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umaLEHO narooa Ivan MalÝ

V DEJ náCH Ev,OP~

Když pred šesti lety vyšly dvousvaz
kové Evropské dejiny Evropy (kte
ré byly výsledkem francouzského

týmu historiku pod vedením Charlese
Oliviera Carbonella), posteskla si ne
rudovsky v záveru ceského vydání his
toricka Milena Lenderová nad tím, že

Evropané-Ceši hledeli vždy na Evropu ze
svého kotlíku, zatímco Evropané-Fran
couzi hledeli na Evropu, již považují za
svou. Nekteré teze o ceských národních
dejinách se pak ctenárovi moWy zdát ne
presné, vágní nebo "utopené v realite ev
ropského východu". I dnes je bezpochy
by poWed na Evropu Cechu i Francouzu
velice podobný. Jedni si aktivní politikou
vymohli silné postavení v rámci celé
Evropské unie, prosadili francouzštinu
jako ústrední jednací jazyk "bruselské
administrativy" (na úkor nemciny, ma
terského jazyka pocetnejší i ekonomicky
výkonnejší entity). Druzí se stali cleny
neaktivní a pesimistické masy, mající
navíc v cele státu osobnost, která zpo
chybnuje i samotný proces evropské in
tegrace. Bohužel v okamžiku, kdy mela
její politická elita ukázat schopnost rídit
standardní fungování evropské adminis
trativy, predstavila spíš žertovný kabaret,
který vyvrcholil neblahým pádem vlády
a nahými fotkami muže, který chtel stát
v cele "Evropy".

EvropanÉ-CEši HLEDELI VŽo~

[DUZI HLEOELI na Evropu, JiŽ

považují za svou. ]

problém, jak napríklad definovat spolecné
dejiny sjednocené Evropy. Problém tkvi
už v samotné podstate definice, nebot je
naprosto jasné, že se musí jednat o de
jiny nikoliv jednoho celku, ale celé rady
celku. Tato ruznorodost však není sama

o sobe problematická, sporná je samotná
podstata Evropy, tedy existence jasne
ohranicených pospolitostí, které se více
ci méne vymezují proti okolí a pro než se
používá název "moderní národ", jdoucí
ruku v ruce s ideou národního státu. Na

ten pak navazují další ideje jako patriotis
mus, vlastenectví a nacionalismus ...

Tento evropský model byl po velkou
cást moderních dejin s úspechem vyvá
žen do celého globalizujícího se sveta.
Problém se však objevil ve chvíli, kdy se
jedna národní identita zacala stávat iden
titou jedinou, již je clovek a ješte více ná
rod schopen vnímat. Práve tomuto muže
z cásti zamezit koncepce nadnárodních 
evropských dejin! V celé evropské spo
lecnosti, a tedy i u nás i ve Francii, však
panuje velice silný historismus, který je
základem a stavebním kamenem všech

národních koncepcí ci idejí. Z tohoto
duvodu se také musí, byt potencionální
evropská idea oprít o bytelný základ
historické pospolitosti! Práve v tom však
tkví problém jednotných evropských
dejin, jejichž prvotním úkolem je zod
povedet nesmírne obtížnou otázku, jaká
fakta jsou v takto komplexne nazíraných
dejinách podstatná a význam kterých
je v této optice relativizován. Hlavním
problémem se tak stává koncepce dejin
Evropy jako systému nových myšlenek,
umeleckých a duchovních proudu atd.,
což v drtivé vetšine znamená vylícení
dejin Evropy jako sledu událostí, které
reprezentují vudcí - tedy veliké národy

je tak spojen ne s rozdílností poWedu na
zásadní ideové, ekonomické ci globální
otázky, ale s naším pocitem malosti. Tato
malost nás odsuzovala, odsuzuje a asi
i bude odsuzovat do pozice vecných rep
talu, zpochybnovacu a odmítacu všeho
centrálního, at již to bude ci nebude pro
spešné. Tento "kód malosti" nás sráží do
provincního reptání a oportunismu.

Jedním z významných problému
techto "malých národu" je nepochybne
jejich potreba v utvrzování se ve smyslu
samotné své existence, což je zásadní
prvek, který je staví do protikladu oproti
"národum velkým". Navíc dnes, v dobe
integrující se Evropy, to jasne potvrzuje

Tento "kód

malosti" nás sráží

do provincního

reptání

a oportunismu.

I pres tyto a zdánlive velké rozdíly jsou
však Ceši i Francouzi dedici stejné Evro
py. Evropy, která byla vystavena stejným
promenám, tlakum, sociálním a ideovým
bourím, morovým epidemiím. Nekde
možná dríve a jinde pozdeji. Evropy, která
byt je nazývána starým kontinentem, vy
tvorila pojem "moderní národy" - který
následne ruku v ruce s procesem naciona
lismu a vytvárení národních státu vytvoril
novou Evropu a zároven model státnosti,
který byl v prubehu 19. a velké cásti 20.
století vyvážen (a prijímán) do celého
sveta. Problém Cechu i Ceské republiky

na Evropu ZE SVÉHO KoníKU,

zaTímco EvropanÉ-Fran-[
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Evropy (mezi ne patrí vedle Francouzu
a Anglicanu pochopitelne také Španelé,
Italové ci Nemci). Skalní prívrženci
jednotné a všezahrnující evropské ideje
tak mohou považovat jednotlivá národní
vedomí - a de facto i národní historio

grafie za zbytecnou prekážku jednotné
evropské identity a v dusledku toho
prosazují jednotné pojetí dejin Evropy
a unifikované ucebnice dejepisu. Na
štestí, minimálne pro historickou vedu,
techto príznivcu již není mnoho. Dnes je
naopak prijímán a praxí potvrzován ná
zor, že je možné žít soucasne s nekolika
identitami. Sen o splynutí všech národu
v jeden, který sdílel ve své dobe naprí
klad Vladimír Iljic Lenin, tedy v prípa
de redefinování jednotného evropského
prostoru neuspel.

Otázka národní identity je tak v sou
casné dobe koncipována odlišne. Pred
metem zájmu je predevším okolnost,
zda je možné sloucit ideu národní iden
tity s identitou evropskou, a v kladném
prípade jakými postupy lze tohoto slou
cení, nebo presneji receno vzájemné
koexistence identit dosáhnout. V širším

kontextu se tak jedná de facto o pro
blematiku skloubení konstrukce evrop
ských a národních dejin - a v této úloze
musí hrát významnou roli diskuze mezi
evropskými profesionálními historiky.
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Je proto navýsost aktuální, aby jed
notlivé evropské historické instituce pri
krocily vedle budování vlastní historio
grafie také k poznávání tech jevu, které
spojovaly evropské státy v dejinách, a to
nejen na bázi politických dejin ci mezi
národních vztahu, ale - a to predevším
na základe kulturní a ekonomické po
spolitosti, která vždy více spojovala, než
rozdelovala. Pri definování techto základ

ních spolecných rysu však není možné
preWížet dominantní význam urcitých
proudu vedoucích pri hlubším studiu k de
jinám evropských velmocí. Malé státy
jsou i z Wediska této historické objekti
víty nuceny cástecne ustoupit ze svého
sebestredného pojetí. Zretelne tak mohou
být (a budou) vyzdviženy ty státy, které
stály alespon v nekterém období vcele
modernizacních snah a aktivit. Nejedná
se jen o geografickou velikost státu, jeho
demografický náskok pred okolními státy,
ale i o duchovní dedictví, které muže tyto
kvantitativne meritelné hodnoty význam
ne relativizovat. Proto je možné ríci, že za
predstavitele malých národu není možné
i pres pocetní slabost vuci jiným státum 
oznacit Portugalce, Židy ci Holandany,
a to z duvodu jejich zásadního prínosu
pro (nejen) evropskou civilizaci.

V soucasnosti lze vysledovat nekolik
prístupu k eventuálnímu sepsání syntézy

dejiny Evropy. Nejstarší a nejjednodušší
je deskriptivní popis historie velkých stá
tu a jejich vzájemných vztahu. Tak jsou
popisovány dejiny velkých evropských
zemí, jako je Francie, Anglie, Španelsko,
Itálie, Nemecko ci Osmanská ríše. Rozdí

ly mohou nastat jen pri volbe tematické
ho zamerení prípadné syntézy, tedy zda
pojednává o politických vztazích ci spíše
o dejinách kulturních, duchovních, soci
álních nebo hospodárských. Výsledkem
takto koncipované syntézy jsou tak de
facto dejiny evropských velmocí, nikoli
dejiny Evropy.

Další, v mnoha aspektech úspešnejší
prístup pak predstavuje možnost studia
velkých kulturních, duchovních ci spo
lecenských zmen v Evrope nahlížených
v dlouhých casových úsecích. Vhodným
se muže stát i synchronní zobrazení situ
ace ve všech cástech kontinentu, a to bez

požadavku na jejich dobove a událostne
podmínený význam (predevším z hledis
ka evropského a svetového pokroku).

Toto jsou tri základní možné prístupy
ke koncepci spolecných dejin Evropy.
Dejin velkých i tech menších (malých) ev
ropských národu. Znatelný výsledek však
prinese až budoucí spolupráce evrop
ských historiku, jejich otevrená diskuze
a následný, obecne prijímaný konsenzus.
Vedomí historické soudržnosti a konti

nuity je nezbytným predpokladem bu
doucí evropské integrace a její konkrétní
podoba bude formovat obcany EU. Ne
zpochybnitelným partnerem historiku
však musí být i konkrétní politická
objednávka a vule spolecenských elit
spolupodílet se na budování této nové
identity. Identity, kterou bude moci každý
Evropan prijmout za svou, tedy vedle své
vlastní - ceské, belgické ci francouzské ...•

Další ctení:

M. Hroch. 1986. Evropské národní
hnutí v 19. století, Praha.

M. Hroch. 1999. V národním zájmu,
Praha.

V Veber. 2004. Dejiny sjednocené
Evropy, Praha.

Ch.O. Carbonell a kol. 2003. Evrop
ské dejiny Evropy 1., II., Praha.
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JaK JE na Tom LIBEiáLní DEmOKia[IE,
U nas PO 20 LETECH?

Jirí PEHE

[
R~CHloST InSTITUCionální mOOErnlzaCE v B~val~CH SoVETSK~CH saTELITECH, KTErÉ SE v~oal~ na CES

TU K DEmOKraCII a ZároVEn na CESTU ,,00 Evrop~", B~la V HISTOriCKÉm srovnání BEzprEcEoEnmí. ]

Hodnocení stavu liberální demokra
cie v Ceské republice dvacet let po
pádu komunismu hodne závisí na

tom, jaký úhel pohledu zvolíme. Libe
rální demokracii lze totiž posuzovat bud
spíše skrze institucionální, nebo spíše
skrze kulturne-hodnotové prizma.

Samotný pojem liberální demokracie je
naVÍcsložitý, protože se snaží skloubit dva
protichudné jevy: demokracii coby projekt
do jisté míry kolektivistický (závisející na
pravidelne projevované vuli vetšiny) a li
beralismus coby projekt individualistický,
zduraznující roli jedince a svobody.

V liberální demokracii je navíc prí
tomno i napetí mezi demokracií coby
vládou lidu a liberalismem coby vládou
zákona. I proto je nekdy liberální de-

mokracie oznacována synonymy jako je
liberální konstitucionalismus nebo kon
stitucní demokracie.

PrOBLÉmy s CHápáním
LiBErální DEmOKraCIE

Vzhledem ke složitosti pojmu liberální
demokracie není divu, že první generace
politiku i obcanu po roce 1989 prijala
pomerne zjednodušenou verzi demo
kracie. Ta byla chápána jako predevším
volná soutež politických stran, které se
jednou za cas utkají ve volbách o moc.
Obcané vyjádrí ve volbách svou vuli,
vítezné politické strany pak mají po ne
kolik let možnost rídit stát. Demokracie

byla redukována na kolbište skupinových
zájmu.

V chápání liberální demokracie u nás
mel tak pomerne dlouhou dobu prevahu
pojem "demokracie" nad pojmem "libe
rální", který vyvažuje demokracii coby
vládu lidu durazem na pravidla hry, jež
mimo jiné chrání individuální svobody.
K temto pravidlum hry patrí ve vyspelých
liberálních demokraciích nejenom již
zmínený konstitucionalismus v podobe
respektované a težko menitelné ústavy,
ale také duraz na dodržování lidských
práv, ochrana práv menšin a respekto
vání nezávislosti nekterých institucí na
politických vetšinách, jež vynáší k moci
demokratické volby.

Ješte jinak bychom mohli liberální de
mokracii definovat i tak, že není jen vlá
dou lidí nad lidmi, ale predevším vládou

_ nesvobodné státy
_ cástecne svobodné státy

_ svobodné státy

Svoboda ve svete v letech 1972-2005: hodnocení státu
(zdroj: wikipedia.org)
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zákona nad lidmi. Z toho pak vyplývá
duraz na obcanskou rovnost jako jeden
ze základních definicních prvku liberál
ní demokracie. Zatímco volná soutež,

umožnená svobodou, vytvárí sociální
a ekonomické nerovnosti, všichni obcané

jsou si rovni pred zákonem. Takové pro
stredí pak umožnuje svobodné stretávání
ruzných názoru bez nároku kteréhokoliv
z nich na monopolní postavení.

Takové názorové stretávání vyžaduje
nejen jisté kulturne-politické predpo
klady, které se nekdy také zjednodušene
oznacují jako demokratický duch - na
príklad toleranci a respekt k druhým.
Vyžaduje také urcité verejné ctnosti,
které se formují predevším v prostredí
obcanské spolecnosti.

Jinými slovy: liberální demokracie ne
bude plnohodnotne fungovat, když ne
bude prodchnuta urcitými hodnotami.
Dobré zákony a rozumná pravidla hry
samy o sobe nestací, pokud ve spolecnos
ti neprevažuje respekt k nim, ochota je
dodržovat. Tyto ctnosti mohou vyrustat
ze sdíleného etického podhoubí nebo
mohou být výsledkem postupné inter
nalizace urcitých pravidel cleny dané
spolecnosti.

