přejít k multipar
tijnímu státnímu systému. Demokracii
na ostrovech zviditelnilo střídání stran
u moci, zatímco předstírání demokracie
v Guineji-Bissau už nemělo smysl za
absolutního ekonomického úpadku
a za rozkladu země řešící v drobných
regionech pouhé přežití mnoha etnicky
a kulturně rozmanitých komunit. Zatím
co Kapverdy získávaly krok za krokem
důvěru a s ní rozvojovou pomoc, Gui
nea-Bissau se vzdalovala jak od svého
ostrovního souseda, tak od zahraničních
patronů a donátorů, z nichž prezidentům
pravidelně prchajícím před vojenskými

převraty zbylo jako nejjistější útočiště
vždy chápající Portugalsko.
Na Kapverdech stavěli Lucemburčané
obytné čtvrti, Italové hotely, Portugalci
dodávali televizní programy, krajané
z Ameriky posílali část svých výdělků
příbuzným s vědomí, že je nikdo neroz
krade. Souostroví bez surovin a zdrojů
bylo schopno nejen přežít, ale i založit
dvě univerzity, přejít z kategorie rozvo
jových zemí do kategorie států středně
rozvinutých a stát se přidruženým čle
nem Evropské unie při dodržení všech
regionálních západoafrických i celoaf
rických spojeneckých závazků. Guinea-Bissau po vojenském povstání roku 1998
zažila další rebelii části armády v roce
1999, svržení duševně nevyrovnaného
prezidenta jménem Kumba Yalá v roce
2003 a „demokratické“ volby prezidenta
republiky Vieiry roku 2005 na základě
pochybného výroku soudu, že exulant
zbavený občanských práv je náhle řád
ným občanem. Při těchto zvratech pra
videlně prchala nejméně třetina obyvatel
malého státu do sousedních zemí, aby
se pak vracela s jistotou, že klid dlouho
nepotrvá. Ani migrace do poněkud klid
nějšího Senegalu se však nedařila kvůli
uměle udržovanému ozbrojenému sporu
o teritorium pohraniční řeky Casamansa,
které v dávných koloniálních dobách
patřívalo k portugalské zóně, ale které
později Francouzi přičlenili k Senegalu.
Guinea-Bissau, země bez normálního
školství a zdravotnictví, už neměla žádné
rozvojové cíle kromě ilegálního obchodu
s kokainem.
Nic nesymbolizuje lépe různost vývo
je než závěr života dvou spolubojovníků
z africké džungle. Kapverdský velitel ně
kdejších Cabralových Lidových revoluč
ních ozbrojených sil (FARP) Pedro Pires
je dnes moudrým prezidentem mírumi
lovné Kapverdské republiky. Prezident
Guineje-Bissau João Bernardo “Nino”
Vieira skončil jako warlord. Když dal 1.
března 2009 zavraždit Batistu Tagme Na
Waie, svého armádního oponenta, šéfa
generálního štábu armády a příslušníka
národnosti Balantů, vystavil se pomstě
částí vlastní armády: očitý nezávislý
svědek potvrdil, že nenáviděného pre
zidenta republiky, příslušníka etnika
Pepelů, rozsekali 2. března 2009 jeho
vojáci na kusy. Cabralův sen tak rodná
země zkarikovala, ale ostrovní vlast jeho
otce dokázala uskutečnit.

Konec dějin, začátek dějin?

Latinská Amerika vyčerpaná osvobo
zeneckými válkami z let 1809–1824 potřebovala celé století k tomu, aby nabyla
sil. Afrika poničená kolonialismem a ví
ceméně nezdařenou dekolonizací teprve
půl století po „roku Afriky“ začíná ales
poň zčásti ožívat. Vstupuje však jako nej
slabší „záložní kontinent“ do sobeckého
světa nevídaných rozdílů mezi chudými
a bohatými, mezi umírajícími a přesy
cenými. Ignorace a nechuť studovat hluboké problémy kontinentu trvá, zave
dené ekonomické praktiky ožebračují
chudé a obohacují blahobytné, vlastní
neschopní každodenně prohlubují utrpení milionů za globální neschopnosti účinně zasáhnout. Vyčištění africké
„skládky odpadků“ není jen úkolem Afričanů, nýbrž celého spolupracujícího glóbu. Prozatím se antagonismy na světě
spíše vyvolávají než odstraňují. V takové
situaci nemá Afrika naději na vzestup.
Její definitivně významnou a rovnou roli
umožní až globální kooperace.
Vinu za dnešní permanentní krizi,
která v Africe trvá a pravidelně vybu
chuje do diktátorských excesů, humani
tárních katastrof, hladomorů a válek, si
dnes musí připustit především Afričané.
Neunesli břemeno svobody, vybudovali
pod ne zcela pochopenou demokratic
kou fasádou příliš často domény pro své
náčelníky, kteří dlouhá desetiletí – od

Nejtemnější
je na Africe
ignorace, se
kterou k ní
přistupuje okolní
svět.
zesnulého konžského Mobutua přes vi
tálního angolského Josého Eduarda dos
Santose (letos 30 let prezidentem) až po
zimbabwského Roberta Mugaba – drží
moc a všechny výhody s ní spojené. Vi
níkem je ovšem i takzvané mezinárodní
společenství. To dokázalo úspěšně jen
budovat válečnickou obdobu bipolární
ho světa v podobě afrických občanských
válek (MPLA x UNITA v Angole, FRE
LIMO x RENAMO v Mosambiku atd.)
a dodnes uznává kdejakého devianta
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v čele státu, pokud to přináší prospěch
mazaným tunelářů afrických kapacit.
Předvolání súdánského prezidenta Uma
ra Hasana Bašíra před mezinárodní soud
je zatím jen snahou zbavit se špatného
svědomí v tomto smyslu; politik, který je
letos teprve dvacet let u moci, se ovšem
mezinárodnímu právu vysmívá. Žádný
ze svých rozvojových slibů daných osvo
bozenému kontinentu svět nesplnil. „Zelená revoluce“ vyhlášená OSN a FAO
se už v 70. letech nekonala, „dekáda
inz80.
LtN let
cerna
barva.pdf
27.2.2009
rozvoje“
skončila
krachem.
Jak
dokazují analýzy i českých odborníků,

ostudou končí i poslední velká kampaň
nazvaná Rozvojové cíle tisíciletí. Součas
ná ekonomická krize zaviněná globálním
rozkrádáním peněz chudých bohatými
neslibuje pro problémové regiony nic
dobrého, při spravování vlastní potrhané
košile rozvinutá část glóbu ráda zapome
ne na přešívání afrického kabátu.
Prozatím čerpá černý kontinent nejví
ce z vlastních sil. Oplývá neuvěřitelnou
vitalitou, neobyčejnou kulturní potencí,
civilizačním svérázem a schopností žít
15:09:37
z mála. Také Afričané však budou muset
překonat radost z rozchodu s Evropou,

se zavazující tradicí.

budou se muset naučit spolupracovat
bez předsudků a výčitek, budou muset
přijmout plnou odpovědnost za svou
budoucnost.
Na Evropu dnes stále častěji dorážejí
africké problémy v podobě ilegálních
imigrantů nebo rozšiřovaných nemocí.
Budoucnost by měla představit a v lep
ším světě zakotvit jinou Afriku jako kon
solidovaný kontinent s mnohdy nedo
tčenými přírodními zdroji a mohutným
lidským potenciálem. Jak konstatovali
diplomaté na nedávné evropsko-africké
konferenci v Lisabonu, Evropa prohrála
tichý souboj o vliv v Africe ve prospěch
Číny. I tuto výzvu musí náš světadíl
přijmout. České předsednictví Evropské
unie přináší nesmírné pozitivum v po
demílání tradiční české malosti a izo
lacionistické neprozíravosti. Co bude
bránit České republice, aby po půlroce
„v čele Evropy“ zaujala čestnější místo ve
světovém úsilí za pozvednutí Afriky? 
Autor působí jako docent
na katedře politologie Filozofické fakulty
v Hradci Králové. Odborně se věnuje dějinám
lusofonního světa a dějinám
post-koloniální Afriky.

C

Další čtení:

M

Machalík T. ; Záhořík J. (vyd.): VIVA
AFRICA 2007. Proceedings of the
2nd International Conference on
African Studies, Plzeň: Západočeská
univerzita, 2007.