Všude ve svete

upadá role

politických

stran, volit chodí
stále méne lidí.

Naopak roste

role expertních

byrokracií.

RYCHLá inStitucIOnáLní
mODErmzaCE VErsus stav mysLI

Ne všem temto pomerne komplikova
ným predpokladum liberální demokracie
ceská spolecnost rozumela. Veci byly o to
komplikovanejší, že budování institu
cionální stránky liberální demokracie
bylo mnohem rychlejší než zmena stavu
"spolecenské mysli" - tedy kulturních
predpokladu demokracie.

Bylo tomu paradoxne tak i proto, že
Ceská republika, stejne jako ostatní post
komunistické zeme, byla na své ceste
k zavedení potrebných zmen v politice,

Mapa liberálních demokracií
(zdroj: wikipedia.org)

ekonomice a právu aktivne podporo
vána masivním transferem know-how

z Evropské unie a dalších demokracii
podporujících mezinárodních institucí.
Rychlost institucionální modernizace
v bývalých sovetských satelitech, které se
vydaly na cestu k demokracii a zároven
na cestu "do Evropy", byla v historickém
srovnání bezprecedentní.

Byl tak pomerne rychle vytvoren více
méne fungující institucionální rámec li
berální demokracie, od potrebných ústav
ních a právních predpokladu fungování
demokratického systému až po ochranu
lidských práv. Jenže proces internalizace
žádoucích demokraticko-liberálních hod

not jedinci byl mnohem pomalejší.
Duvodu byla celá rada. Predevším ta

kový proces závisí na kvalite a robust
nosti obcanské spolecnosti, která je, jak
už bylo receno, prostredím, v nemž si ob
cané osvojují verejné ctnosti. Obcanskou
spolecnost ovšem není možné vytvo
rit "shora", jako tomu je v mnoha prípa
dech ústavních i politických a tržne-eko
nomických institucí. Ustavuje se svým
vlastním tempem, zdola. Dobré zákony
mohou toto tempo urychlit, ale nemohou
obcanskou spolecnost stvorit.

[ 14 ] pAITOMNDST Ilno 200'
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cástecne svobodné státy

svobodné státy
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Prijetí hodnot liberální demokracie
coby formy jisté kultury chování a stavu
mysli je také proces generacní. Když
Tomáš G. Masaryk kdysi popsal nove
vzniklé Ceskoslovensko v podstate jako
demokracii bez demokratu a žádal pro
zakorenení demokracie nejméne dve
generace (40 až 50 let), projevil znacnou
jasnozrivost.

I dnes, dvacet let po pádu komunismu,
jsme ješte stále do jisté míry demokracií

Demokracie

byla redukována
na kolbište

skupinových

zájmu.

I dnes, dvacet

let po pádu

komunismu, jsme

ješte stále do jisté

míry demokracií
bez demokratu.

bez demokratu. Lze argumentovat, že
než zatím pomerne mizerná "demokra
tická kultura" dožene rychlou a relativne
úspešnou institucionální modernizaci,
uplyne dlouhá doba.

Projevy této diskrepance mezi institu
cemi a demokratickou kulturou lze videt

dnes a denne. Není patrná jen v nízké
úrovni verejné diskuse, která ješte stále
funguje jako jakási karikatura nepretrži
tého trídního boje, nebo v nízké verejné
angažovanosti obcanu, ale i v pokusech
politiku omezovat nezávislost institucí,
jako jsou justice, centrální banka nebo
verejnoprávní média, jež mají v liberální
demokracii zustat nezávislé.

Další KomPLIKaCE

Aby komplikací nebylo málo, zakorenuje
se liberální demokracie u nás v kontextu

revolucních celosvetových zmen, které si
vynucuje predevším proces globalizace.
Ten sám je do znacné míry pohánen re
volucními zmenami v (komunikacních)
technologiích a vede.

Národní stát, který dal liberální demo
kracii vzniknout, se ocitá pod stále vetším

náporem, pricemž není zatím úplne jas
né, do jaké míry lze liberální demokracii
transplantovat z úrovne národních státu
na úroven nadnárodní integrace. Naprí
klad prozatímní vývoj v Evropské unii
ukazuje, že je snadnejší na nadnárodní
úroven prenést onu dimenzi liberální
demokracie, která je spojena s pojmem
konstitucního liberalismu - tedy vládu
zákona a ochranu individuálních práv.
Procedurální stránka demokracie naopak
pokulhává. Velmi pomalu se také tvorí
"kulturní" predpoklady demokracie, jako
je napríklad vznik politického národa na
celoevropské úrovni.

Proces globalizace nabourává i ne
které další tradicní dimenze liberální

demokracie. Všude ve svete upadá role
politických stran, volit chodí stále méne
lidí. Naopak roste role expertních byro
kracií.

Stále více komplikovaný je i vztah
mezi médii a politikou. Moderní média
se, zejména v podobe televize, stala spo
luhrácem na politické scéne. Casto sama
nastolují politickou agendu, pricemž se
o to více vydávají za hlas lidu, oc více
jsou ve skutecnosti jen nástrojem privát
ních zájmu.

Verejný prostor, který v tradicní li
berální demokracii fungoval jako pred
poklad existence verejnosti coby formy
obcanské spolecnosti, mizí - tak jak je
kolonizován (casto nepruhlednými) sou
kromými zájmy. Ty pritom stále více sou
visí s procesem globalizace a vymykají se
kontrole národní politiky.

Mení se tak do jisté míry samotné pa
radigma liberální demokracie. Napríklad
obcanská spolecnost, která má sloužit
jako protiváha politické moci a záro
ven prostredí, v nemž se tvorí obcanské
ctnosti, se "virtualizuje" pod náporem
nových technologií, takže verejný diskurs
i mobilizace verejnosti stále méne probí
hají v prostredí setkávání konkrétních
lidí a stále více se odehrávají s pomocí
technologií, jako je Facebook.

Jaké dopady bude tento vývoj mít na
liberální demokracii, není zatím úplne
jasné. Zrejmé ovšem už je, že se ve svetle
nových technologií, jež umožnují oka
mžitou a prímou komunikaci mnoha
jedincu, zmenšuje role zastupitelské de
mokracie, založené na politických stra
nách.

Pro vývoj ceské liberální demokracie
to bude znamenat, že zmeny, které ješte
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Otázky pro Eriku Harris:

Hodnotíte transFormaci od komunismu

v CR za uplynulých 20 let jako úspeš
nou?

Cástecne ano.

Myslíte si, že je soucasná ceská spo

lecnost schopna uskutecnovat a po

souvat myšlenku demokracie vpred?

Ano.

Ve kterých z následujících státu pro

behla transFormace neúspešneji: Pol

sko, CR, Slovensko, Madarsko, vý

chodní Nemecko, Slovinsko (seradle

prosím sestupne)?

1. Slovinsko, 2. Madarsko, CR, Slo

vensko, Polsko (spolecne na druhém
míste), východní Nemecko je zvlášt
ní prípad a jako samostatný stát ne
existuje, ale jako území na tretím
míste.

Erika Harris prednáší na University
of Liverpool. Zabývá se problema
tikou vztahu identity, demokracie
a evropské integrace se zamerením
na situaci ve strední a východní
Evrope. Je autorkou publikace De
mocracy in the New Europe.

stále musí probehnout, zejména v "ne
institucní" (kulturní) dimenzi, aby naše
liberální demokracie byla srovnatelná
s vyspelými demokraciemi, se budou
odehrávat v prostredí revolucních zmen,
které už ted do jisté míry mení samotné
paradigma liberální demokracie. •

Další ctení:

A. Gafinkle. 2002. The Impossible
Imperative?: Conjuring Arab De
mocracy. In: The National Interest.

S. H. Moore. 2009. The Limits oj
Liberal Democracy: Politics and Re
ligion at the End oj Modernity. IVP
Academic.

F. Zakaria. 2004. Budoucnost svobo

dy. Praha: Academia.
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VÝVOJ ŽEnSKÉHO HnuTí
VE sIFEOní EVioPE 00 iokU 19B9

[
ŽEn~ SICE mlnom:ou DLE POCTU nEJSOU, alE casTO SE v JEJICH

JEDnání OBJEVUJE PS~CHolo9IE mlnorTC, projEVUjící SE ZVELI

cováním SV~CH OBTíží. ] Jlrma ŠIKLOvá

Na ŠPICl vÝCHoDní Evropy
a CHVOStUEU

Dvacet let je vhodná doma k hodnocení.
Z Wediska vývoje hnutí žen, feminismu,
genderového prístupu k otázkám soci
álním i politickým, jsou u nás zmeny
neuveritelne velké. Strucne, pochopitel
ne i zjednodušene receno: vyšli jsem od
nuly a dnes jsme v otázkách souvisejících
s postavením žen skoro na úrovni vetšiny
státu Evropské unie. Mezi temi zememi,
co tam pristoupily až v roce 2004, jsme
urcite na špici. Pred rokem 1989 existovala
jediná, vrcholová, od Strany a vlády, tedy
od KSC, povolená organizace žen, tedy
Svaz ceských žen, který byl soucástí 
jak jinak - Národní fronty. Pro mladší
ctenáre jen pripomínám, že jakákoliv
organizace, která byla oficiálne povo
lena, musela se stát soucástí Národní

Fronty a tedy prohlásit, že jejím cílem
je budovat socialismus a uznat vedoucí
úlohu Strany. Svaz ceských žen, ci dríve
Ceskoslovenský svaz žen, o sobe prohla
šoval, že je "prodlouženou rukou KSC".
Jiné organizace, a dokonce ani odlišné
casopisy pro ženy, nebyly schváleny.

GEnDErové orgamZaCE V CR

V soucasnosti, jak vyplývá z prehledu
Alty a Soprány II (kapesní atlas iniciativ
na podporu rovných príležitostí pro
ženy a muže, z roku 2005), se uvádí 51
organizací vzniklých z iniciativy žen,
tedy obcanských sdružení nebo o. p. s.,
dve akademická pracovište na Karlo
ve a Masarykove univerzite v Praze
a v Brne, oddelení pro gen der, rovné
príležitosti a výzkum pri Akademii ved,
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další pracovište zamerená napríklad na
tematiku žen ve vede a ctyri politická
sdružení žen pri jednotlivých politických
stranách a pet asociací a sdružení a tri
pracovište zabývající se rovností žen
a mužu v CR. Vedle Gender a sociologie,
pri Sociologickém ústavu Akademie ved,
existuje i Mezirezortní komise pro rovné

Ženy, které se

dnes podílejí

na politice

v nejvyšších

sférách, nejsou

a nebyly nikdy
cinné v hnutí

odporu. A to

opetne platí pro

Polsko, Slovensko,
Madarsko.

príležitosti pri MPSV a Rada vlády pro
lidská práva, Výbor pro odstranení všech
forem, diskriminace žen a Výbor pro
rovnost CMKOS (tedy pri Ceskomo
ravské komore odborových svazu). Jako
první a nejstarší nevládní organizace
a knihovna a jakési centrum, odkud se
potom odvíjely jednotlivé organizace,
vzniklo již v roce 1991 Gender Studies
Centrum, o . p. s. To je dodnes vetšinou
i reprezentantem kontaktu (neakademic-

kých, obcanských se zahranicím a vlastní
knihovnu snad nejlepší a nejrozsáWejší
(plne kompjuterizovanou) ve Strední Ev
rope. Tedy v postkomunistických státech
zcela urcite.

GEnDErOvé POCátKY
sponzorované ZE ZápaDU

Prícinou tohoto úspechu byl vznik
Gender Studies brzo po prevratu, kdy
Ceskoslovensko bylo populární a Praha
se stala Mekkou feministek a jakousi
Paríží z let tricátých. A taky díky financ
ní podpore z Heinrich Boell Nadace
z Nemecka, tedy od Zelených, a podpory
z rady mezinárodních organizací pro
otázky žen, predevším z New School for
Social Research, kde vznikla organizace
pro spolupráci žen ve východní Evrope 
East West Women Network (EWWN).
Dodnes Gender Studies zajištuje financ
ne svoji cinnost z grantu ze zahranicí,
v posledních deseti letech predevším
z EU, tedy je zcela - nekdy bohužel - ne-



závislá na našem státu a rozmarech na

šich politiku. V této organizaci našla na
zacátku svoje centrum zájmová obcanská
sdružení žen, která se pozdeji osamostat
nila. Gender Studies taky iniciovala radu
projektu pro ženy z postkomunistických
státu, napr. Karatcoalition, projekt Pamet
žen, mezinárodní školení, pomoc ženám
v minoritách, migrantkám vcetne pomo
ci na úrovni právní. Zatím co po prevratu
u nás prevládaly negativní postoje vuci
feminismu, dnes již je ve spolecnosti ten
to diskurs (ne z hlediska feminismu, ale

z hlediska gender) etablován a ženy jsou
akceptovány jako partnerky v ruzných
dialozích. K tomu prispela i mezinárodní
diskuse a skutecnost, že západoevropské
organizace casto pripomínaly, že jim na
diskusních fórech chybí ženy z naší re
publiky. Také snaha CR o prijetí do EU,
vedla naše politiky ke splnení rady krite
rií z hlediska rovnosti pohlaví a prispela
k tomu, že ženy jsou zastoupeny v rade
nejvyšších státních funkcí.