Y

CM

MY

CY

Onderka, P. (vyd.): Afrika – dvoj
značné jaro 1994, Moravská Tře
bová: Aegyptus a Společnost přátel
Afriky, 2004.

CMY

K

Klíma, J.: Dějiny Angoly, Praha:
Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

Roční předplatné
1560 Kč
predplatne@literarky.cz
nebo SMS ve tvaru:
LtN 1R jmeno,prijmeni,ulicecislo,mesto,PSC
na číslo 903 3303
Cena SMS je 3 Kč, technicky zajišťuje Airtoy, a. s., infolinka: 602 777 555

[ 60 ] přítomnost / jaro 2009

Martins, L. A. et al. (vyd.): África 30
anos depois, Lisabon: Edimpresa,
2005.
Davidson, B.: The Black Man´s Bur
den. Africa and the Curse of the Na
tion-State, New York: Three Rivers
Press, 1993.
Stojanov, R. ; Jamborová, M. ; Duško
vá, L. ; Kavanová, K.: Development
Assistance in the Light of Practice.
Selected Linkages and Aspects, Olo
mouc: Univerzita Palackého, 2008.

opomíjený svět

Racionalistické pověry
současného islámu
Petr Pelikán
Náboženství, jež odstraní mystiku, přestává být náboženstvím.

D

louhá staletí většinou nepříliš přá
telského soužití islámského Vý
chodu a křesťanského Západu s sebou po celou dobu nesla kromě ozbroje
ných konfliktů také vzájemné soupeření
na poli ideologickém a věroučném. Toto
soupeření nemělo nikdy podobu oprav
dového dialogu. Málokteří náboženští
učenci se pokoušeli poznat učení proti
strany do hloubky; o protivníkovo učení
se zajímali jen do té míry, aby ho mohli
kritizovat před svými souvěrci z pozic
vlastních dogmat a obracet se k nim s cí
lem utvrdit je v zažitém přesvědčení.
I když se dnes na způsob, jakým naši
předkové ve středověku vedli studium
islámu díváme převážně s despektem,
mnoho z dávných invektiv tradovaných
mezi muslimy a křesťany neztratilo své
ostří dodnes. I u nás bývá například
v anonymních internetových diskusích
o islámu prorok Muhammad s oblibou
obviňován z pestrého spektra sexuálních
úchylek, aniž by si účastníci těchto fór
uvědomovali, nakolik subjektivní a pro
měnlivé jsou v jejich vlastní společnosti
právě normy, jež měl islámský světec
porušovat. Muslimové zase třeba stále
spatřují za čistě ekonomickými nebo
strategickými zájmy Západu snahu po
kořit a vykořenit islámskou víru v celém
světě a obviňují ho z pokračování křižác
kých tažení.
Kromě toho, že i v současnosti na Zá
padě stále přežívají vůči islámu některé
tradiční předsudky, relativně nedávno
navíc pevně zakořenily předsudky nové.

Jejich základnou je nicméně opět hlav
ně pevná ideologie, přičemž poznání
zkoumaného předmětu je u lidí, kteří
je přijímají, o to chatrnější. Moderní
doba přitom vytvořila mezi některými
orientalisty a novodobými islámskými
ideology paradoxní spojení, z nějž vzešly
na obou stranách nové mýty.
Poté co se Evropa myšlenkově fak
ticky odpoutala od svých náboženských
kořenů, podařilo se jí postupně si mo
censky podmanit celý islámský Východ.
Přestože muslimští teologové dodnes
vedou ze setrvačnosti své polemiky proti
křesťanství, stále více si uvědomují, že
vítězící Západ již není s kritizovaným
náboženstvím spojen tak jako dříve a že
jejich společnost daleko více ohrožuje
bezvěrecký racionalismus, který evropský
impakt přináší. Zhruba od padesátých let
dvacátého století proto stále více nabírá na
síle a popularitě nový směr náboženského
myšlení. Ten se snaží Evropu porazit její
vlastní zbraní, racionalismem, a svérázně
ho syntetizuje s domácím islámským
idealismem. Čerpá při tom přímo z toho,
jakými metodami analyzují Evropané is
lámské myšlení a zejména pak muslimské
náboženské praktiky. Přičemž však hrot
racionalismu vždy včas strhne stranou,
než se může nebezpečně přiblížit nedo
tknutelným dogmatům. Polovičatého
rozboru, jak ho nacházejí v muslimských
propagačních textech publikovaných
v evropských jazycích, se s chutí ujímají
západní „odborníci na islám“. Vezmou
si z něj reálie, jak je uvádějí už v účelově
okleštěné formě muslimští propagátoři,
a i když do značné míry očistí nejkřikla
vější ideologický nános, ještě hodně z něj
přijímají jako objektivní fakta pro své dal
ší vývody. Nakonec tak na obou stranách
vzniká nepřehledná spleť legend a omylů.

Západní orientalisté samozřejmě vždy
vycházejí především z toho, že neuznávají
nadpřirozený, božský původ četných re
gulací stanovených pro člověka islámem.
Hledají pro ně tedy jiná vysvětlení a na
cházejí je v souladu se svým rozumovým
pohledem na svět v prospěchu, jež podle
nich mají nebo alespoň měly v době, kdy
byly stanoveny pro světský život. Této
teze se muslimové ochotně zmocnili,
ale obrátili ji o sto osmdesát stupňů.
Zjednodušeně řečeno: Podle západních
vykladačů vytvořil islámská tabu člověk,
protože pro něj byla z nějakého důvodu
výhodná, a dal jim podobu náboženské
ho imperativu. Podle muslimů je ustavil
Bůh, neboť jakožto stvořitel zná nejlépe,
co lidstvu na tomto světě prospívá.
Nikdo z orientalistů samozřejmě nevezme vážně interpretaci islámského na
řízení, přikazující muslimkám se zahalo
vat, tak jak jsem ji zaznamenal v jednom
z lidových výkladů – že totiž Bůh touto
povinností dal stejnou šanci hezkým
i ošklivým ženám. Toto vysvětlení by
jim připadalo jako špatná kopie slavné
ho marketingového sloganu vynálezce
bubínkového revolveru „Samuel Colt dal
rovnou šanci silným i slabým“, a navíc
z něj příliš zřetelně vysvítá, kdo a proč na
něj asi přišel.
Stejně tak se Evropané usmívají nad
tvrzením populárním v muslimských
společnostech, že Bůh zakázal vepřové
maso proto, neboť v lidech ubíjí pozi
tivní vlastnost – žárlivost, o čemž svědčí
naprostý mravní rozvrat a promiskuita
vládnoucí na Západě. Když ale čteme
v seriózně se tvářících pracích západních
badatelů, že zákaz konzumace vepřového
vznikl proto, že tučné vepřové maso
se v horkém klimatu, kde vznikl islám,
rychleji kazí a je častěji napadáno para
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zity, obvykle už se nad tímto absurdním
tvrzením nepozastavíme. Žádný z těchto
vědců mimo jiné nebere v úvahu, že
kromě vepřového jsou v islámu zakázány
tucty dalších druhů mas a přípustnost
jejich požívání se řídí tím, jaký tvar
drápů, kopyt, zubů nebo zobáků tato
zvířata mají, a to jednoduše proto, že
tak hluboko znalosti mnoha orientalistů
prostě nejdou.
Jiným ilustrativním příkladem mohou
být teorie zdůvodňující povinnost půstu
v měsíci ramadánu. U uznávaných orien
talistů jsem se setkal s výklady, že měsíč
ní odřeknutí se jídla pročistí organismus,
jinde že má za úkol posílit společenskou
sounáležitost, aby si bohatí alespoň jed
nou v roce uvědomili, jaké to je, když je
jich chudí souvěrci hladoví, nebo s teorií,
že povinnost postního měsíce ramadánu
byla zavedena pro období před žněmi,
kdy v raně islámské Arábii už docházely
zásoby od sklizně minulé. I muslimové
rádi vyzdvihují zdravotní prospěšnost
měsíčního odříkání, přičemž ovšem po
míjejí, že věřící se musí celý měsíc od vý
chodu do západu slunce obejít nejen bez
jídla, ale i bez tekutin. To je samozřejmě
i při sebevětší toleranci medicínsky ne
zdůvodnitelné. Nedostatek tekutin navíc
rozhodně nemůže u bohatých vrstev
navodit pocit sounáležitosti, ukázat jim,
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jak se cítí člověk, který nemá prostředky
ani na svůj denní chléb. Ani hledisko
úspory potravin před novou sklizní není
bez úskalí. Pomineme-li existenci mnoha
dalších fakultativních půstů doporučo
vaných islámem po celý rok, muslimský
kalendář je lunární, takže období, na něž
ramadán připadá, se každý rok posouvá
a nekryje se s vegetačním cyklem.
Bývalý bosenský prezident Alia Izetbegovič ve své knize „Islám mezi Východem
a Západem“ zase kupříkladu přichází
s odvážným tvrzením, že již bylo s defi
nitivní platností vědecky dokázáno, že
systém pohybů při muslimských pěti po
vinných denních modlitbách je nejlepším
možným cvičením rozvíjejícím lidské
tělo. Patrně vzhledem ke společenské
váze osobnosti, která publikovala takový
to názor, je už nyní možné se setkat s tím,
že ho používají orientalisté píšící o islám
ských náboženských praktikách, jakkoliv
jinak by důsledně trvali na příslušných
odkazech na seriózní vědecké studie
nebo alespoň apelovali na zdravý rozum.
Dalším z nepřeberného množství pří
kladů této nechtěné spolupráce mezi zá
padními racionalisty a východními ide
alisty může být, jak je celkem všeobecně
přijímán názor o zdravotní prospěšnosti
obřízky. Tvrdí se, že zejména v horkém
podnebí je odstranění předkožky pre

vencí výskytu mykotických onemocnění,
rakoviny a případně i některých dalších
chorob. Podle „racionalistů“ by tedy
kdysi v dávnověku musela jakási rada
moudrých provést vědecký výzkum a po
vyhodnocení jeho výsledků rozhodnout,
že pro „prostý lid“ zavede obřízku a zdů
vodní ji jako náboženskou povinnost.
Podle muslimů je tento rituál jedno
značným důkazem existence stvořitele,
jenž přikázal obřízku člověku daleko
dříve, než on sám na její přednosti do
kázal přijít svým vlastním rozumem.
I kdyby zdravotní výhody obřízky byly
tak jednoznačné, každý, kdo viděl, v ja
kých hygienických podmínkách tento
zákrok probíhá ve valné části světa ještě
dnes a jak se tedy prováděl po staletí až
donedávna všeobecně, musí – poté, co se
z tohoto zážitku poněkud vzpamatuje –
uznat, že i v tomto případě medicínská
rizika vysoce převažují nad výhodami.
Islámský racionalismus je tak úspěš
ný, neboť dává lidem pocit, že to, čím
byli dočasně poraženi, je obsaženo
v jejich náboženství. Když se ho budou
držet, přinese jim právě onu vědu, jejíž
pomocí je podle jejich názoru Evropa
překonala, a oni dokážou nad Západem
znovu zvítězit. Obrovské popularitě
a štědré finanční podpoře se proto těší
muslimští propagátoři, kteří „objevují“

opomíjený svět

Vývoj embrya
V Koránu Bůh mluví o stádiích vývoje
lidského embrya:
A věru jsme člověka nejdříve z části
nejčistší hlíny stvořili a pak jsme jej
kapkou semene v příbytku jistém uči
nili. Potom jsme z kapky stvořili alaqah
(pijavice, zavěšená věc, krevní sraženi
na) a z alaqah jsme učinili mudghah
(žvýkací substance);
Slovo alaqah má v arabštině tři
významy: 1. pijavice, 2. zavěšená věc,
3. krevní sraženina.
Srovnáme-li embryo ve stádiu alaqah a pijavici (obrázek), uvidíme
nápadnou podobnost. Také embryo se
vyživuje z matky podobně jako pijavi
ce ze svého hostitele.

Poslední význam slova alaqah je
„krevní sraženina“. Zjišťujeme, že
vnější vzhled embrya v tomto stádiu
opravdu připomíná krevní sraženinu.
To díky velkému množství krve již je
v této době v embryu a jeho obalech
přítomno. Do konce třetího týdne (kdy
začíná pracovat srdce embrya) krev
neobíhá, tedy embryo je pouze jako
krevní sraženina.

diagram primitivního kardiovaskulár
ního systému embrya ve stádiu alaqah

Další význam slova alaqah je „za
věšená věc“. To můžeme vidět na ob
rázcích, jak je embryo v tomto stádiu
umístěno v těle matky.

momentální velikost embrya
je asi 0,6 mm

Všechny tři významy slova alaqah
se shodují s popisem embrya v prvním
stádiu jeho vývoje.
Další stádium zmíněno ve verši je
stádium mudgah. Toto slovo znamená
žvýkací hmota (žvýkačka). Pokud
požvýkáme kousek žvýkačky v ústech
a srovnáme s embryem v tomto stádiu,
zjistíme, že se podobají. Viditelné ob
ratle připomínají otisk chrupu.
Jak to mohl Mohamed před 1400
lety vědět? Hamm a Leeuwenhoek byli
první vědci, kteří prozkoumali lidskou
spermii (spermatozoa) použitím zdo
konaleného mikroskopu v roce 1677
(více než tisíc let po Mohamedovi).
Navíc mylně usoudili, že spermie je
miniatura človíčka, která poroste po
tom, co bude doručena do ženského
pohlavního ústrojí.

v islámských textech to, co přinesly tepr
ve nejnovější výdobytky západní vědy
a technologie.
Na Západě rozhodně netuší o exis
tenci propagátora islámu Ahmada Dí
dáta zdaleka tolik lidí, kolik jich uchvátil
svými přednáškami mezi muslimy. Byly
přitom režírovány tak, aby u nich vyvolá
valy dojem, že jsou primárně určeny pro
západní křesťany a ateisty a že mezi nimi
slaví obrovské úspěchy. Na internetu
jsou dnes dostupné, takže se každý může
podívat, jak šejch Dídát dokazuje prav
divost islámu například tím, že nachází
v Koránu přesný popis vývoje lidského
embrya tak, jak ho podle jeho názoru
popisuje moderní medicína. To hlavní
přichází vždy na konci každé z jeho
besed, když povstane několik účastníků,
kteří o sobě tvrdí, že jsou uznávanými
americkými vědci, a před kamerami
přestoupí na islám.
Muslimové, prohlašující svou víru za
nejlogičtější a nejracionalističtější náboženství, jen aby ve vztahu se svým
světsky úspěšnějším rivalem neztratili
sami před sebou tvář, tím popírají sebe
sama a zpronevěřují se vlastním funda
mentům. Vždyť jedním z pilířů islámu
je víra, že jedině Bůh zná skryté a žádný
z tvorů jeho vědění nikdy nedosáhne.
Náboženství, jež odstraní mystiku, pře
stává být náboženstvím a zaniká. Víra,
duchovno a nadpřirozeno je přitom také
tím jediným, co může Východ Západu
nabídnout a čím nad ním může v pozi
tivním smyslu zvítězit.
Na druhé straně ti západní experti na
islám, kteří se domnívají, že svůj obor
mohou pěstovat jako kabinetní vědu
a že vše, co potřebují vědět, najdou v po
hodlí knihoven, nakonec svými vývody
jen vytvářejí zavádějící a nebezpečnou
virtuální realitu.
Po půldruhém tisíciletí neporozumě
ní mezi Evropou a Orientem jsme tedy
stále svědky toho, že tento stav přetrvává.
Dostal se jen na úroveň odpovídající ko
munikačním možnostem a způsobu uva
žování doby. I když každá ze stran hovoří
o dialogu, o hledání společných hodnot
a snaze o sblížení, vede ve skutečnosti
jen monolog a prohlubuje myšlenkovou
propast. 