Nea'traK'tlvní VrCHOlná POLl'tIKa

Casto se pripomíná, že je relativne málo
žen v politice, ale to nesouvisí s jejich dis
kriminací z hlediska právního. Ženy jsou
u nás významne zastoupeny v lokální
politice jako starostky obcí, malých mest,
v politických stranách a státních funkcích
ale nadále chybí. Prícinou je nejen zvýše
ná konkurence mezi muži a ženami v té

cásti politického života který je sledován
kamerami a svetly reflektoru, ale i malá
atraktivnost vysoké politiky. Diskuse
o kvótách pro ženy opakovane probíhají
v naší republice vcetne konstatování níz
kého poctu žen ve vrcholných funkcích
v cláncích pred 8. breznem. Méne znalí
a znalé, upozornují na to, že za minulého
režimu, tedy za "bolševika", bylo více žen.
Já stejne stereotypne vždy opakuji starý
vtip našim i zahranicním novinárum, že
za komunistu byl tzv. socialistický parla
ment "neco mezi museem a divadlem"

a že politická rozhodnutí se delala na
ÚV KSC a že byly pro parlament presne

stanovené kvóty pro pocet delníku, rol
níku a pracující inteligence. A potom pro
ženy. Jako by tyto bytosti nebyly zarazeny
dle získaného statutu, tedy dle profese,
ale odlišeny predevším dle biologického
pohlaví. Z obojího tvrzení se každorocne
stává leitmotiv mnoha clánku. Bezespo
ru, ženy, které se v dobe tzv. normalizace
i pred tím podílely na cinnostech odporu
proti režimu a vstoupily do prvních
politických struktur v roce 1990, se
pozdeji stáhly do svých puvodních a po
desetiletí jim zakázaných profesí. Ob
dobné je to i v Polsku, kde tutéž situaci
popsala - a to je zase typické - autorka
z exilu, Shana Penn z USA. Stejne tak si
bývalé emigrantky a dnes reemigrantky
všimly tohoto jednání mezi ženami
v Madarsku, pobaltských republikách
a nekterých republikách, které tvorily
bývalou Jugoslávii. Asi je to obdobné
i v Rusku a na Ukrajine, ale tyto studie
neznám. Ženy z disentu v techto zemích
se proste stáhly po letech své aktivity
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Dolní Horní Dbe komory
komora komora celkem

Zastoupení žen v parlamentech dle svetových regionu

(Zdroj: www.ipu.org)

Severské státy 41.4%N/AN/A

Amerika

21.5%20.4%21.3%

Evropa - státy OBSE se severskými státy

21.2%19.4%20.9%

Evropa - státy OBSE bez severských státu

19.3%19.4%19.3%

Asie

18.4%16.5%18.2%

Subsaharská Afrika

18.2%21.0%18.5%

Pacifik

13.0%32,6%15.2%

Arabské státy

9.7%7.0%9.1%
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do svých puvodních profesí. Dle mého
názoru tam nebyly "vytlaceny" muži, ale
volily tento postup dobrovolne. Ty ženy,
které se dnes podílejí na politice v nej
vyšších sférách, nejsou a nebyly nikdy
cinné v hnutí odporu. A to opetne platí
pro Polsko, Slovensko, Madarsko a další,
výše mnou uvedené státy.

IDeová DISKuse
o FeminiSmU se neKoná

Díky vlivu hnutí žen ze zahranicí nejsou
u nás ženy po právní stránce diskrimi
novány. Neco jiného je diskriminace na
podklade predsudku. K jejich odstranení
vede ale dlouhá, velmi dlouhá cesta. Ale

darí se to. Napadnout ženu ve verejném
živote proto, že je ženou, to si již nedovolí
ani ti nejvetší burani mezi našimi vole
nými predstaviteli. A bylo to bežné ješte
v letech devadesátých. Presto ríkat nahlas
ci dokonce psát, že se postavení žen dnes
diametrálne liší od stavu, který zde byl
pred 20 lety, a že je podstatne lepší, je
nepopulární. Poukazování na nedostatky
je urcite správné, ale opakované sebeli
tování ženy soucasne odzbrojuje, vytvárí
dojem, že veškeré úsilí je marné. A to
opetne není pravda. Tento postup je ale
bežný u všech minorit. Ženy sice minori
tou dle poctu nejsou, ale casto se v jejich
jednání objevuje psychologie minorit,
projevující se zvelicováním jejich obtíží.

Opravdová diskuse o feminismu ci
spíše feminismech jako idejích a nekdy
i ideologiích, u nás neexistuje. Výjimecne
v akademických kruzích. Ale i tam jen
a jen výjimecne. Vyšlo u nás sice nekolik
dobrých prehledu o vývoji feminismu na
Západe, sborníky o jiném videní sveta,
ale tyto knihy spíše zajímají akademické

kruhy. Výzkumu zamerených na otázky
gen der je ale pomerne hodne a výsledky
z techto výzkumu jsou zjednodušene
reprodukovány v médiích a již jsme si na
ne zvykly. Skutecný feminismus jako filo
zofie, svetový názor k odlišné interpretaci

Napadnout ženu

ve verejném živote

proto, že je ženou,

to si již nedovolí

ani ti nejvetší
burani mezi

našimi volenými

predstaviteli.

kultury a historie jako ideologie pro zme
nu civilizace mnoho lidí u nás nezajímá.

"Rovnost" za KOmUniSmu
Velká cást populace ješte žijících žen
pamatuje povinné pracovní zarazení žen
(97,8 % práceschopných žen bylo tehdy
zarazeno) a nucené "ustájení" detí v jes
lích a školkách. V podvedomí jim možná
straší ješte komunistické slogany o tom,
že feminismus je pracujícím neprátelská
ideologie, kterou chce Západ rozbít kon
struktivní vztah a boj delníku a delnic
o brzké vítezství socialismu. Ženy mladší
a méne vzdelané casto opakují názory
o tom, že postavení žen za socialismu
bylo skvelé, protože každá snadno našla
práci. Protože se nezajímají o teoretické
otázky feminismu, tak se mnohé opravdu

domnívají, že redukce rovnosti žen na do
kazování, že žena ve své profesi stací ude
lat stejnou práci jako muž, je dokladem
jejich rovnosti. Tedy stejnosti. Komunis
tická ideologie zduraznovala stejnost jako
základní hodnotu, a proto nepripisovala
specifika žen. Odmítání odlišnosti bylo
chápáno jako výraz rovnoprávnosti žen.
Také stále pusobí v minulosti tisíckrát
opakované propagandistické slogany
KSC o "právu na práci" a vzdávání povin
né úcty ženám jako matkám budoucích
delníku a vojáku. O feminismu jsme
tehdy skoro nic nevedeli, pojem byl inter
pretován jako ideologie vnášená k nám ze
Západu, která rozbíjí jednotu pracujících
žen a mužu. Tím jedná v intencích našich
neprátel a oddaluje vítezství socialismu
na celém svete, nebot do spolecnosti, ofi
ciálne rozdelené jen a jen dle tríd delících
se na vykoristovatele a vykoristované,
vnáší jiná, z hlediska tríd nejasná krité
ria. Nerovnosti v sociálním postavení
žen a mužu, vcetne toho, že jejich platy
predstavovaly i po 40 letech budování
socialismu jen 69 % platu mužu, byly
interpretovány jako residua z období
kapitalismu a buržoazní prežitky. To se
vztahovalo i na témata, jako bylo násilí na
ženách, prostituce, rozvodovost, potraty
a nemožnost žen uplatnit po skoncení
vzdelání plne i svoji profesi.

HiStOriCKÉ Koreny
ženSKÉ OtáZKY

Teoretické otázky feminismu a diskuse
o ruzných ideove odlišných smerech ve
feministických teoriích se u nás "nepes
tují". Ale sociální otázky a právní se reší
a práva žen jsou zduraznována. Presto,
díky práve úsilí Gender Studies dnes již
vetšinou víme, že ženské hnutí ci rešení

ženské otázky není totožné s feminismem
ci feminismy, ale jsou to ideje odvozené
predevším z koncepce lidských práva jaký
je rozdíl mezi Gender Studies ci Women
Studies. O ženské otázce již prednášel
T. G. Masaryk v letech devadesátých pred
minulého století, otázky postavení žen
a jejich rovnoprávnosti byly rešeny pred
první svetovou válkou i po ní mimo jiné
F.Plamínkovou a M. Horákovou. A ani za

socialismu nebyl oficiální postoj k ženám
stále stejný. Na zacátku let padesátých
ženy zde byly zarazovány do práce jako
levná, extenzivní pracovní síla, pozdeji
teprve získávaly ženy vyšší kvalifikaci
a zlepšovalo se i jejich pracovní zarazení.
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Dnes tedy již víme, že feminismus ci
feminismy je možno chápat jako vývoj
svetového názoru, gender, filozofie, jako
vývoj smeru a názoru na postavení žen,
jako ideologii ženského hnutí a emanci
pace ženy a diskuse o ruzných pojetích
emancipace na akademické nebo žurna
listické rovine nebo jako tvorbu a kritiku
tvorby z hlediska techto principu. Príno
sem po roce 1989 je i formování výuky
na základních školách a vnášení techto

prístupu do oboru univerzitních vcetne
hlediska obsahového, tedy ruzných cur
rkul tohoto oboru.

Tretím prístupem je uvedomování
si specifik gen deru a postavení žen,
vytvárení prípadných struktur (politic
kých i nevládních organizací) na obranu
zájmu žen.

Každému z techto trí prístupu by bylo
vhodné venovat samostatnou studii,

která by nejen popisovala vývoj, ale za
chytila i specifika vývoje v Ceské repub
lice jako v postkomunistické zemi. Ted,
když jsem ukázala, že jsem si vedoma
plurality prístupu, omezím se vzhledem
k malému rozsahu clánku, predevším na
faktografické údaje.

ROLe NGO' s PO roce 1989

Prevrat v listopadu 1989 byl spojen
také se spontánní obnovou obcanské
spolecnosti a s vytvárením obcanských
organizací a nadací, tedy dnes již u nás
známého tzv. tretího sektoru neboli

NGO' s. Podnety k tomu opetne prichá
zely ze Západu. První období let deva
desátých je tak možné nazvat obdobím
zájmu všech obcanu, a samozrejme i žen
a odmítáním skoro všeho, co souviselo

s predchozím politickým režimem. V té
dobe k nám spolu s feministickými
teoriemi pricházela i silná kritika femi
nismu a jeho zesmešnování. Vedeli jsme
tedy spíše, co je antifeminismus než
feminismus. Pojetí gen der bylo pro naše
ženy tehdy srozumitelnejší a prijatelnejší
a behem prvních trí let do roku 1994 se
v Ceské republice etablovalo 27 ženských
organizací, a jak již bylo uvedeno výše,
v soucasnosti existuje již více jak padesát
organizací žen a navíc zde existuje více
než 250 materských center, k jejichž
zakládaní prišel podnet z Nemecka.
Strechovou organizaci jsme po prevratu
vzhledem k desetiletí trvajícímu vlivu
Národní fronty intuitivne odmítali
a dosud se nevytvorila, prestože si dnes

již uvedomujeme hodnotu spojovall1
organizací tvorících ženské hnutí.

Genoerová OtázKa
v aKaDemicKÉ sFÉre

Na pude Gender Studies, opetne za pod
pory zahranicních organizací, vznikla
také iniciativa pro vytvorení pracovište
zamereného na teoretická studia a kona

ly se tam také první teoretické prednášky
o feminismu. Napred se tyto prednášky
opravdu konaly v prostorách Gender
Studies, pozdeji, tak od roku 1993, tyto
prednášky (organizované GS) bylyprene
seny na Faculty of Arts a dnes jsou bežné
na rade akademických pracovišt a staly
se soucástí curricul prednášek na rade
univerzit. Soucasne pri Akademii ved CR
vzniklo z iniciativy predevším soucasné
reditelky Sociologického ústavu Marie
Cermákové oddelení gen der studies, kte
ré reší paralelne radu úkolu, opetne za
merených spíše na gen der tematiku než
na tematiku feministických teorií. Na
prezentaci feministických teorií a toho,
co se na Západe nazývá Women Studies,
se zameruje od roku 1999 akademické
pracovište Gender Studies, které vzniklo
z podnetu GS o. p. s. na Faculty of Arts
a nyní je na Fakulte humanitních studií,
které obe patrí do svazku Charles Uni
versity. Obdobné teoretické pracovište
vzniklo i na druhé nejvetší univerzite,
na Masarykove univerzite v Brne. Širší
verejnost žen se zajímá spíše o otázky
sociální a politické, jako jsou rovné prí
ležitosti mužu a žen, zákaz diskriminace

žen, objevují se studie o gendermainstre
amingu.

SOCiáLní FaKtOr genoErU

To je sledování každého právního ci so
ciálního opatrení na centrální ci lokální
úrovní i z hlediska dopadu tohoto opat
rení na postavení žen a mužu. K tomu
se vztahuje i gen der rozpoctování, tedy
sledování investic a rozpoctu podniku
a firem z téhož hlediska. V soucasnosti

se zacínají takto sledovat i demografický
vývoj, sociální zajištení ve stárí, ducho
dová politika, placená a neplacená práce
v domácnosti a poskytování péce v rodi
ne. Zacíná se používat i termín gende
ragemainstreaming, oznacující gender
aspekt v relaci k vekovým skupinám. To
platí predevším o stárnoucí populaci,
ve které ze dvou tretin prevažují ženy.
Ale vztahuje se to i na vekové skupiny
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mladých lidí, kterí také obtížneji ci snad
neji hledají zamestnání v relaci k svému
biologickému pohlaví a v relaci k gender,
tedy k rolím a statutu a ocekáváním,
která jsou pripisována ženám a mužum.
V tomto úsilí podporuje vývoj hnutí žen
i Evropská unie, která svými otázkami
a podnety usnadnila prijetí rady zákonu
predevším v období, než jsme byli prijati
do Evropské unie.