Autor je arabista, dnes mimo jiné
honorární konzul Súdánu v ČR.
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Exploze blízkovýchodních
a vzestup islamismu
Blízký východ v minulých dekádách zažil „explozi měst“

Karel Černý

způsobenou masovým exodem z venkovských oblastí

„Dream Land“, „Utopia“ nebo „Beverly
Hills“ patří k dobrým adresám pro
káhirské vyšší vrstvy. Chcete-li v egypt
ské metropoli opravdu něco znamenat,
nastěhujete se právě do některé z těchto
chráněných a od okolí hermeneuticky
uzavřených čtvrtí (tzv. gated communi
ties) obehnaných neprostupnou bariérou
a střežených dvacet čtyři hodin denně
„bodyguardy“ z najaté soukromé bez
pečnostní agentury. Pojmenování tako
výchto komunit, jež na Blízkém východě
v posledních letech rostou jako houby
po dešti, jasně odkazuje na západní
původ dnešního módního trendu. Nejde
ale jen o statusový symbol nejbohatších
Egypťanů, jímž svému okolí demonstrují
své privilegované postavení, či o jejich
tendenci lačně přebírat vše „americké“,
ale také o snahu separovat se od svého
okolí.
Ve stejné době, kdy svůj boom zažívají
nejrůznější pozemské Ráje typu „Beverly
Hills“, se totiž podle zprávy OSN Blízký
východ stává regionem slumů. V samot
né Káhiře, kde dnes žije okolo 15 milionů
obyvatel, bydlí přinejmenším 6 milionů
z nich v nelegálně a spontánně postave
ných obydlích bez přístupu k pitné vodě
a elektřině, o svozu kupících se odpadků,
nadměrnému smogu, kanalizaci či jiné
infrastruktuře ani nemluvě. Další nej
méně milion lidí se zabydlel v hrobkách
v nedalekém Městě mrtvých a počet
těch, kteří řeší katastrofální bytovou krizi
tím, že i se svými rodinami přežívají na
střechách káhirských domů, se ani nikdo
nesnaží přesně odhadovat (mluví se
o zhruba půl milionu mužů, žen a dětí).
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Blízký východ v minulých dekádách
zažil „explozi měst“ způsobenou maso
vým exodem z venkovských a periferních
oblastí do zdejších metropolí. A nutno
dodat, že se z tohoto sociálního „výbu
chu“ dosud plně nevzpamatoval (čehož
důkazem jsou například právě všudypří
tomné slumy a chronická bytová krize).
Závratné tempo změny je přitom to, co je
na zdejší urbanizaci klíčové a do značné
míry i specifické. Ještě v 60. letech 20.
století totiž ve městech žila jen zhruba
třetina Arabů, Turků nebo třeba Íránců.
Do roku 1990 se však již dobrá polovina
z nich stala „měšťany“, i když mnohým
dosud z bot kouká ona pomyslná sláma.
Právě v tomto období dosahovala blízko
východní migrace z venkova do velkých
měst – spolu se subsaharskou Afrikou –
suverénně nejvyššího tempa na světě.
K dnešnímu dni je v regionu zastoupení
lidí žijících ve městech velmi vysoké
(přes 60 % obyvatelstva) a dokonce plně
srovnatelné se západní Evropou či Spoje
nými státy. O něco vyšší podíl městského
obyvatelstva tak již dnes najdeme pouze
v Jižní Americe (cca 70 %).
Zatímco se však Západ k převaze
městské populace propracovával postup
ně, po několik staletí – a zdejší urbanizaci
i tak provázela řada sociálních a politic
kých otřesů – Blízkému východu k této
přeměně stačilo několik málo desetiletí.
Vlastně pouhopouhá jedna generace. Jak
trefně poznamenává americký historik
Paul Kennedy: „V megapolích třetího
světa dnes jde zhruba o podobnou si
tuaci, jako když se v 80. letech 18. století
v Paříži potulovalo 100 tisíc žebráků

s tím rozdílem, že dnešní čísla jsou ne
představitelně vyšší“.
Aby toho ale nebylo málo, Blízký vý
chod má minimálně ještě jeden velký
problém. Ačkoliv se většina zdejších
venkovanů začala hrnout spíše do men
ších či středně velkých měst, region trpí
abnormální velikostí k prasknutí přepl
něných velkoměst. Nadproporční masa
obyvatelstva, nemající v této míře nikde
jinde na světě obdoby, se tak v každé
zemi vesměs koncentruje v jednom či
dvou největších městech (český orienta
lista Luboš Kropáček tyto sociální útvary
nazývá hyperkefalie). Ropný boom totiž
místním elitám žijícím v metropolích
přinesl pohádkové příjmy. Noví mili
ardáři světového ranku začali utrácet
přes noc nabyté petrodolary, přičemž
vznikla honosná centra velkoměst ostře
kontrastující s vesnickou chudobou (Perský záliv, Írán). Venkovští zemědělci
a kočovníci se tak začali usazovat ve
velkoměstech přitahujících svým bo
hatstvím, aby zde ve stínu výstavných
mrakodrapů hledali svůj kousek štěstí.
Navíc vlády se po získání nezávislosti
odhodlaly k investicím do nejrůznějších,
často megalomanských, průmyslových
provozů vyžadujících přísun množství
nové pracovní síly, aby se jejich země co
nevidět staly podobně industrializovaný
mi jako státy tehdejší kapitalistického či
socialistického světa, jež jim posloužily
za vzor (např. Alžírsko, Sýrie). Svou roli
při koncentrování obyvatelstva ve měs
tech ale v řadě zemí bohužel sehrály
a dosud sehrávají i ozbrojené konflikty,
které venkovany přiměly k tomu, aby
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měst

hledali úkryt a bezpečí ve větších cent
rech osídlení (Súdán, ale i Turecko, Irák,
Afghánistán či Alžírsko).
Dlouhodobě pak vesničany do měst
Blízkého východu žene dosud znatelná
příjmová diference mezi městem a ven
kovem (platy jsou ve městech 1,5 až 3
krát vyšší), ale také plošný nárůst vzdě
lanosti mladých generací. Spolu s vyšším
vzděláním totiž rostou i aspirace mla
dých Arabů, Íránců či Turků a zvyšují se
tak jejich očekávání týkající se vzestupné
sociální mobility spojené s pokud mož
no co nejzávratnější kariérou, na jejímž
konci se stanou uznávanými příslušníky
středních či dokonce vyšších vrstev.
Z těchto důvodů opouští rodné vesnice
a bezpečí rozvětvených tradičních rodin
stále velké množství dospívajících lidí,
ačkoliv svůj „blízkovýchodní sen“ si
z nich ve skutečnosti splní jen menšina.
Korupcí prolezlé a autoritářsky vede
né státy Blízkého východu takto masivní
venkovský exodus dosud plně nezvládly.
Jejich sociální systémy podle renomo
vaných expertů A. Richardse a J. Water
buryho kolabovaly právě pod náporem
obrovské migrace do měst. A pokud
se zcela nezhroutily, jejich efektivita,
kvalita i vstřícnost velmi brzy viditelně
pokulhávaly za tím, co začala nabízet na
první pohled daleko přátelštější islámská
občanská společnost. Islámská charita
postupně zaplnila nikým neobhospo
dařovaný a státem uprázdněný prostor,
čímž státní instituce nahradila v mnoha
jejich sociálních a veřejných funkcích.
Další vzestup role islamistů v sociální
oblasti se podle kalifornského odbor

níka na současný svět islámu Paula M.
Lubecka v řadě zemí udál v souvislosti
s neoliberálními reformami naordino
vanými v 90. letech 20. století experty
Mezinárodního měnového fondu (např.
seškrtání rozpočtů na školství, zdra
votnictví, bytovou výstavbu či dotace
na nákup základních potravin, privati
zace veřejných služeb, devalvace měny
a zdražování, propouštění z přebujelého
státního sektoru).
Co v této konstelaci na charitu orien
tovaní islamisté městskému obyvatelstvu
nabízejí? Není toho vůbec málo. Pro
obyvatele chudinských čtvrtí a měst
ských slumů potraviny, obnošené šatstvo
(samozřejmě nikoliv západního, nýbrž
islámského střihu) nebo dostupnou
zdravotní péči. Pro děti mateřské škol
ky, doučování slabších žáků, studium
Koránu či sportovní kluby a letní tábory
na čerstvém vzduchu za městem (podle
francouzského sociologa G. Kepela jsou
organizovány podobně jako pionýrské
tábory v bývalém východním bloku).
Pro řemeslníky, drobné obchodníky
a živnostníky bezúročné islámské ban
kovnictví.
Ve skutečně vyhrocených situacích typu zemětřesení, sucha či povodně pak
islamisté nabízejí pomoc všem bez roz
dílu. Právě tento typ živelných událostí
vrhá velmi špatné světlo na těžkopádný
a přebyrokratizovaný stát, který většinou
neumí efektivně pomoci nebo se o to
dokonce ani nesnaží (např. zemětřesení
r. 1989 v Alžírsku, r. 1992 v Egyptě). Ale
zkrátka nepřijdou ani zbožné střední
vrstvy. Těm participace na islámské cha
ritě nabízí především dobrý pocit z toho,
že se chovají jako správní muslimové
platící sociální daň pro potřebné spolu
občany (tzv. zakát). Zakát představuje
jeden z pěti pilířů islámské víry a solidár
ní muslim se díky ní – vedle pravidelné
modlitby a půstu o ramadánu – dostává
zase o něco blíže Bohu. Vnitřně velmi
rozrůzněný proud islamistického hnutí
má tedy rozhodně co nabídnout. Také
právě díky tomu v posledních dekádách
roste jeho popularita tváří v tvář upadají
cí oblibě zkorumpovaných režimů, navíc
se spolu s pomocí mezi urbanizované
masy účinně šíří i islamistická ideologie.
Mezitím, co islamisté zvyšují svou popularitu pomocí masám městské chudi
ny, ambiciózní mladá generace po pří
chodu do velkoměsta prožívá svá první

rozčarování. V přísném konzervativním
duchu vychovaní mladící a dcery zažívají
kulturní šok tváří v tvář luxusu, mate
rialismu a kosmopolitnímu charakteru
„zkažených“ anonymních velkoměst, kde
se cítí dezorientovaní a tak trochu ztra
cení a odcizení. Od samého začátku uni
verzitního studia jsou přitom oslovováni
nejrůznějšími proudy islamistických or
ganizací, které ve většině blízkovýchod
ních zemí ovládly studentské asociace
a studentský život na úkor dříve popu
lárního a módního marxismu. Tápajícím
studentům mohou nabídnout mnohé,
v první řadě však orientaci v nové situaci
života v „cizím“ velkoměstě. A to v době,
kdy si mladí lidé formují své celoživotní
postoje, včetně těch politických. K mládí
a studentskému životu všude na světě
také patří sklon ke kritice poměrů a po
litické rebelii. A Blízký východ v tomto
ohledu není rozhodně výjimkou. Speci
fický je jen tím, že tento potenciál ve stále
větší míře využívají právě islamisté, kteří
mu propůjčují své výrazivo a pomáhají
ho verbalizovat s pomocí vlastních ide
ových kategorií.
Menšina absolventů, která pak po
promoci nalezne kvalifikovanou práci
v oboru, zůstává pod vlivem profesních
organizací, které se již také staly domé
nou islamistů (např. v Egyptě získali
nejprve většinu v asociaci inženýrů, poté
lékařů, farmaceutů, ekonomů a nakonec
i právníků). Větší část mladých, dobře
vzdělaných a ambiciózních příslušníků
nastupující generace však takové štěstí
při vstupu na trh práce rozhodně nemá.
Vzhledem k ekonomické situaci je buď
odsouzena k dlouhodobé nezaměstna
nosti, nebo musí vzít nízko kvalifikova
nou manuální práci v šedé ekonomice
(např. v Káhiře mladí právníci a inženýři
běžně pracují jako natěrači, podavači
nebo kopáči). Také všichni ti, kdo jsou
nuceni odložit svůj „blízkovýchodní
sen“ na neurčito, se stávají sympatizanty
v opozici vůči zdiskreditovaným vládám
stojících islamistů nabízejících alterna
tivní utopii spravedlivějšího společen
ského uspořádání. 

Autor je sociolog,
působí na PedF a FF UK
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Zimbabwe,

Pavel Kopecký

Mugabeho mučírna idejí?
„Císař z Boží Milosti“ Mugabe musel nejspíš zemřít hlady.

„Zimbabwe, kde to je?“ říkají si lidé, když
v televizi uslyší jméno země a jejího
prezidenta Mugabeho, načež se spokojí
nejspíše s tím, že je to někde v Africe.
Skutečně: na jihu černého kontinentu leží
relativně menší státní útvar toho názvu,
s hlavním městem Harare a (podle vlast
ně už zastaralých oficiálních odhadů) se
12,38 milionu obyvatel. Méně než jedno
procento mají tvořit běloši, převážně
potomci bílých kolonizátorů.
Slavný český cestoval Emil Holub
(1847–1902) by se při takovém tázání
nejspíše smál anebo rozesmutněl. Kdysi
z tohoto koutu planety přivezl gigan
tickou sbírku přírodnin, kterou chtěl
prospět malému porobenému národu
v srdci Evropy, jehož učenci o ni většinou
nestáli, načež své cenné sběry – pln hoř
kosti – rozdával gymnáziím. Lékař Ho
lub byl prvním našincem, jenž navštívil
pomezí dnešní prezidentské republiky
Zimbabwe, která na jihu sousedí s Jižní
Afrikou. Jihoafrická republika (JAR) jako regionální velmoc má koneckonců
v někdejší Jižní Rhodesii nemalý a logic
ký vliv vycházející ze starých „frontových
kamarádství“, spojenectví vůdců odporu
proti bílému apartheidu.
Nebudeme se zbytečně probírat komplikovanými historickými vztahy v tomto
koutu planety, ale nesmíme vynechat, že
území, jehož jménem vzdaly koloniální
elity hold slavnému činovníku Cecilu
Rhodesovi (1853–1902), náležela od dob
Skota Davida Livingstona pod britskou
korunu. Jenže Velká Británie prodělala
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První roky
samostatnosti
ovládl – pro
revoluce tolik
typický – duch
nadšení z růstu,
jenže devadesátá
léta přinesla
zemi zasažené
suchem a dlouho
tabuizovanou
epidemií HIV/AIDS
vážné ekonomické
problémy.
po 2. světové válce dočasný politický posun doleva, ztrátu prestiže a klíčovou
změnu vztahu k ujařmeným regionům.
V závislých oblastech jihu černého konti
nentu, kde žilo značné procento potom
ků Evropanů, naopak mezi privilegova
nými sílily pocity nebezpečí „zkázy toho,
co zde běloši dokázali, konec evropské
civilizace a všeho, co bylo do této země
vloženo“.
Na konci roku 1965 vyústilo politické
napětí mezi „mateřskou“ zemí a Rhode
sií v jednostranné vyhlášení nezávislosti
pod vedením pádné ruky premiéra Iana
Douglase Smitha (1919–2007). Osudy

samozvané africké neodvislosti byly poněkud odlišné od jejího evropského pro
tějšku roku 2008, Kosova. Odpovídaly
přeci jenom více idealistickému étosu
poválečné doby dekolonizací. Zatímco
hospodářsky nesoběstačný pseudostát
albánské narkomafie či teroristů, základ
na mezinárodních obchodníků zbraně
mi i lidskými orgány zvící Středočeského
kraje došla v novém tisíciletí uznání od
většiny předních demokracií, Rhodesie
druhé poloviny 20. století takové štěstí
neměla. Následovaly stupňované eko
nomické sankce vůči mladé entitě a ani
její největší zastánci – rasová demokra
cie Jihoafrické republiky, posílající na
pomoc početné bezpečnostní jednotky,
a Portugalsko, tj. starobylá kolonialis
tická moc v čele s fašizujícím Antoniem
Salazarem (1889–1970) a zásadními zájmy v regionu – nikdy de iure neuznali
její svrchovanost. Ovšem diferencovaný
přístup řady států, včetně supervelmoci
USA, vůči vnějším tlakem vnitřně spíše
ještě stmelenějšímu režimu napomohl
hospodářsky: vedle tabáku výrazně ex
portní ekonomika nabízela strategický
chrom, jenž tehdy Spojeným státům
americkým dokázal nabídnout výhradně
Sovětský svaz…

Druhá chimurenga
a její důsledky

Chimurengou se míní odkaz na lidové
povstání konce 19. století, jež názvem
trochu připomíná ideově obdobně zdů
vodněné arabské intifády. Leč zde kráčelo
o budování aktivních partyzánských pro
tiapartheidních skupin. Protirežimním
bojůvkám pomáhaly spřízněné africké
režimy a nemohlo chybět Českosloven
sko, SSSR, Kuba, Čína nebo Severní Korea. Strategickou iniciativu pravidelných
sil Rhodesie nahlodávaly prohlubující se národohospodářské i geopolitické

opomíjený svět

v Polsku, kde nacisté zbudovali nejvíce
koncentračních táborů, a v domovině si
získal i proto pozoruhodnou přezdívku
„Hitler“.