Na cestE K UniFIKaCI

V relaci k roku 1989 je soucasný stav
v postavení žen a v jejich reflexi svého
postavení i schopnosti vnímat a sledovat
a prípadne i hájit vlastní zájmy opravdu
podstatnou zmenou, tedy pokrokem.
Tím vším se ale unifikuje celé ženské
hnutí. Naše puvodní specifika byla preru
šena po roce 1948 a nyní, kdy by mohla se
znovu objevovat, byla potlacena tím, že
jsme se snažili vyrovnat se státy na západ
od nás. V cinnosti ženských organizací je
obsaženo napodobování i proto, že naše
organizace usilují o získání financí, tedy
snaží se získat granty na svoji cinnost
z EU. Tyto granty ci tendry jsou vypsá
ny na témata, která jsou považována
v soucasnosti v Evrope za duležitá. Tak
se neprímo stále srovnáváme a prizpuso
bujeme kritériím, která jsou prosazována
mezi ženami ve státech soucasné Evropy.
Nevím, jak by se u nás vyvíjelo ženské
hnutí bez tohoto vlivu, a to také již nejde
zjistit. Máme-li v Evrope žít a vzhledem
k naší geografické poloze to ani jinak
není možné, je správné vyrovnávat po
stavení i jednotlivých skupin. A ženy jsou
takovouto vlivnou skupinou. Nejvíce
osobne ocenuji soucasnou schopnost
našich žen reflektovat vlastní zájmy
a postupne treba i pomalu prosazovat je
a získávat zastoupení v demokratických
strukturách tohoto státu a jejich úsilí
v obcanských iniciativách. •
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A pocket handbook for women 0[
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M. Cermáková.1995. Gender v soci

álních vedách a otázky feminismu. In:
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I. Šiklová. 1997. Feminism and the
Roots of Ap athy in the Czech Repub
lie. In: Social Research, Vol. 64, No. 2
Summer, pp. 259-280.
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ZmEny VZTaHU
Ivan O. ŠtampaCH

V / / V /

CESKE POPULaCE K naBOZEnSIVI
/

v POSLEDnlCH DvaCETI LETECH?

Míníme-li religiozitou prítomnost
náboženství v populaci, lze hru
bou, ale snad jedinou možnou

informaci o ní získat z hromadných
výzkumu. Religionistika je chudý obor
a sama si (zatím?) na rozsáhlé výzkumné
projekty netroufá. Využívá výsledku scí
tání lidu, kde je i otázka na náboženskou
príslušnost, a pak i sociologických vý
zkumu s ruzne reprezentativními vzorky
obyvatelstva.

Chybí nám bohužel data o náboženské
príslušnosti mezi léty 1950 až 1990. Po
scítání r. 1950 byl prijat zákon, který za
kazoval státním orgánum ptát se obcanu
na jejich náboženské vyznání. Nábožen
ství bylo prohlášeno za soukromou vec
obcana. Tehdejší údaje se zdají relativne
vysoké. Neformalizované pozorování
však ukazuje, že už prinejmenším od
zacátku 20. století se ruzné spolecenské
vrstvy tradicnímu náboženství odcizo
valy (obyvatelstvo vetších mest, ucitelé,
delníci, univerzitní prostredí apod.).
Protináboženskou kampan minulého
režimu, jak se zdá, velká cást ceských
obyvatel spíš privítala a podporila.

Scítání z brezna 1991 ukázalo dve

rovnocenné skupiny po zaokrouhlene
40 % obyvatelstva, rímské katolíky a lidi,
kterí si vybrali prihrádku "bez vyznání".
Tato druhá a významná skupina, která
za dalších deset let stoupla na 60 % lidí
bydlících na ceském území, není z hle
diska religionistických informací príliš
výživná. Vulgární ceská žurnalistika pri
obou posledních scítáních vítala znacné
zastoupení ateistu. Tech však je podle
jiných soubežných výzkumu kolem 9 %.

Položka "bez vyznání" mívala konkrétní
právní obsah, dnes už je to jen velký

[
... KOE JE DUCH PánE, Tam

JE SVOBoDa. ]
pytel, do kterého se hází též náboženští
minimalisté ("ono neco je, ale nesmí
se to prehánet"), individualisté, kterí
nemohou svuj duchovní život zaradit
a pojmenovat, nezakotvení hledaci, ale
zrejme nejvetší skupinu mezi nimi tvorí
lidé, jimž je stejne lhostejné náboženství
jako ateismus.

Všechny ostatní deklarované identity,
jakkoli viditelné (nápadné misijní pro
jevy, významní verejne cinní clenové),
jsou ze statistického hlediska okrajové
a bezvýznamné. Dve následující církve
po rímskokatolické podle poctu prihlá
šených jsou Ceskobratrská církev evan-

Role náboženství

v evropských
zemích nezávisí

na zmenách

režimu

gelická a Církev ceskoslovenská husitská.
Príslušnost ke každé z nich se pohybuje
kolem 1 % obyvatel. Další témer tri
desítky náboženských uskupení mají
každá clenstvo tvorící nekolik promile
populace.

Pozoruhodná je i dynamika ceské ná
boženské scény. Nejdramatictejší propad
procentuálne od r. 1950 zaznamenala
Církev ceskoslovenská husitská. V dobe

své nejvetší slávy se priblížila milionu
obyvatel, tedy kolem 15% ceského
obyvatelstva tehdejšího Ceskoslovenska
(na jinou cást populace se víceméne
neobracela). Dnes je blízko desetiny
tohoto svého stavu. Nejvetší ztrátu v ab
solutních císlech ovšem zaznamenala

Rímskokatolická církev, která klesla jen
za desetiletí mezi dvema scítáními v no

vých pomerech zhruba o 1 300000 lidí. Je

dnes mírne nad ctvrtinou obyvatelstva,
pokud scítání lidu za rok a pul neukáže
další zmeny tím ci oním smerem. Ceský
religionista a sociolog Zdenek R. Nešpor
predpokládá podle dílcích údaju stabili
zaci, ne-li mírný rust.

Podle scítání lidu z r. 2001 další v po
radí hned po "trech sestrách", po trech
krestanských církvích urcujících zdejší
náboženskou scénu, je Náboženská
spolecnost Svedkové Jehovovi. I když
je jejich úspešná misie kompenzována
velkým úbytkem clenu a prestože tato
náboženská spolecnost uvádí podle
svých vnitrních zdroju nižší císlo, je ná
stup této skupiny mnohými oznacované
za okrajovou sektu skutecne impozantní.
Je též duležité vedet, že jejich pocet clenu
je víceméne rovný poctu aktivních clenu,
zatímco v lidových církvích, jako jsou
katolíci, evangelíci a husité je aktivních
clenu malá cást tech, kdo se takto iden

tifikují. V nekterých prípadech i 90 %

deklarovaných clenu není se svými círk
vemi v kontaktu, nesdílejí jejich mínení
o náboženských otázkách a nepodílejí se
na jejich živote (snad krome rídce navští
vené, spíše príležitostné obrady).

Zatímco velké církve jsou na dráze
tragického propadu clenstva, sympatií
a vlivu, malé, nové a alternativní krestan
ské církve a mimokrestanská náboženská

spolecenství jsou stabilní nebo utešene
rostou, i když je to rust napr. ze 0,03 na
0,09%. Za explozivní je nutno oznacit
rust záhadné skupiny, která je v obou
posledních scítáních oznacena jako
"Ostatní". Jsou tam zahrnuti všichni,
kdo se jmenovite priznávají ke skupinám
a smerum, které ve chvíli scítání nebyly
registrovány. Lze predpokládat, že jsou
to predevším malé, nové a alternativní
náboženské skupiny oživující dosud
ponekud ospalou ceskou náboženskou
scénu. Pomocí publikací Ceského sta
tistického úradu se lze dopracovat k po
drobnejšímu clenení této skupiny. Z ne-
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jakých 4 000 stoupl pocet jejich príznivcu
v dobe 1991-2001 na 196000 obyvatel,
tedy na více než ctyricetinásobek. Tito
takzvaní Ostatní (ovšem v souctu velmi
rozmanitých skupin uvnitr) se vyhoupli
dokonce na druhé místo, hned za rímské

katolíky. V následujícím desetiletí se
z nich vyrojilo 10 nových registrovaných
subjektu od buddhistu diamantové cesty
a dvou smeru hinduismu, pres muslimy
až k alternativním krestanským církvím,
jako je napr. Církev živého Boha nebo
Obec krestanu.

Role náboženství v evropských ze
mích nezávisí na zmenách režimu, na

geografické lokalizaci (strední Evropa,
západ, východ) ani na velikosti ci bohat
ství zeme. Sousední Slovensko, se kterým
nás spojují staletí spolecných politických
a kulturních dejin, má religiozitu vyšší
a v ruzných kvantitativne vyjádritelných
údajích mírne rostoucí. V Polsku se prý
sice vzmáhá skepse ohledne témer mo
nopolní Rímskokatolické církve (cinící
podle nekterých údaju až 97% obyvatel),
ale na verejne vyjádrenou identifikaci
s touto církví to vliv nemá. Vedle 2 %

lidí bez vyznání se tam 1% obyvatel
Wásí k asi padesáti dalším registrovaným
náboženským vyznáním. V Nemecku
nastala sjednocením rovnováha rím-

ských katolíku a evangelíku (luteránu,
reformovaných a unionistu). Dramatické
pohyby tam podobne jako u našeho
jihovýchodního souseda, Rakouska, ne
vidíme. Jediným nápadným rozdílem
je to, že náboženská príslušnost je tam
oficiálním údajem, a u náboženských
uskupení, která jsou na tom dohodnuty
se státem, to znamená o 1% vyšší dane
z príjmu, pricemž se toto procento pre
vádí do rozpoctu techto církví. Nábožen
skou príslušnost lze v takovém prípade
zmenit vždy jen k zacátku danového
období.

Polské religiozite se blíží Irsko, Malta,
Kypr, Rumunsko, Recko a Portugalsko,
na opacném konci spektra jsou skandi
návské a baltské zeme a pak Nizozemsko.
Ceská republika podle nepotvrzených
údaju z významné cásti evropských zemí
je na predposledním míste pred Eston
skem. Úplné a spolehlivé údaje však
bohužel nejsou k dispozici.

V EU je konfesní politika decentra
lizovaná a velmi rozdílná. Cesko patrí
k zemím s nejliberálnejším právem, po
kud jde o vztah státu a náboženství. Ne
které evropské zeme mají státní ci jinak
preferovanou církev, napr. Recko, Malta,
Anglie a Skotsko i nekteré skandinávské
zeme, kde však privilegovaná pozice

'l:rilnSFDrmilU PD 2D LE'l:ECH

luterských církví doznívá. Nekde jmeno
vání významných církevních hodnostáru
schvaluje stát (v Nemecku katolických
biskupu), nebo je dokonce stát (na návrh
církve) jmenuje (biskupové Church of
England).

Éru obnovené svobody vyznání od
roku 1989 rozhodne nelze oznacit za cas

náboženského rozkvetu. Ceho despotic
ký režim s oficiální ateistickou ideologií
dosahoval státne podporovanou pro
pagandou, dozorem a represemi, to se
v nových podmínkách deje spontánne
a s vetší intenzitou. Proplout mezi Scyllou
protináboženské tyranie starého režimu
a Charybdou pragmaticky nenábožen
ského systému, který se pokouší církevní
instituce uplácet miliardovými cástkami,
to je úkol pro skutecného Pastýre a Kor
midelníka. Svoboda, jíž je nutno hájit, je
ta, o níž mluví apoštol Pavel: " ... kde je
Duch Páne, tam je svoboda" (2 Kor 3, 17).•

Doc. Ivan O. Štampach (*1946) je
religionista, v roce 1983 byl tajne
vysvecen na kneze. V soucasnosti
pusobí jako vedoucí katedry reli
gionistiky a filosofie na filozofické
fakulte Univerzity Pardubice.
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Graf 1.

Odpovedi obcanu Ceské republiky,

jak vnímají zmeny, které vedly od stavu pred r. 1989 k soucasnosti.
(zdroj: TNS-AISA)

OBcanSKá POLItiCKá KULtUra

Pod obcanskou politickou kulturou se ro
zumí predevším vhled lidí do politického
dení, jejich demokratické presvedcení,
aktivní úcast v zájmových skupinách,
úcta k zákonum a schopnost odolat
pocitu odcizení, když se veci nedarí.
Na prvním míste tedy jde o politickou
kulturu lidí samotných, nikoli politiku,
které si zvolili. Podle vetšiny techto
merítek se reprezentativní vzorek Ceské
republiky projevil pomerne dobre. Ceši
vesmes odpovídali jako sofistikovaní
a demokraticky smýšlející obcané. Jejich
demokraticnost se pritom vyznacovala
realistickou rezervovaností - nebylo
v ní tolik nekritického nadšení pro
demokracii jako treba u Belorusu (kterí
mají ješte o demokracii iluze), nebyla
v ní ani zklamaná odcizenost, jakou
projevili Bulhari a naši slovenští sousedé.
Tuto ceskou rezervovanou strízlivost

prokazují i sociologické pruzkumy. Napr.
Centrum pro výzkum verejného mínení
(CVVM) zjistilo, že Ceši vyjadrují silnou
nespokojenost s fungováním demokracie
ve své zemi, to ale vubec neznamená, že

si demokracii neprejí. Zároven totiž (ve
velice podobné vysoké vetšine) dávají
za pravdu i churchillovskému názoru,
že demokracie je nejmenší ze všech zel.
Tento konflikt je motivující a dává do
budoucna nadeji.

Naše studie potvrdila i jiný významný
ceský rys - ceskou nepoddajnost. Ta má
své morální i nemorální stránky. V na
šem pruzkumu se projevila jak v rebe
lantství vuci vlastní vláde, tak v pomerne
nízké ochote respektovat zákony, a to
i zákony demokraticky vytvorené. Ceši
meli proste dojem, že zákony dokáží
posoudit lépe než respondenti v jiných
zemích, a pri té príležitosti projevili také
pomerne malou úctu k jejich dodržová
ní. Zde, v dodržování pravidel právního
státu, je naše zrejmá slabina.

éthos - morálku obcanské spolecnosti
a c) obcanské vlastenectví.

dekádu. Shrnul tehdy také své argumen
ty. Nyní stojíme na konci dekády druhé
a mužeme opet bilancovat. Chtejí Ceši
demokracii, ci ne? Vetšina Stránského

duvodu k odsudku platí dosud, ale stejne
jako tehdy ani nyní mne nepresvedcují,
že je situace tak zlá, aby oduvodnovala
tak zdrcující záver.

Máme tedy pro demokracii bunky? Jak
moc je v nás zakorenena pre stálá totalita
a jaké máme vyhlídky do budoucna?

Pred casem jsme se s kolegou Ivo Feier
abendem pokusili "diagnostikovat" ces
ké prodemokratické vlohy. Provedli jsme
sondy do psychologie demokraticnosti
ve strední Evrope a na nekolikatisícovém
reprezentativním vzorku porovnávali Ce
chy mj. se Slováky, Bulhary a Belorusy.
Šlo hlavne o to posoudit, jak moc jsou
lidem blízké postoje, které jsou pro
demokracii zásadní, tj. odrážejí a) ob
canskou politickou kulturu, b) obcanský

]
V DODržování praVIDEL

právníHo sTáTU JE naŠE

ZrEjmá SLaBina.

neví, bez odpovedi
4%

Vyjádreno moderní paralelou Ceská
republika má instalován demokra
tický "hardware" (tj. predevším de

mokratické instituce), ale se "softwarem"
(tzv. sociálním kapitálem, demokratic
kou mentalitou a obcanskou spolecností)
se ješte potýkáme. Budou nám (pokud se
tenokrát poštestí) stacit ty dve generace
ci 60 let, které požadovali Masaryk a ne
dávno zesnulý Dahrendorf?

M. J. Stránský si pred casem provo
kativne povzdechl, že "Ceši nechtejí
demokracii". Jeho pocit byl tak silný, že
ho dal i do titulu souborného díla clánku

Prítomnosti za naši první svobodnou

[
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Graf 2.

Hodnocení pomeru pred a po listopadu 1989 [% odpovedí respondentu]
(zdroj: CVVM Praha)

je to tak napul

""""""'" nevím, netýká se

DBcanSKÉ VLaStEnECtví

Tretí pro demokratickou disposicí je
obcanské vlastenectví. Ptali jsme se, jak
moc respodenti Ceské republiky se svou
ceskostí ci moravskostí spojují rozmanité
hodnoty, jako je treba svoboda, historie,
jídlo a pití, veda a technika aj. Podle
ocekávání byly ceské odpovedi vázány
prevážne k národní kulture. Kontrasto-

spojovala menší míra bigotnosti. A ko
necne to byl ješte "nekonfliktní asketis
mus", jinde v regionu sotva zaznamena
ný - naopak v okolí byl zjišten k nemu
kontrastní životní styl typický pro
transformující se spolecnosti, a to "hedo
nistický egoismus se sklonem k riziku",
my ho identifikovali predevším u Belo
rusu s nejvyšším sociálním postavením
a pouhým stredním vzdeláním (je to rys
príznacný pro nové zbohatlíky a popsaný
zvlášte v Rusku).

- - pomery lepší dnes

• • • pred listopadem 1989 lepší
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fenomén známý v klinické psychologii
jako naucená bezmocnost. Vyskytuje
se castejí u lidí s nižším vzdeláním
a v horší ekonomické situaci, u lidí, kterí

mívají menší príležitost prizpusobovat se
menícím podmínkám svobodné spolec
nosti. Tento soubor postoju také dobre
odpovídá definici postkomunistického
ci posttotalitního syndromu, kterým
se zabýváme podrobneji jinde a jehož
obdoby byly popsány prakticky ve všech
postkomunistických zemích. Však i náš
výzkum jeho obecné rozšírení v regionu
potvrdil. Dlužno zduraznit, že pri srov
nání Slovenska, Bulharska a Beloruska se

tento postoj projevil u Cechu nejméne,
ale presto významne.

Ješte dve morální filosofie se v ceské
spolecnosti projevily v signifikantní mí
re: "Konzervativní krestanské ctnosti"

sice byly o neco méne rozšírené než na
sousedním Slovensku, ale za to se s nimi

DBcansKÝ ÉtHOS a SLušnOSt

Veleduležitou složkou pro demokratické
kultury je obcanský éthos (tedy obcanské
ctnosti, morálka, v anglosaských zemích
oznacovaná také jako civilita). Patrí
sem slušnost v hlubším slova smyslu,
poctivost a také duvera k okolí; chápání
svobody v rovnováze s odpovedností,
tolerance k tem, kdo se liší sociálním

statusem, etnickým puvodem, životním
stylem apod. Zkoumali jsme, jak se Ceši
liší od nekterých svých jižních a východ
ních sousedu, a ukázalo se, že se proje
vovali vcelku benevolentne a tolerantne

a i své spoluobcany videli vesmes duve
ryhodneji než treba lidé v Belorusku ci
Bulharsku. Ceši se také vyslovovali pro
vetší míru osobní odpovednosti, menší
intervenci státního paternalismu a ano,
i vetší pracovitost. Tolerance, kterou Ceši
prevyšovali tradicnejší zeme regionu,
vynikala nejvýrazneji ve vztahu k eman
cipaci žen a v porozumení pro život gaYU.
Že ovšem nešlo o toleranci všeobjímající,
se ukázalo napr ve vztahu k vlastním so
ciálním skupinám. A tak, ac obcané CR
sami nežijí ve velké úcte k zákonu, casto
se vyslovovali pro to, aby pro nekteré
skupiny platily zákony ješte tvrdší.

Když jsme se pokusili o komplexnejší
pohled na prevládající druhy ceské mo
rálky, vystoupilo do popredí predevším
"tolerantní liberální bonvivánství" (to
lerantní a ponekud hedonistická - nikoli
však nutne konzumní filosofie typu "žít
a nechat žít", prípadne "žít a užít"). Byla
príznacná zejména pro lidi vzdelanejší
a lépe ekonomicky postavené. Tento
morální postoj se na Slovensku ukazoval
v mnohem menší míre a v zemích jako
Belorusko ci Bulharsko byl ze statistické
ho pohledu nevýznamný.

Méne silným, ale také rozšíreným
morálním postojem v CR ovšem byl
také "amorální negativistický postko
munismus", pro který jsou príznacné
predevším záporné emoce (dobre vysti
žené okrídleným rcením "blbá nálada"),
tedy: odmítavé postoje a navíc pasivní
závislost. Tyto symptomy pripomínají
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valy tedy ponekud napr. s odpovedmi,
které na podobnou otázku spolehlive
dostáváme treba od amerických stu
dentu (ti spojují americkost predevším
s obcanskými hodnotami, v první rade
se svobodou, rovností a demokracií).

Ctenár asi uhodne, co bylo na první
místo kladeno v Ceské republice - byl to
ceský jazyk. V Cechách ho následovala
svoboda a kultura. Na Morave se místo

svobody na druhé místo propracovaly
"tradicní jídla a nápoje". Uhádnout,
jaká položka se dostala na úplný konec
našeho žebrícku (mj. za demokracii,
humanismus, ústavu i vedu a techniku),

to asi také není pro našince težké. Zcela
v pozadí se totiž ocitlo náboženství. A to
jak Cechách, tak na Morave (i když tam
statisticky méne odmítané).

VLaStEnECtví a nE/víra

Leckdo je ceským agnosticismem až ate
ismem zneklidnen a vidí v nem handicap
pro rozvoj demokracie. Naše výsledky
dokládají, že mezi zastáváním konzerva
tivních (krestanských) ctností a vzorným
demokratickým obcanstvím je u vyšetro
vaného mezinárodního vzorku skutecne

velmi silná pozitivní vazba; podstatne
slabší a presto ješte významnou vazbu
jsme ale nalezli i mezi vzorným demo-

kratickým obcanstvím a výše popsaným
"tolerantním liberálním bonvivánstvím".

Ostatne, existuje preci také ateistický
humanismus a tradice humanismu u nás

není bezvýznamná, i když naši nejvetší
humanisté byli verící. Existuje také
spiritualita bez úcty k církvím a bohuo
P. Rícan a P. Janošová, kterí zkoumali
spiritualitu Cechu, zjistili mjo významné
ceské typy spirituality, jako je ekospiritu
alita a morální angažovanost.

Vztah mezi vírou a demokracií je treba
blíže prozkoumat, ale skoro každý z nás se
muže snadno presvedcit o tom, že demo
kracie muže vzkvétat i bez náboženství

tam, kde smysl života obcanu zustává na
zemi a jsou uznávány obcanské ctnosti,
napr. v prevážne svetské Skandinávii ci
Holandsku. Morální sociální porádek
práve v Holandsku nedávno výstižne
popsal Zuckerman (2008) a fakty doložil
své tvrzení, že "vetšina nejbezbožnejších
demokracií se radí mezi nejúspešnejší
a nejlépe prosperující národy", navíc
s dobrou kvalitou a délkou života svých
obyvatel, vysokou úrovní vzdelání, nej
nižší vražedností apod.

Demokracie se zrejme docela dobre
obejde bez náboženství. Nemuže ale
dobre existovat bez morálního kompasu
a bez nejaké bazální víry/duvery. Tím

morálním kompasem muze být pri
nejmenším stejne dobre systém obcan
ských ctností. Bazální duverou a zároven
nadejí a ocekáváním - jakousi svetskou
vírou, nadejí a láskou - muže být pozi
tivní postoj ke spoluobcanum a svetu.
Jde vlastne o další rozvinutí pocitu zá
kladní sociální duvery, jak ho pro první
vek cloveka popsal psycholog Erikson.
Nekoreluje ostatne demokraticnost spíše
s touto sociální duverou obcanu než

s jejich religiozitou?

TEHDY a nyní

Zatímco jedni tvrdí, že" ... dnes asi žijeme
v nejlepším období naší zeme, v jakém
jsme kdy žili" (Václav Klaus v novoroc
ním projevu 2008) a opírají se o prevážne
materialistické argumenty, jiní se hrozí
politického a morálního úpadku: "Mys
lím, že Ceská republika nebyla nikdy
v takové špatné situaci. Vám se nezdá?"
povzdecWa si paní Meda Mládková mé
diím v cervnu t. r. A lid k tomu navic casto

dodává ješte jiný druh odpovedi: "Nic se
nezmenilo," tj. nic se nezmenilo ve vztahu
"obycejných lidí" a "tech nahore", v aro
ganci moci a bezmoci slušných.

Co vypovídají o verejném mínení
pruzkumy zamerené na reprezentativní
vzorky naší populace?
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Graf 3.

[o lidem mimorádne silne vadí nyní a CD pred r. 1989
(zdroj: CVVM Praha)
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Když jsme se loni s kolegou Jarosla
vem Koštálem prostrednictvím agentury
TNS-AISA zeptali vzorku obcanu Ceské
republiky, jak vnímají zmeny, které vedly
od stavu pred r. 1989 k soucasnosti, po
tvrdila se rozpolcenost naší spolecnosti 
viz graf 1. Jen asi tretina lidí zmeny
vítala (8 % s velkou radostí a 25 % spíše
s radostí), asi tretina z nich nemela ani
radost, ale ani nelitovala (36 %) a více než

ctvrtina zmeny prijímala s lítostí (spíše
s politováním 19 %, s velkým politová
ním 8%).

Systematicky sleduje postoje ceských
obyvatel k procesu transformace Cen
trum pro výzkum verejného mínení.
Graf 2 ukazuje vývoj názoru obcanu,
vcetne zretelného prvního velkého otresu
transformacního vývoje v druhé polovine
90. let. I CVVM zjištuje, že na prímý do
taz jen asi tretina obyvatel uprednostnuje
soucasnost nad minulostí, další tretina

mívá smíšené pocity a poslední tretina
sestává z lidí, kterí se kloní spíše k režimu
pred rokem 1989 anebo nejsou schopni
odpovedet, otázka jde mimo ne (tato ka
tegorie roste spolu s prirozeným úbytkem
pametníku).

Zduvodnení techto postoju je do
znacné míry osvetleno podrobneji re
spondenty. Vyjádreno jazykem psycho-

o mimorádne silne vadí dnes

_ mimorádne silne vadilo pred r. 1989
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loga Maslowa, dríve byly uspokojovány
predevším základní, "deficitní" potreby,
v soucasné dobe je lepší možnost uspo
kojování potreb vyšších, rustových.
Potíž je, že plnení leckeré ze základních
potreb, které bylo dríve samozrejmostí,
dnes samozrejmé být nemusí.

V anketách MM

ale vystupuje do

popredí zhoršení,

nikoli zlepšení

mezilidských

vztahu: korupce,

vysoká obecná

i hospodárská

kriminalita,

arogance politiku,

všeobecná závist,

netolerance,
chamtivost.

Když jsme se v naší lonské studii
ptali, co obcany nejvíce rozcilovalo ci jim
vadilo dríve a dnes, dotázaní nejcasteji
spontánne odpovídali, že dríve to byla
predevším nesvoboda (a také s ní spo
jená pretvárka, udavacství apod.) - tak
tomu bylo opet asi ve tretine prípadu.
Ve více než ctvrtine prípadu ale lidé pri
pomyšlení na dobu pred rokem 1989
uvedli, že není nic, co (by) je na drívejší
dobe rozcilovalo, co by jim vadilo. Zde,
krome toho, že pribývá lidí bez prímé
osobní zkušenosti, hraje jiste roli i naše
výberová pamet a také to, že minulý
režim skutecne byl pro hodne lidí prija
telný. K soucasné dobe byli lidé ovšem
kritictejší, jen málokdo nebyl schopen
uvést neco, co ho zlobí. Spontánne se
lidé nejcasteji rozcilovali nad chováním
politiku. Na prímé otázky pak respon
denti uvádeli, že jim nejvíc vadí dve
skupiny problému: ekonomická nejistota
a zhoršené mezilidské vztahy (zvlášte
silne pak opet lež a korupce v politice, ale
také strach ze zlocincu, arogance firem,
dikriminace a obecná hrubost a závisti

vost) - viz graf 3.
V anketách CVVM, kdy lidé porov

návají život dríve a nyní si lidé nejcasteji
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stežují na to, že v soucasnosti mají menší
pocit bezpecí (snížily se sociální jistoty,
jsou obavy z nezamestnanosti, nezabez
pecení ve stárí) a nejcasteji chválí nabyté
svobody, možnost cestování, prístup
k informacím. I v anketách CVVM ale

vystupuje do popredí zhoršení, nikoli
zlepšení mezilidských vztahu: korupce,
vysoká obecná i hospodárská krimina
lita, arogance politiku, všeobecná závist,
netolerance, chamtivost.