Současnost
a výhledy Zimbabwe

problémy – do druhé skupiny náležel
pozvolný ústup Portugalska z Mosam
biku a Angoly zhruba v polovině 70.
let minulého století. Přes veliké zmatky,
opětovné vměšování Spojeného krá
lovství a dalších vlivných hráčů vzniká
(také oklikou přes „kompromisní“ Rho
desii-Zimbabwe) počátkem roku 1980
Zimbabwská republika. První všeobecné
svobodné volby dosti nečekaně vyhrává
vynikající stratég se širokým vzděláním,
rétoricky velmi radikální absolvent mi
sijní školy Robert Mugabe (nar. 1924)
v čele Afrického národního svazu Zim
babwe.
Proti všemu očekávání se prezident,
nejsilnější postava mladičkého státu,
zpočátku rozhodl pro umírněný, v pra
xi realistický postup, který byl na hony
vzdálen marxistické terminologii povstalců a přitom se líbivých hesel i dal
šího posilování svých pozic zdaleka
nezříkal. První roky samostatnosti ovlá
dl – pro revoluce tolik typický – duch
nadšení z růstu, jenže devadesátá léta
přinesla zemi zasažené suchem a dlouho
tabuizovanou epidemií HIV/AIDS váž
né ekonomické problémy. Počala stoupat
inflace, jejíž vrchol v roce minulém zcela
znehodnotil zimbabwský dolar, když
dosáhla astronomických výšin, jaké pře
konaly dokonce výmarské Německo či
izolované Miloševičovo Srbsko. Na kon
ci desetiletí zavlekli místní vůdcové zem
do vojenského dobrodružství v Kongu
během tzv. africké světové války. Ros
toucí nespokojenosti a vzestupu Hnutí
za demokratickou změnu znevažované
ho odboráře Morgana Tsvangiraie čelil
režim šikanováním opozice a od roku
2000 systematickým, formálně spon
tánním zabíráním bělošských statků ve
prospěch tzv. válečných veteránů. Jejich
předák Hunzvi sice nikdy neválčil za
rovnost ras, ale zato studoval medicínu

Bezhlavé pozemkové „reformy“ prudce
zhoršily situaci v zemi, jelikož byla nalo
mena hospodářská páteř země. Rozjetá
diktátorská mašinérie proto v úzké sou
vislosti například zavedla prodej parních
lokomotiv, neboť černé zlato, jakož i pro
dukty z něj, staly se v druhdy výkonné
africké ekonomice nedostupnými. Vzá
pětí se objevily další kruté reglementace
opozičních skupin a volební podvody.
Stovky, ne-li tisíce příznivců opozičních

Bezhlavé
pozemkové
„reformy“ prudce
zhoršily situaci
v zemi, jelikož
byla nalomena
hospodářská páteř
země.

skupin byly za prezidentských voleb 2008
povražděny, statisíce jiných vyhnány
ze svých domovů. Nežádoucí shromáž
dění rozháněla palba útočných pušek.
Autoritářský prezident Mugabe neváhal
vyhlásit, že když nezvítězí, chopí se jeho
stoupenci zbraní. Překonal tudíž myšlen
ku starší karikatury, umělecké nadsázky
ze zimbabwského tištěného periodika,
kde nejvyšší ústavní činitel země drží
personifikovanému státu u hlavy hlaveň
pistole a hrozí: „Volte mne, nebo to
schytá!“ – Každý občan znal, že vskutku
neváhá pozvednout zbraň proti komu
koli, kým se cítí ohrožen; aby omezil vliv
konkurenční osvobozenecké organizace,
nechal už roku 1987 (při operaci pravi
delných armádních sil „Očistné deště“)
povraždit kolem 20 000 spoluobčanů.
Reálné riziko občanské války proto
zastrašilo představitele protivládních sil,
načež mnohaletý autokrat, který je mož
ná dávno pod přílišným vlivem jestřábů
z bezpečnostního orgánu Joint Operati

ons Command (JOC), si svou vrcholnou
pozici udržel.
To ale bohužel zdaleka nebylo vše
z martýria mladé státnosti. Zmatky krom
hyperinflace a masové nezaměstnanosti
zvyšoval v posledních letech propuk
nuvší kritický nedostatek potravin, ba
hladomor. To naznačují také epidemie
cholery s tisíci oběťmi. Naprosto logic
kou se stala masová emigrace především
do JAR, kde ještě zvýšila již tak extrémní
zločinnost. Přestože zcela nedávno vláda a opozice Zimbabwe zformovaly
exekutivu národního porozumění, není
zdaleka jisté, nakolik upřímné jsou i nyní
záměry Mugabeho stoupenců, kteří si
udrželi kontrolu bezpečnostních složek.
Podezření, navzdory mnoha ujištěním
o náhodném neštěstí, vzbuzuje konec
konců i nedávná automobilová havárie,
při které se premiér Tsvangirai zranil
a jeho žena zemřela. Vzdor dohodám
neskončila také šikana bílé menšiny,
de facto rovněž již součásti původní
populace, což zločinnou svévoli proti
ekonomicky aktivním potomkům ko
lonistů činí stupňovaně absurdní. Když
proto znovu stočíme pozornost k úvodní
otázce a použijeme jako inspiraci název
filmu, potom bezmála zhroucený stát
Zimbabwe leží nikde v Africe. Nejvyšší,
na nějž se odvolává „černý císař z Boží
milosti“ Mugabe, musel nejspíš zemřít
hlady. Nebo na choleru.

Autor je politolog.
Působí na Masarykově univerzitě v Brně.
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Nepravá pravice
Václava Klause
Nedopusťme, aby Klausova koncepce české pravicové poli-

Jan Rovný

P

rezident Václav Klaus je v součas
nosti nejviditelnějším politikem
naší země jak doma, tak i v zahra
ničí. Jeho mnoholeté působení na pravici
naší politické scény z jeho politických
postojů vytvořilo téměř synonymum pro
českou pravicovou politiku jako takovou.
To, že postoje Václava Klause jsou rázo
vité, ví každý. Každý si ale neuvědomuje,
že jeho rétorika a myšlení zkreslují smysl
pravicové ideologie a podlamují politic
ký liberalismus, který Klaus údajně hájí.
Dovolte mi tedy zamyslit se nad poli
tickou ideologií a rolí, kterou prezident
Klaus na české pravici hraje.
Politická soutěž ve vyspělých demo
kraciích se typicky vyznačuje ideologic
kými postoji ve dvou dimenzích – v dimenzi ekonomické a v dimenzi spole
čenské. Ekonomická problematika se
především soustřeďuje na to, jakou roli
v ekonomickém rozhodování má hrát
stát – tedy do jaké míry má stát danit,
přerozdělovat a regulovat trhy. Pozice
na této dimenzi se dělí na známou eko
nomickou levici, požadující zvýšenou
účast státu, a ekonomickou pravici, preferující co nejmenší omezení tržních
mechanismů.
Dimenze společenská se vztahuje na
širší otázky společnosti a etiky. Spadá
sem například koncepce občanství a ná
roda. Je občanem pouze ten, kdo patří
k určité etnické, jazykové či náboženské
skupině, nebo je občanství otevřené li-
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Nedovolme,
aby veškerá
kritika Klausova
euroskepticismu
a národovectví
byla pod nálepkou
komunismu
vyřazena
z diskuse.