Nemely se práve mezilidské vztahy
ve svobodné spolecnosti zlepšit? Jsme
svedky zneužívání demokratických svo
bod extrémisty pravice i levice, místo
vyrovnávání se s minulostí a pestování
úctyhodných institucí, jako je Ústav pro
studium totalitních režimu, se ukazuje,
že politická vule je napražena jinam,
a z humanistického hesla o boji proti lži
a nenávisti si nekterí vytvorili posmeš
nou nadávku "pravdoláskovstvi".

A prece, pres veškerá trápení a obavy 
na dotaz: "Stála zmena spolecenského
sytému, ke které došlo v roce 1989, za
to?" odpovídá jasná vetšina, témer dve
tretiny obcanu kladne.

ZávEr
Ceši ve druhé dekáde od Sametové revo

luce projevili zdravou míru demokratic
kého presvedcení bez iluzí a odcizenosti,
v jejich patriotismu jsme nalezli slibnou
smes kulturních a obcanských hodnot.
V morální filosofii u jednech prevládaly
pro demokratické ctnosti ci tolerantní
liberalismus, u jiných zase postkomunis
tická zapšklost a u mnohých povážlivý
nedostatek respektu k zákonnosti.

Ukazuje se, že na svou soucasnost
jsme prísnejší než na naši neblahou
minulost, zdá se, že zapomínáme více,
než bychom meli, a je na pováženou,
že až tretina obyvatel je nostalgická po
"starých porádcích". Nespokojenost me
zi predstavou o demokracii a realitou
je ale pro vetšinu motivující spíše než
odzbrojující. "Stálo to za to!" Ceši si
demokracii prejí. •

Martina Klicperowí-Baker

Psychologický LÍstav AVCR
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(R)EVOlUCE,,
KTEra SE nEKonala

/

JUSTICE DVaCET LET POTE

-
MICHal BOBEK

vrcHním a nEJvljšším SOUDU.

[
To, [O SE V žurnaLlSTICKÉ mluvE oznacovalo JaKO "válKa SoUoL( nEBljlo nic JinÉHO nEž zásaDní Hoo

noLOv~ rozpor pri v~Klaou práva mEZI Havlov~m prvním ÚSTavním souDEm, SložEn~m z CáSTI

ZE Slln~CH oISloEnTSK~CH osoBnosTí, a KariÉrními SOUDCICi Jln~ml právníKlj normaLizacními na

Hodnotit porevolucní vývoj justice
a budování právního státu v Ces
ké republice v rozsahu casopisec-

kého clánku je úkol obtížný. Tématem
by se mohlo zabývat nekolik monografií
o rozsahu stovek stran. Je ale pravda, že
to samé hodnocení lze pri vetší míre abs
trakce vyjádrit dvema slovy: problémy
prerodu.

S ohledem na rozsah tohoto príspev
ku se pokusím zustat nekde mezi obema
extrémy. Na príkladu trí samostatných
a presto propojených témat, jmenovite
kontinuity justice a jejího personálního
obsazení pred listopadem a po listopadu
1989, výberu nových soudcu a nezávis
losti soudnictví a jeho správy se budu
snažit popsat z ruzných pohledu stejný
motiv: že klícem k premene justice není
ani tak pocet pocítacu na jednotlivých
soudech ci (ne)existence soudcovské sa

mosprávy, ale mentalita, osobní nezávis
lost a odvaha soudce.

Kontlnul'ra
a Justicní auto portrÉt
Stredoevropské justice, které žijí z rakous
ko-nemecké tradice, jsou vybudovány na
mýtu. Mýtu o tom, že právo a souzení jsou
exaktní, skoro matematicky presné vedy.
Souzení je tudíž hodnotove prosté nalé
zání existujícího práva. Soudce je úredník
zákona, který muže v jeho rámci právo
pouze nalézat, nikdy jej však netvorí.

Tato fikce stredoevropského soudce
spoutává i chrání. Dává mu také legitimi
tu, která je svojí povahou technokratická:
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"Nesoudím Vás proto, že bych musel být
morálne ci eticky neco lepšího, soudím Vás
proto, že znám právo (které vytvárí záko
nodárce, já nikoliv) a procesní predpisy."

Fikce o eticky prosté technologii sou
zení byla také jedním z faktoru na pocát
ku zrodu nové ceské justice po roce 1989.
Každý porevolucní právní rád, který
o sobe tvrdí, že je založen na jiných hod
notách a odlišném svetonázoru než ten

predchozí, musí po svém príchodu k moci
rešit podobnou otázku: co si pocít se slu
žebníky starého systému? Problém není
s hrstkou exponovaných "zvírat", ta odejde
sama ci je odejita. Problém je s šedavou
masou, která nijak výrazne nevystupovala,
ale byla loajální predchozímu režímu. Byla
v nem vychována a jeho hodnoty tím ci
oním zpusobem naplnovala.

To samé platí i o soudcích. Výmena
bezmála celého soudcovského sboru, jak
to ucinilo sjednocené Nemecko na úze
mí bývalé NDR importem soudcu ze zá
padní cásti Nemecka, je unikátní mož
nost, která v jiných zemích bývalého
východního bloku objektivne nebyla.
Urychlene vyškolit nový soudcovský
sbor, jak se o to pokoušeli komunisté po
roce 1948 v nechvalne známé Právnické

škole pracujících, také není postup hod
ný následování. Ceská justice po roce
1989 tak byla budována na personální
kontinuite. Nekolik zprofanovaných ká
dru odešlo samo, zbytek však, alespon po
nejakou dobu po Listopadu, zustal.

Práve tomu zbytku, tomu šedému nor
malizacnímu prumeru, pomáhá výše uve-

dená fikce morálky prosté soudcovské
odbornosti k sebe ospravedlnení a další
justicní existenci po listopadu 1989. Ma
tematická právní veda je totiž nezávíslá
na režimu. Dohnáno do cynického ex
trému, dobrý soudce-úredník je schopen
pracovat v každém režimu. Kdo je zrovna
u moci a jaké hodnoty vyznává, je tak
trochu jedno.

HoDnOtová válKa SOUDU

Podobné vnímání funkce soudce je pri
rozene bludem. Souzení druhých ne
zbytne vyžaduje vynášení hodnotove
ukotvených etických soudu, at je to
již v rámci soudu výslovne sverené
úvahy, výkladu neurcitých právních
pojmu ci urcitého zpusobu vedení rízení
a prístupu k úcastníkum. Jak hluboce
se muže soudce hodnotove rozcházet

v "nalézání" významu právní normy,
ostatne ukazují cetná odvolání, dovo
lání a jiné opravné prostredky, kdy jiný
soudce vykládá naprosto stejná zákonná
ustanovení úplne jiným zpusobem.
Hluboký hodnotový rozkol je také
zretelný v rozporech minulých let mezi
obecnými soudy (predevším Nejvyšším
soudem) a Ústavním soudem. To, co se

v žurnalistické mluve oznacovalo jako
"válka soudu", nebylo nic jiného než
zásadní hodnotový rozpor pri výkladu
práva mezi Havlovým prvním Ústavním
soudem, složeným z cásti ze silných disi
dentských osobností, a kariérními soud
ci ci jinými právníky normalizacními na
vrchním soudu a nejvyšším soudu.



Vnímání soudce coby dobre place
ného úredníka však není dedictvím ko

munismu. Komunismus tento autopor
trét soudce s potešením zneužil, jedná
se však o dedictví rakouské. Vyjádreno
zkratkou: podíváme-li se do rakouského
zákona o organizaci moci soudní z roku
1896, slovo "soudce" nalezneme steží,

byt se jedná o základní zákon upravující
organizaci moci soudní. Zákon totiž ne
nazývá soudce "soudcem", ale "samostat
ným soudním úredníkem". Komunistický
režim nicméne ucinil z rakouského úred

níka, tedy z profese s pozitivní konotací,
justicního sluhu systému.

Dobové vnímání soudní moci v Ra

kousko-Uhersku nebylo nicím abnor
mální. Nezávislá justice vzniká na kon
tinentální Evrope postupným vydelová
ním ze státní správy od druhé poloviny
19. století. Deje se tak predne ve faktické
rovine, kterou úroven zákonná postupne
následuje. Nejduležitejším faktorem nic
méne není existence zákonu, nejduleži
tejším faktorem je rozvinutí étosu soud
covské nezávislosti, stavovské prestiže
a odpovednosti. V praxi konce 19. století
tak moWa být reálná nezávislost, osobní
odvaha a odpovednost rakouského soud
ce o nekolik tríd výše než v prípade jeho
kolegy v Ceské republice na pocátku 21.
století. Práve srovnání s minulostí tak

ukazuje, že klícem k odborné a schopné
justici nejsou další a další zákonné pred
pisy, ale presvedcení a prístup jednotli
vých soudcu.

VÝBEr a príprava souocu
Technokratické a úrednické vnímání

funkce soudce se promítá do zpusobu
výberu a prípravy soudcu. Ve stredoev
ropských systémech stojících na rakouské
právní tradici, jako je Ceská republika, je
na základe výše popsané fikce "matema
tického práva" WavnÍm kritériem pro vý
ber soudce jeho technická znalost práva.
Za soudce muže být jmenován každý, kdo
této technické znalosti dosáW. Do systému
prípravy na povolání soudce vstupuje
kandidát bezprostredne po skoncení vy
sokoškolského studia. Pokud je pri selekci
úspešný, je prijat do systému kariérního
soudnictví. Po jmenování do funkce
soudce ve 25, respektive 30 letech je další
postup, pokud nedojde ze strany nového
soudce k nejakému prešlapu, automatický.

Podobný systém kariérního soudnic
tví a výberu soudcu v profesne "útlém"

Postrevolucní

étos vychýlil
vecnou debatu

o rovnováze

mezi nezávislostí

a odpovedností
soudce silne

smerem

k nezávislosti jako
centrální hodnote.

veku muže fungovat, pokud je založen
na vskutku transparentních a jasných
podmínkách, podle kterých budou se
lektováni ti nejlepší. Nedávný a soucasný
systém výberu soudcu v Ceské republice
je však bohužel pouhou karikaturou to
hoto zadání. Pro pochopení fungování
dnešního systému je zapotrebí nahléd
nout do transformacní reality.

První polovina devadesátých let byla
ve znamení úprku lidí z justice. Tesne po
revolucní justice totiž byla místem s mi
nimálním platem a ješte menší prestiží.
Nekteré problematictejší justicní kád
ry let normalizacních odešly samy. Cást
schopných lidí, kterí se v dané dobe v jus
tici nalézala, však také odešla, a to do

expandujícího soukromého sektoru: ad
vokacie, poradenství. Do poloviny de
vadesátých let se tak justice dost vyprázd
nila. Ve snaze rychle zalátat tuto perso
nální díru byly na soudy prijímány osoby
z ruzných právnických kruhu, jejichž
profesní i osobní kvalifikace nebyla vždy
ideální.

V druhé polovine devadesátých let se
situace pozvolna obrací. Za prvé, platy
v justici se zvolna zvedají. Ruzná mezi
národní doporucení (predevším v rámci
Rady Evropy) totiž vyžadují, aby soudci
meli platy obdobné clenum národních
parlamentu. Pri jejich naplnování tak
dochází k postupnému navýšení platu na
približne trojnásobek prumerné mzdy
ve verejném sektoru v prípade soudcu
prvního stupne a dále v prípade soudcu
vyšších stupnu. Za druhé, advokacie
a privátní sektor se postupne zaplnují.
Prestávají být snadným zlatokopeckým
údolím, kde se vydelávají peníze kopí
rováním stanov spolecností s rucením
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omezeným. Justice se tak zacíná stávat
opet atraktivní profesí a nejeden právnik
z privátní sféry se zacíná zajímat o talár.

Korupcní prOStrEDí
vÝBEru souocu

Protože pocet soudcu je tabulkove ome
zen a místa se zaplnují, dochází k vytvo
rení úzkého hrdla a typicky korupcního
prostredí, prebytek lidí chce jeden statek
a prístup k nemu není transparentne
regulován. To je situace výberu soudcu
posledních približne šesti let, tedy od
doby, kdy Ministerstvo spravedlnosti do
šlo k záveru, že tabulkový pocet soudcu
je naplnen a k dalším jmenováním již
bude docházet pouze v rámci prirozené
obmeny soudcovského stavu.

Výber soudcu prvních a druhých
stupnu je de facto v rukou predsedu kraj
ských soudu. Kritéria pro jejich výber
a predevším proces jejich výberu nejsou
nikde stanoveny. Pochopitelne existují
zákonné požadavky pro výkon funkce
soudce. Není ale vubec zvykem, že by mel
treba predseda krajského soudu vypsat
otevrený konkurz na každé uprázdnené
místo soudce a už vubec ne, že pokud ne
jaký konkurz vypíše, že by se melo jednat
o konkurz skutecný. Namísto toho clovek
vídá ruzné známé a prátele predsedy
soudu ci soudcu krajského soudu, kterak
jsou navrhováni na funkci soudce v ob
vodu daného krajského soudu. Stejne tak
nebylo a stále není nikterak nezvyklé, že
cerstve jmenovaný justicní cekatel má
u krajského soudu maminku/tatínka/
teticku/ strýcka (dosadte dle potreby)
v taláru.