dem z jiných skupin či národů. Také sem
spadají otázky morální, vztahující se například k tomu, zda interrupce či homo
sexualita jsou akceptovatelné a do jaké
míry je má stát regulovat. Konečně zde
najdeme i otázky týkající se otevřenosti
společnosti jak dovnitř, tak navenek.
Spadá sem tudíž jak problematika me
zinárodní spolupráce a integrace, tak
problematika tolerance. Pozice na této
dimenzi se dělí na liberální, zastávající
vizi společnosti, která je otevřená spo
lupráci a tolerantní vůči různým mi
noritám, a na takzvaně „autoritativní“,
obhajující uzavřené tradiční, rodinné
a národní hodnoty.
Česká pravice, tak jako pravice v ostatních postkomunistických státech, se ve
svých polistopadových počátcích pro-

filovala především na společensko-liberálním základě. Ať coby Občanské Fórum či jako ODS, naše pravice uděla
la definitivní tečku za komunistickou
diktaturou, zajistila svobodné volby, demokratickou soutěž, občanská práva
a svobody a vůbec otevřela „znorma
lizovanou“ českou společnost. Tento
společenský liberalismus byl pak spojen
s ekonomicky pravicovými výhledy,
které se promítly do relativně úspěšné
privatizace. Devadesátá léta pak proběh
la pod ekonomickou taktovkou a česká politická scéna vykrystalizovala ve
stranický systém, ve kterém se utkávají
především různící se ekonomické zájmy.
Zásadní změnu přinesla do české politické soutěže evropská integrace. Na
oko se jednalo o téma konsensuální,
jelikož kromě komunistických zamrzlíků
a neo-fašistů jsme všichni chtěli „zpátky
do Evropy“ jako její řadoví členové.
Politika Václava Klause však z Evropy
učinila nový štěpný bod české stranické
soutěže, a začala tak posouvat koncepci
české pravice.
Klausova ODS je na počátku našeho
tisíciletí těžkou vahou v domácím poli
tickém ringu. Je to strana, která pokud
sama není ve vládní koalici, pak je hlavní
vládní alternativou. Přesto, když v roce
2002 ODS vstupuje jako pozorovatel na
evropskou politickou scénu, rozhodne
se spolupracovat s jejím politickým
okrajem. Ve svých evropských počátcích

foto: čtk

tiky omezila naše chápání pravicové politiky.

causa

ODS navazuje kontakty jak s naciona
listickou periferií uvnitř britských kon
zervativců – z nichž jeden byl pro své
názory vyloučen z britského poslanec
kého klubu – tak s levicovými dánskými
euroskeptiky. Zpočátku není jasné, zdali
se ODS v Evropském parlamentu při
druží k euroskeptické skupině „Evropa
národů“, do které patří mimo jiné i italští
neofašisté, s nimiž tehdy zasedala i paní
Alessandra Mussolini, vnučka známého
diktátora. Poté co se však v roce 2004
ODS stane plnoprávným členem Evrop
ského parlamentu, začne se její evropská
politika rozcházet s politikou prezidenta
Klause. V ODS vítězí pragmatismus
a strana se začíná profilovat do typicky
konzervativních rysů, byť toryovsky euroskeptického ražení. Na českou domácí
scénu však skrze Klausovu rétoriku
proudí názory jeho nezvyklých ev
ropských přátel, jež rozhodně nepatří
k pravicovému mainstreamu, které jsou
předkládány českému publiku jako pra
vicová norma.
Otázka evropské integrace však ovliv
nila českou politiku především tím, že

Na českou domácí
scénu však skrze
Klausovu rétoriku
proudí názory
jeho nezvyklých
evropských
přátel, jež
rozhodně nepatří
k pravicovému
mainstreamu,
které jsou
předkládány
českému publiku
jako pravicová
norma.

znovu zviditelnila společenskou dimenzi
politické soutěže. Mimo narážky na
evropské regulace a byrokratismus prezi
dent Klaus v kontextu evropské integrace
především oprašuje české národovectví.
Klaus svojí rétorikou i teatrálním sym
bolismem naznačuje, že v současném
světě je spásou malých států především
národní identita a nezávislost. Klausova
interpretace tak opomíjí poválečný po
litický a společenský vývoj v západní
Evropě, který skrze spolupráci a integra
ci zajistil malým státům jak prosperitu,
tak politickou spoluúčast. Klausovo
antievropanství pak vychází především
z anti-germanismu, který je pozůstatkem
národovecké a komunistické koncepce
dějin. Volič tak dnes může nabýt dojmu,
že v globalizovaném, multipolárním svě
tě je nejlépe obrátit se na blanické rytíře.
To, že přes všechny své nedostatky je to
právě naše členství v Evropské unii, které
zabraňuje, aby se nám stal nějaký další
Mnichov, či které nám dovoluje účastnit
se ve všech rozhodováních nejmocnější
ho ekonomického bloku planety, prezi
dent Klaus ve svých projevech přehlíží.
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Silným spojencem českých zájmů je dnes
Evropská komise, která svou institucio
nální vahou například nedávno dokázala
usměrnit francouzský protekcionismus
prezidenta Sarkozyho.
Klausův nacionalismus je však ještě
hlubší. Ve svém dnes již světoznámém
projevu v Evropském parlamentu pre
zident varuje před hrozbou multikul
turalismu a multinacionalismu, které
jsou podle něj v rozporu s „přirozeným
historickým vývojem“. Promiňme eko
nomovi to, že opomněl dějiny vlastní
země, která byla od třináctého století do
druhé světové války středem slovanské,
německé a židovské kultury, centrem
katolicismu, protestantismu a judaismu
a která toto dědictví z velké části ztratila
snad nepřirozeným zásahem nacismu
a komunismu. Vyvarujme se však před
sudků politiky, která odkazuje na „při
rozený vývoj,“ ať už se jedná o historický
determinismus marxistů, sociální dar
winismus fašistů či ploché národovectví
Václava Klause.

Prezident Klaus se tak během po
sledních let přesouvá z pozice liberální
a ekonomické pravice do pozice, která –
ač stále ekonomicky pravicová – je
ve společenské dimenzi autoritativní.
Svým autoritářstvím se tak na této di
menzi přibližuje jak západoevropským
nacionalistům, tak východoevropským
komunistům. Tento posun není pouze na
úrovni ideologické, ale i na úrovni réto
rické. V již zmíněném projevu v Bruselu
Klaus nepřímo přirovnává Evropskou
unii k sovětskému systému. Není ani
tak důležité, že jde o přirovnání dosti
zkreslené a pro oběti komunistického
režimu urážející. Významné je to, že
Klaus používá odkazy na minulý režim
jako politického strašáka. Tímto způso
bem z něj konstruuje hrozbu podobně,
jako komunisté strašili imperialismem či
„americkými brouky“.
Politické přízraky však nepatří do ar
senálu otevřené moderní pravice. Klaus,
který vystoupil z ODS, má nyní nejblíže
k formujícím se Svobodným, které dí

ky jejich názvu i politice halí nádech
rakouských Freiheitliche – bývalé strany zesnulého Jörga Haidera, jež se hlá
sil jak k volné tržní ekonomice, tak
k netolerantnímu národnímu principu.
Nevěšme však hlavu nad tím, že českou
pravici zatěžuje autoritářské národovec
tví ve společenské dimenzi. Přítomnost
autoritářského národovectví nakonec
z naší politické scény tvoří scénu typicky
evropskou. Nedopusťme však, aby Klau
sova koncepce české pravicové politiky
omezila naše chápání politické pravice.
Nedovolme, aby veškerá kritika Klausova
euroskepticismu a národovectví byla pod
nálepkou komunismu vyřazena z disku
se. Alternativou k postojům prezidenta
Klause není pouze politika levicová, ale
především také otevřený pravicový libe
ralismus. 

Autor působí na katedře politických věd
University of North Carolina.