Z pohledu systému neprodukuje po
dobný systém výberu soudcu optimální
výsledky. Soudci se nestávají ti nejlepší,
ale casto ti, kdo nekoho znají. Pritom
jakýkoliv rozumný model výberu soudcu
chce vždy ve vlastním zájmu za soudce
ty nejlepší právníky. Kupríkladu již zmi
nované Nemecko, které má ciste kariérní

model profesní justice, vybírá soudce na
základe jejich výsledku pri tzv. druhé
státní zkoušce. To je profesní zkouška
odpovídající ceské zkoušce justicní, která
je však stejná pro všechny justicní právní
profese (soudce, advokát, státní zástup
ce). Odehrává se na území celé spolkové
zeme a na základe umístení kandidáta se

pak rozhoduje o jeho profesní budouc
nosti, soudci ci spíše v mnoha spolko
vých zemích nejprve soudci na zkoušku,
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se mají šanci stát pouze ti nejlepší absol
venti. Jedná se o otevrený, transparentní
a jasný výber na celostátní úrovni.

KontinEntální

vs. anglOamEricKÝ mODEL

Stejný co do požadavku kvality a odlišný
co do zpusobu jejího naplnování je pak
systém meritokratického výberu soudcu,
který se praktikuje v zemích angloameric
kých, ale treba také cástecne v Holandsku,
skandinávských zemích a jinde. Systém je
postaven na úplne odlišných základech;
predne nikdo netvrdí, že souzení je tech
nokratická znalost. Práve naopak - právo
je osobní zkušenost a zralost. Proto jsou
za soudce vybírány osobnosti z jiných
právních profesí (advokacie, státní zastu
pitelství, státní služba aj.), které za sebou
mají slušnou a citelnou profesní historii.
Tyto osoby nebudou mladší 40 let, spíše
k 50. Systém výberu je tedy nastaven na
prosto odlišne. Hlavní merítko, tedy ob
jektivne zjistitelná kvalita, byt jinak defi
nována, je však stejná.

Stredoevropské postkomunistické stá
ty, krome Ceské republiky treba také Slo
vensko, Madarsko ci Polsko, však bohužel

podobného systémového poznání zatím
nedosáWy. Pri výberu (nejenom) soudcu
prevládá vize stredovekého léna a jeho
vytežení, nikoliv vize toho, že je v zájmu
justice a celé spolecnosti vybrat na pozici
soudcu ty nejlepší právniky. Pri vedomí
historických paralel tak nezbývá než
cekat na osvíceného panovnika (ministra
spravedlnosti), který pochopí, stejne jako
pochopili osvícení panovníci konce 18.
a pocátku 19. století ci, v ponekud násilné
podobe za Francouzská revoluce, že soud
nictvi nefunguje nejlépe v situaci, kdy talá
ry dedí deti ci známosti lokálních notáblu,
ale že pro chod systému je o poznání lepší,
pokud jsou stejné funkce rozdelovány bez
ohledu na puvod na základe kvality.

NEZávISlOSt JUStiCE

a JEJí správa

Jedna slovinská kolegyne cinná na Uni
verzite v Cambridge pred nedávnem
dokoncila sociologicko - právní výzkum
na téma "Duvera v nezávislost justice
ve slovinském kyber-prostoru". V jeho
rámci prošla clánky a diskuse na ruz
ných slovinských internetových fórech
k tématu justice. Následne formulovala
obecné závery o duvere v nezávislost
slovinské justice, jak byly ventilovány
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obecným internetovým lidem. Nebylo to
veselé ctení.

Nezávislost je a byla neuralgickým
bodem všech polistopadových debat
o ceské justici. Jestli je z techto debat
možné ucinit vubec nejaký záver, tak
snad jenom ten, že názor co je to "nezá
vislost justice", se razantne liší.

Jakákoliv revoluce je ve své, minimál
ne rétorické podstate dialektická. Jestliže
predchozí režim tvrdil "budiž A", pak
následující režim musí již z principu tvr
dit "budiž non-A", než se praxe postupne
ustálí nekde uprostred. Podobne je to
s nezávislostí justice. Jestliže pred listo
padem 1989 nebyla nezávislost justice
zrovna nosným tématem právnických
debat, pak po revoluci se stala tématem
klícovým. Bohužel však byla cinena klí
covým argumentem i pro otázky a téma
ta, kde nezávislost justice a její ohrožení
zrovna není na poradu dne.

Nejeden západní právnik, soudce ci
jiný expert, který pusobil v zemích post
komunistické strední Evropy jako twin
ningový ci jiný poradce, byl zaražen zne
užíváním argumentace "soudcovskou
nezávislostí" pro nejruznejší požadavky,
které si justice kladla a klade. Povinnost
rídit se právním názorem nejvyšších
soudu ci Ústavního soudu je prý ohro
žením nezávislosti soudce. Uverejnování
plných jmen soudcu, kterí urcitou kauzu
rozhodovali, je údajne v rozporu se
soudcovskou nezávislostí, stejne jako
soudcovská prohlášení o majetku, po
vinnost dalšího vzdelávání se, odejmutí
13. a 14. platu všem zamestnancum ve
verejném sektoru ci to, když by o kárné
odpovednosti soudce rozhodovaly kárné
senáty složené nejenom ze soudcu, ale
také ze zástupcu jiných právních profesí.

InFlaCE POjmu

SOUOCOVSKÉ nEzáVISlOSti

Podobné požadavky nemají s nezávislostí
soudce co do cinení. Tedy prinejmenším
pokud vnímáme soudcovskou nezávis
lost jako omezené privilegium, které má
soudci zarucit nestrannost rozhodování

v konkrétní kauze, nikoliv fungovat jako
univerzální argument pro jakýkoliv sta
vovský požadavek. Podobné zneužívání
výrazu "nezávislost" vede pouze k inflaci
pojmu a jeho vyprázdnení. Verejnost, a to
nejenom slovinská ve výše zminovaném
pruzkumu, je v mezidobí již alergická
na slovo "nezávislost" justice, predevším

pokud prichází z úst soudce ci justicního
funkcionáre. V pravém smyslu slova se
jedná o situaci, kdy opakovaný pokrik
o tom, že "prichází vlk", tedy že je tím ci
oním ohrožena soudcovská nezávislost,

vedl k tomu, že dalším pokrikum již vubec
nikdo neverí. A to ani tehdy, kdy k podob
ným situacím skutecne dojde, jako kuprí
kladu v prípade, kdy prezident republiky
bez dalšího zduvodnení mocenským zása
hem sesadí predsedkyni Nejvyššího soudu
proto, aby ji nahradil osobou své volby.

Nezávislost justice je proto treba
vnímat ponekud skromneji. Nezávislost
není hodnotou samou o sobe, kterou by
bylo treba budovat a bránit. Nezávislost
je hodnotou zprostredkující, která má
zarucit práve nestrannost rozhodování
v konkrétní veci. Cím dále se pak urcitý
požadavek, oblékající se do hávu "ne
závislosti justice", vzdaluje od reálného
zajištování nestrannosti rozhodování
konkrétní kauzy, tím má menší legiti
mitu. Již naprosto neudržitelné jsou pak
situace, kdy se soudci zacnou chovat jako
odboroví predáci a zneužívat argumentu
"soudcovskou nezávislostí" pro prosazo
vání, eufemisticky receno, partikulárních
stavovských zájmu.

Soudci se podílejí na výkonu moci.
S mocí prichází odpovednost. V každé
vyspelé a rozumne organizované spolec
nosti bude rovnováha mezi mocí a odpo
vedností. Nalézání této rovnováhy není
otázkou jedné generace. Jak již bylo zmí
neno, postrevolucní étos vychýlil vecnou
debatu o rovnováze mezi nezávislostí

a odpovedností soudce silne smerem
k nezávislosti jako centrální hodnote. Jen
postupným hledáním, jehož východis
kem je výše nacrtnuté skromnejší vní
mání "nezávislosti justice", bude možné
nalézt trvalou rovnováhu.

Zajímavým aspektem postrevolucních
debat o nezávislosti justice ve státech
postkomunistické strední Evropy je ta
ké redukce otázek nezávislosti na pro
blematiku nezávislosti institucionální.

Nezávislost znamená platy, kárné rízení
v urcité podobe, existenci nejvyšší rady
soudnictví, která bude zarucovat "sku
tecnou" nezávislost moci soudní na

exekutive apod. Stranou však zustává jiný
typ nezávislosti, kterou mužeme nazvat
nezávislostí mentální ci osobní. Zahrnuje
osobní odvahu a odpovednost soudce,
tedy odvahu nebát se rozhodnout dle
svého presvedcení a odvahu nést za svoje



rozhodnutí odpovednost. Nesením odpo
vednosti není myšleno, že by byl nekdo
postihován za rozhodnutí, ale schopnost
verejne nést a obhajovat své rozhodnutí.

ABsence
men'táLní nezávlsLos,[1 SOUOCU

Osobní nezávislost a osobní odvaha chybí
soudcum v postkomunistických zemích
nejcasteji. Je to dusledek vice vlivu,
cástecne popsaných výše. V predchozím
režimu, ze kterého stále ješte približne
tretina soudcovského stavu pretrvává,
nebylo pestení techto charakteristik na
poradu dne. Pokracující systém výberu
a jmenování soudcu však stále vybírá
úredníky, nikoliv osobnosti. Tyto mladé,
profesne nezkušené osoby si pak v rámci
interní výchovy vychová justice k obrazu
svému. Obrazu, v jehož centru z historic
kých a kulturních duvodu nestojí soud
ce-osobnost, ale soudce-úredník, který
nemá vybocovat z prumeru, z tabulek
a statistik. Následný celý profesní život
takto zformovaného soudce se pak opet
odehrává výlucne v rámci justice, kde
pochopitelne po urcité dobe prichází také
problémy rutiny, stereotypu až vyhorení.
Takto nastavený systém bude pochopi
telne jenom obtížne produkovat kritické
a nezávislé osobnosti. Pokud ano, tak

spíše systému navzdory než díky nemu.
Casté debaty o správe justice jsou pak

jenom prodloužením stejných otázek
pouze do jiného kontextu. Evergreenem
v ceských koncinách v této oblasti je
otázka (ne)zrízení národní ci nejvyšší
soudcovské rady, tedy instituce, která
by mela, pro zajištení nezávislosti moci
soudní, prevzít nekteré pravomoci od
exekutivy. Jednalo by se Wavne o pravo
moci personální, kárné a rozpoctové.

Soudcovské rady byly predevším po
vzoru románské Evropy (Francie, Itálie,
Španelsko) zrízeny za prispení Rady
Evropy v mnoha postkomunistických
státech strední a východní Evropy, mimo
jiné také v Madarsku a na Slovensku.
V Ceské republice se tak nikdy nestalo,
posledním pokusem v tomto ohledu
byl Motejluv návrh komplexní reformy
soudnictví, který spadl pod stul v Posla
necké snemovne v roce 2000. Vzniklá

situace, tedy kdy ve státech s obdobnou
historickou tradicí, jako jsou Ceská
republika a Slovensko, vznikly odlišné
institucionální režimy v rámci justice, je
dost unikátním príkladem legislativního

pokusu. Co se stane v postkomunistic
kém státe, pokud je justici dána možnost
rozsáhlé samosprávy v rámci nejvyšší
rady soudnictví? Je to nejak pozitivne vi
ditelné v oblasti fungování justice? Zlepší
se skutecne "nezávislost" justice?

Dosavadní zkušenosti ze Slovenska ci

Madarska jsou podle mého názoru spíše
negativní. Celý problém lze metaforicky
redukovat na to, co má být dríve, zda vej
ce, ci slepice. Má být dríve institucionální
zajištení plného odstínení soudnictvi
anebo nejprve požadavek vnitrní refor-

Jak vidíme v mnoha

postkomunistických

zemích, budování

institucí bez

odpovídajícího
hodnotového

ukotvení se rychle

zvrhne v prázdnou
institucionální

mimiku.

my soudnictvi, které si svým výkonem
a vlastní odpovedností ukáže, že je
schopna se spravovat sama? V co se totiž
muže soudcovská samospráva zvrhnout
v postkomunistickém státe, kde nedošlo
ke skutecné vnitrní reforme soudnictvi

a jeho mentální a predevším personální
promene je, že to, cemu se chtelo soud
covskou samosprávou zabránit, tedy aby
moc výkonná (ministerstvo spravedlnosti
ci jiné exekutivní orgány) nezasahovala
do výkonu soudnictví, se pouze presune
z exekutivy do justice samotné. Tedy že
existuje nadále zasahování a manipulace,
tentokráte ale v rámci "plne nezávislé"
moci soudní. Ve stejném okamžiku, ale
nastává problém. Protože je moc soudní
nyní institucionálne "plne nezávislá", pak
jakákoliv snaha o vnejší reformu je pro
blematická, nebot je preci "zasahováním
do nezávislosti moci soudní".

Rešením pro skutecne nezávislou
a funkcní justici proto není instituce,
ale neco, co se výstižne nemecky nazývá
"Kinderstube", tedy dobré vychování
a vedomí toho, že se urcité veci proste
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nedelají. Toto povedomí a spolecenský
konsensus je klícem a cílem spolecenské
transformace. Mužeme jej také nazývat
právní kulturou; její výstavba trvá nej
déle a je nejtežší. Bez jejího budování je
ale zrizování institucí bezpredmetné. Jak
vidíme v mnoha postkomunistických
zemích, budování institucí bez odpoví
dajícího hodnotového ukotvení se rychle
zvrhne v prázdnou institucionální mimi
ku. V prípade justicní samosprávy pak
pokud máme instituci nejvyšší soudcov
ské rady a nemáme presvedcení o tom, že
se nekteré veci proste nedelají, pak máme
(institucionálne) nezávislou justici, ve
které ale nejsou žádní (osobne) nezávislí
soudci. Vzorce zasahování a ovlivnování

se pouze presunou z ministerstva spra
vedlnosti do nejvyšší soudcovské rady,
jak velice plasticky a bolestive ukazuje
nejnovejší vývoj na Slovensku. V tomto
ohledu je možné debatovat, co je vlastne
více odstrašující predstava: ci to, že se po
litické síly ci moc výkonná obcas pokusí
zasáhnout do fungování justice, anebo
to, že zacnou politikarit sami soudci.