Právě vyšlo č. 132
Střední Evropy
Úvodní slovo
Církev v krizi / Rudolf Kučera
EVROPSKÁ UNIE A NÁBOŽENSTVÍ
Evropská unie a náboženský pluralismus / Bernhard Vogel
Církev a stát v Evropě / Peter Graf von Kielmansegg
Evropské křesťanské kořeny / Josef Isensee
Politika a náboženství ve svobodomyslné demokracii / Ulrich Sarcinelli
RUSKO A EVROPA
Rusko a Panevropa / Valerij Rastorgujev
Strategický význam protiraketové obrany / Hans Martin Sieg
Velmocenský vliv na kulturu českých zemí a společná Evropa / Josef
Forbelský
STŘEDNÍ EVROPA
Odepřená integrace / Václav Chyský
Možnost stability. Polsko po konci IV. republiky / Stephan Raabe
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nejde jen o causa
slova

Hody
do provody
milosrdenství a štědrosti; ostatně i sám
život a jeho obnovování se chápe jako
dar Boží. Stranou však zůstala tradice
pomlázky, třebaže mnohé její regionál
ní názvy (mrskačka, mrskut, sekačka,
šlahačka či švihačka, korbáč apod.) mohly být spojovány např. s Kristovým bi-

mrskacího nástroje jsou motivovány dalšími funkcemi: hodovačka, koleda – a ta
ké pamihod, pomihod nebo pomrhod.
Tento název nás dostává k neprůhledné
mu slovu z nadpisu a úvodu.
Slova pamihod, pomrhod apod. se vy
světlují ze středověkého říkadla „Pomni
hody do Provody“, tedy
nehoduj do Provody, totiž do provodní neděle.
Tak se nazývá první neděle po Velikonocích –
tou jsou teprve veliko
noční svátky uzavřeny.
V církevní tradici se provoda nazývá Bílá neděle (Dominice in albis),
jíž končí osmidenní ob
dobí (tzv. oktáv) od Bílé
soboty, po němž odklá
dali nově pokřtění svá
bílá roucha a v průvodu
se ubírali k chrámu.
Ale slovanské provody
mají i svou tradici mi
mokřesťanskou: v ruš
tině, kde pomnožné
slovo provody znamená
louč ení (vyprovázení
před cestou), se výra
zem provody vesny nazývá loučení s jarem
o svatojanské noci, což připomíná naše
zvyklosti vynášení Smrtky či Mořeny
týden před Květnou nedělí. Na Ukrajině
zase prý provody pojmenovávaly svátek
zemřelých slavený po Velikonocích.
Tak či onak u nás teprve provody zna
menaly definitivní konec velikonočního
půstu započatého Popeleční středou.
Církevní rok pak už směřoval k Lentni
cím – Svatodušním svátkům. 

foto: J. Čejka

„Hody, hody do provody, já jsem malý
zajíček. Utíkal jsem podle vody, nesl
kopu vajíček…“ Anebo: „Hody, hody do
provody, dejte vejce malovaný; nedáte-li
červený, dejte aspoň bílý, slepička vám
snese jiný.“ Tak a podobně jsme jako děti
koledovávali o Velikonocích. Děcko arci
nerozumělo všem jed
notlivým slovům; například to „do provody“
jsme chápali jako jedno
slovo vyjadřující dopro
vázení těch slov pohy
bem pomlázky. Ale to
už k lidovým říkadlům
patří, že se odříkávají
kvůli celkovému smyslu
a o jednotlivých slovech
se nedumá.
Velikonoce jsou svátky především nábožen
ské, křesťanské a už
předtím židovské. I z této tradice mnohé zvyky zlidověly a staly se
součástí velikonočního
zvykosloví, například
názvy pokrmů – berá
nek, jidáše, mazance
apod. Když se však křesťanství rozšířilo v oblastech mírného
klimatického pásma, církev moudře přičlenila k Velikonocím i tradiční zvyklosti
pohanské, související s vítáním jara.
Má to svou logiku: kristovská oběť na
kříži následovaná zmrtvýchvstáním má
přirozenou paralelu s obdobím jara,
tedy vegetačního vzkříšení. Podařilo se
propojit i smysl některých symbolů –
např. vajíčko jako symbol zrodu nově
zplozeného života může být chápáno
i jako obraz hrobu, uzavřeného prostoru,
z něhož vzejde nový život.
Stejně tak církev inkorporovala i ko
lední zvyklosti (ostatně nejen o Veliko
nocích) jako akty obdarovávání, tedy

č ováním. Zůstala velmi konkrétním symbolem plodnosti – i to slovo pomlázka
je odvozeno od (p)omlazování, čili vra
cení do období plodnosti. Slovanský
zvyk mrskání pomlázkou odměněného
vejcem má symboliku až brutálně freu
dovskou, což jej činí mimo jiné terčem
kritiky západního feminismu. Ozdobený
prut pomlázky je neméně transparentní
falický symbol než vztyčená májka po
kročilejšího jara.
Pomlázka však nepojmenovává jen
spletenec mladého a omlazujícího proutí, ale také jednak určitou zvyklost, jed
nak dobu, kdy se tato zvyklost uplatňuje.
Na druhé straně některé názvy tohoto

Jan Horálek
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post scriptum

Jak to zvorat
Na začátku své řeči v Praze upozornil Ba
rack Obama, jak nepravděpodobné v ob
dobí jeho narození by bylo předvídat, že
by se Afroameričan stal prezidentem, a že
by řečnil ve svobodné Praze. Ještě méně
pravděpodobné bylo, že by náš malý stát
by řídil předsednictví nové unie evrop
ských států. Oba scénáře se naplnily – ten
první úspěšně, ten druhý katastroficky.
Bohužel, naši politici znovu potvrdili
pověst nezodpovědných šašků. Topolán
kovo předsednictví sice začalo správně
při řešení krize kolem dodávek plynu, ale
brzy se dostalo do stínu díky debatě ko
lem uměleckého díla „Entropa“, které je
naším národním příspěvkem EU. Zřejmě
Saša Vondra a spol. zapomněli na to, že
jsou v Bruselu nejen, aby se učili anglicky
a francouzsky, ale aby občas něco kontro
lovali. I když nechápu, proč Bulharsko ve
tvaru tureckého pisoáru, Německo jako
dálnice ve tvaru Hakenkreuzu či onanu
jící fotbalisté Itálie by měli někoho urazit,
když my jsme tu pro to, abychom to všem
ostatním osladili. Aby toho nebylo málo,
naší politici pak vymysleli další evropský

Přítomnost
Vydavatel: Martin Jan Stránský.
Redakce: vedoucí redaktoři Ivan Malý – Martin

unikát a svrhli vlastní vládu uprostřed
předsednictví. Celý svět nad tím zve
dá obočí, ale mýlí se. Vždyť naše místní
světová autorita, profesor a prezident
V. Klaus, to ví nejlépe: odmítá vyvěsit
vlajku EU nad Hradem protože dle jeho
názoru tato organizace představuje stejné
riziko jako bývalá komunistická říše. Je
výborné, když si prezident, vláda a všichni
ostatní na Malé Straně takhle dobře rozu
mí. Přeci takhle se sladí.
Není divu, že protokol z týmu prezi
denta Obamy dostal hromadně žaludeční
vředy. Oficiální státní návštěva, která by
stylově přivítala amerického prezidenta ve
Španělském sále, letěla oknem ven a byla
nahrazena hemenexovou snídaní dvou
prezidentů a polo-premiéra. Co se týká
M. Obamové, naše tradice, že k vrcholné
politice patří i oficiální milenky, zatím ne
dorazila do USA, takže se chudinka Mi
chelle po krátkém doprovodu s první dá
mou, L. Klausovou, musela vydat sama po
Praze bez dalšího oficiálního dámského
doprovodu. Americký tým ale neodolal,
a dle pravého českého zvyku hledání mo

Veškeré objednávky zasílejte na adresu:
Přítomnost
Národní 11, 110 00 Praha 1
tel.: 222 075 600
fax: 222 075 605
e‑mail: info@vydavatelstvimjs.cz

ravského krále nakonec přeci jen narazili
na legitimní politickou osobu v naší zemi
a tak alespoň domluvili Obamovi jedinou
soukromou návštěvu, a to s V. Havlem.
Kraťoučce před tím, než začal Obama
řečnit na Hradčanském náměstí, přiběhl
úředník a přicvaknul kulatý štít americ
kého prezidenta na řečnický pult. „Proč
tohle neudělali dříve?“ tázal se pán vedle
mě. Odpověděl mu druhý: „Poněvadž by
mu to tady někdo ukradl.“ Kde by tako
vý štít asi skončil? V hospodě nad pípou?
Myslím si, že ne – spíše nad krbem u ně
jakého z našich politiků či policistů, kteří
celou návštěvu organizovali.
Den po odjezdu Obamy oznámili naši politici konec vlády a její náhradu čis
tě úřednickou vládou do dalších před
časných voleb. Tím předčasně ukončili
úřadování nejúspěšnějšího ministra za
hraničí v českých dějinách K. Schwar
zenberga a zmizela jakákoliv šance, že
naše předsednictví v Radě EU bude hod
noceno pozitivně.
Martin Jan Stránský
Lékař, vydavatel Přítomnosti a TNP
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