ZávErem

Toto zamyšlení se zabývalo tremi odde
lenými, ale presto provázanými tématy:
autoportrétem stredoevropského soud
ce a jeho pokracováním po roce 1989,
výberem soudcu, nezávislostí soudcu
a správou justice. Ve všech techto, v tran
sformacní spolecnosti doposud proble
matických oblastech, probleskuje stejný
motiv: promena a reálný problém justice
není ani tak v institucích jako v men
talite. Ta je ovlivnena mnoha faktory.
Pochopitelne ji nelze zmenit pres noc.
Ideálním místem kde zacít je výber a vý
chova nových soudcu. Minimalistický
program v této oblasti jako by ucinil
soucasný systém nepruhledného lokál
ního výberu skutecne transparentním
a otevreným tak, aby byli do justice pri
jímáni vždy jenom kvalitní právníci bez
ohledu na známosti a puvod. Myslím, že
takto vybraní lidé by byli schopni prinést
jiný pohled a vnitrní dynamiku, která by
nejenom pomoWa rešit výše nacrtnuté
problémy prerodu, ale v konecné fázi
také zvýšila legitimitu moci soudní. •

Autor je doktoralldem

II(! Evropském univerzitním institutu
ve Florencii.
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RaTH uKázal, ŽE naD ZDraVOTniCTVím nEmusímE JEn lomiT

rUKama a CEKaT, CD SE nám V nEm zaSE urooí, alE ŽE lZE JEHO

V~VOJ úcinnE oVLivnovaT.[

Zanedlouho tomu bude dvacet let, co
jsme dostali šanci se chovat normál
ne. Zmeny, které se v case v našem

prostredí odehrály, zevšednely do samo
zrejmosti a jen náhodná setkání s relikty
minulosti nám obcas oživí pamet. Také
naše zdravotnictví se velmi podstatne
zmenilo, a pokud mohu parafrázovat
Václava Havla, tak naše zdravotnictví sice

nevzkvétá, ale soucasne ani nijak drama
ticky neselhává. Pres všechny oprávnené
výhrady, které k jeho fungování máme, je
jisté, že se nám jeho transformace z prí
delového systému do regulovaného trhu
v zásade povedla. Zbývá ješte hodne ne
dodelku, ale hrubá stavba stojí.

VÝCHozí SitUaCE

Na sklonku roku 1989 jsme meli státní
zdravotnictví organizované podle Se
maškova modelu. Peníze ve výši zhruba
5,4 % HDP do nej pricházely ze státního
rozpoctu a putovaly pres krajské ústavy
národního zdraví do okresních a odtud

do zdravotnických zarízenÍ. Všichni zdra
votníci byli státní zamestnanci a pacienti
meli sice až na poplatek za recept všechno
zadarmo, ale to všechno bylo ve srovnání
s rozvinutým svetem hodne omezené.
Prídelový systém neumel reagovat na
vývoj medicíny, a tak na jedné strane bu
jely zbytecné kapacity a na strane druhé
se prohlubovala technologická propast
mezi námi a Západem. Nepríznivý vývoj
se odrážel ve vetšine statistických ukaza
telích od úmrtnosti na kardiovaskulární

onemocnení až po strední délku života.
V jediném parametru medicína té doby
válcuje soucasnost - v prumerné kvalite
lékaru. Jako jedna z mála oblastí, ve kte
ré uspokojení z vlastní práce nekalila
strana a vláda, pritahovala, i pres nízké
platy, bystré mozky. O tehdejším previsu
poptávky nad nabídkou mohou soucasné
lékarské fakulty jenom snít.

REFOrmy 90. LEt

Po pádu komunismu bylo hlavním zá
jmem zdravotnické obce dosáhnout roz
bití státního monopolu ve zdravotnictví
a jako první logický krok se nabízelo od-

delení zdravotnických financí od státního
rozpoctu. Základ k tomu položilo prijetí
zákonu o verejném zdravotním pojištení
a o Všeobecné zdravotní pojištovne
v roce 1991. Na jejich základe byla zrízena
VZP, která v roce 1992 zacala platit zdra
votnická zarízení z penez prevedených
ze státního rozpoctu. V tom samém roce
byl prijat zákon o rezortních, oborových,
zamestnaneckých a dalších pojištovnách,
který umožnil vznik pluralitního po-

Rathovy

kroky prispely
k obnovení

financní rovnováhy

systému

a pripravily pudu

pro budoucí

reformátory.

jištovenského systému. Pojištenci VZP,
kterými se ze zákona stali všichni obcané
republiky, tak dostali možnost prejít k ne
které z dalších pojištoven a zhruba tretina
jich to ucinila. Pocet pojištoven dosáhl 28,
ale prežít dalších pet let se podarilo jenom
devíti. Za jejich vysokou úmrtností moh
la napjatá financní situace v celé zdravot
nictví v kombinaci s nezkušeností, ale

také i duvody ležící mimo zdravotnictví.
V dobe privatizace státních firem bylo
zakládání zdravotních pojištoven jednou
z cest, kterou odcházející managementy
mohli nechat své známé vydelat. Cili, ne
všechny vzniklé zdravotní pojištovny se
opravdu chtely ve zdravotním pojištení
uplatnit. Za povšimnutí stojí, že ve chvíli,
kdy i ten náš velmi nedokonalý trh ve
zdravotním pojištení zapracoval a špatné
kusy ze stáda vytrídil, bylo to vnímáno
jako jeho selhánÍ. Prostor pro konkurenci
pojištoven byl místo rozšírení omezen
a prirozený proces vznikání a zanikání
zdravotnických pojištoven byl až do po-

loviny "desátých let jednadvacátého sto
letí" zamražen.

V roce 1993 byl zahájen prímý výber
pojistného od obcanu, který byl nastaven
na 13,5 % príjmu s tím, že zamestnanci
platí 4,5 % a zamestnavatelé 9 %, a toto
usporádání zustalo s drobnými mo
difikacemi až do dnešních dnu. Jako
pojistka k zajištení vyrovnané bilance
verejného zdravotního pojištení byla
vytvorena platba "za státní pojištence",
tedy osoby bez vlastních príjmu. Deficit
vydelený poctem státních pojištencu se
stal platbou státu za své pojištence a oce
kávalo se, že tato platba bude každorocne
upravována podle bilance systému.

VZniK BODOVÉHOSYStÉmu

Spolecne s príjmy zdravotního pojištení
se rešily i jeho výdaje. Po letech prídelo
vého systému scházel popis jednotlivých
zdravotnických úkonu a jejich ocene
nÍ. Na základe zahranicních podkladu,
vlastního pracného sberu dat a intelek
tuálního úsilí pracovních skupin vznikl
tuzemský Sazebnik, ve kterém byla
relativní cena jednotlivých výkonu vy
jádrena poctem pridelených bodu. Od
bornosti, jejichž predstavitelé se snažili
a navíc dokázali proti ostatním obhájit
své nekdy nadnesené požadavky, z toho
dodnes profitujÍ. Bez ohledu na všechny
následné revize. Jako výchozí byla uvažo
vána hodnota bodu 1 Kc, ale protože se
nedal objem vykázaných bodu dopredu
odhadnout, byla jejich hodnota po jistou
dobu plovoucí. Secetly se všechny body,
vydelily se jimi disponibilní peníze a vý
sledná hodnota bodu byla na svete.
Pametníci si jiste vzpomínají, jaká to
byla tenkrát turbulentní doba. Nekterí
zdravotníci byli povzneseni nad takovou
banalitu jako úctování své práce, jiní zase
vykazovali ostošest. Ti druzí evolucne
uspeli a logickým výsledkem byla inflace
poctu výkonu a devalvace hodnoty bodu.
Další vývoj smeroval k agregaci výkonu,
paušálum a limitum, což prineslo jistou
stabilitu, ale nastavilo nové bariéry
uvnitr medicíny a fixaci statu quo.

POLOViCatá PrlVatlZaCE

Tretí podstatnou vývojovou linií byl pro
ces rozpouštení okresních ústavu národ
ního zdraví, osamostatnování jednot
livých zdravotnických zarízení a jejich
odstátnování a privatizace. V této bo
hatýrské dobe prerozdelování majetku
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a ucení se složitostem svéprávného života,
se odehrálo ledacos, ale konecný výsledek
je celkem prijatelný. Mimonemocnicní
péce je poskytována v drtivé vetšine
soukromníky a principiálne vyrešena,
v lužkové péci jsme zatím stále na ceste.
V polovine devadesátých let byla skupina
soukromých nemocnic velmi malá a se
stávala z nekolika nemocnic vrácených
církvím, drobnejších, ciste privátních
zarízení zamerených na specifickou kli
entelu a nemocnic prevedených na mesta.
Vetšina lužkového fondu byla spravována
státem formou príspevkových organizací
"bez príspevku", výsledky byly povetšinou
nevalné a Ústav zdravotnických informací
evidoval jejich rostoucí dluhy. Velké oceká
vání bylo spojeno s rokem 2002, kdy došlo
k prevedení více než poloviny lužkového
fondu Ceské republiky na nove vytvorené
kraje. Proces transferu majetku ze státu na
samosprávu byl spojen s financní injekcí
ze státního rozpoctu, která umorila vý
znamnou cást historických dluhu a umož
nila nemocnicím zacít novou kapitolu své
existence. Kraje se ruznily ve volbe forem
správy získaných nemocnic, nekteré je
vclenily do krajské akciové spolecnosti,
jiné je transformovaly na jednotlivé a. s.
Stredo ceši své nemocnice rozdelili na

oblastní, které transformovali na a. s., a na

zbytné, které rozprodali novým vlastní
kum. Celý proces odstátnení nemocnic
je provázen spory o jejich nejvhodnejší
právní formu, který zatím nebyl jedno
znacne rozhodnut. Príznivci neziskového

charakteru zdravotnictví plédují za jejich
verejnoprávní charakter, ale mají potíže
s nalezením takové formy, která by ne
mocnici ochránila pred hrabivou správní
radou a drogovou závislostí na verejných
rozpoctech, zdravotní pojištení z nich vy
jímaje. Rozdíl mezi situací u nás a zbytku
Evropy nepoznamenané komunismem je
v prerušení historické kontinuity. Belgické
nebo nizozemské nemocnice vytvárely
svuj majetek postupne a clenové jejich
správních rad do svých pozic doslova
vrustali a tomu odpovídá i jejich chová
ní, u nás bychom museli predat majetek
do správy skupine lidí, která se na jeho
vzniku nepodílela, a riskovat, že na nás
nakonec udelá dlouhý nos. Proto se, pres
všechny získané zkušenosti, jeví prece
jenom rozumnejší prevedení nemocnic
do akciových spolecností spravovaných
krajem, nebo jejich prímý prodej novému
vlastníkovi. V obou prípadech je alespon

[ 32 1 pRITDMNOST {LÉTO200.

jasné, kdo za výsledky nemocnice nese
odpovednost.

TranSFormacní KOCOVina

Nadšení, se kterým se zdravotnictví
pustilo zacátkem devadesátých let do své
transformace, postupne sláblo a v jejich
druhé puli se dostavila únava z neustá
lých zmen a malomyslnost ze zdánlivé
nerešitelnosti kupících se problému, které
vytvorily poptávku po oddychovém case.
Hlavní zmeny se v té dobe odehrávaly ve
výdajové stránce zdravotního pojištení.
Puvodní výkonový systém s plovoucí
hodnotou bodu, který fakticky umožnil
privatizaci ve zdravotnictví a zmapování
v nem probíhajících procesu, pusobil
cím dál vetší problémy. Zacalo, dosud
neskoncené, hledání jiného a príhodnej
šího zpusobu úhrady zdravotních služeb.
V roce 1995 se poprvé objevilo zastro
pování plateb zdravotnických zarízení
ve vazbe na referencní období, v roce

1997 se péce praktických lékaru zacala
hradit kapitacne výkonovým zpusobem,

Bicem se sežene

stádo do houfu,

ale demokracii to

neposílí.

specialistum se zavedlo casové omezení
a lužkovým zarízením historické paušály.
Kapitace znamená, že lékar dostane na
lécení registrovaných pacientu peníze
od pojištovny, bez ohledu na to, kolikrát
k nemu prijdou a co s nimi provádí. vý
kony, které bylo treba podporovat, zusta
ly placeny mimo kapitaci. Vyhlášení ca
sových omezení bylo holí, kterou systém
zacal tlouci pres prsty ty odbornosti, které
si v Sazebníku výrazne nadsadily casovou
nárocnost provádených výkonu. Pro
každou z nich se stanovil pocet hodin, po
které je možné pracovat, a byly zaplaceny
jenom výkony, které se v nich daly stih
nout. Reálne to znamenalo zastropování
príjmu jednotlivých odborností a vzniku
nového fenoménu - lékaru, kterí meli do

obeda vydeláno. Zavedení paušálních
úhrad pro nemocnice dlouhodobe za
konzervovalo rozdíly vzniklé v prvých
trech letech, ty nemocnice, které hojne

vykazovaly v zacátcích pojištovenského
systému, si dobre žily ješte mnoho let.

TlmE-OUt PrED príCHODEm RatHa

Mezi lety 1997 a príchodem Davida Ra
tha do ministerského kresla si zdravot

nictví vybíralo oddechový cas a cekalo
na II. kolo reformy, která by doladila
zapocaté zmeny. Pro toto období jsou
charakteristické rozpaky nad složitostí
zdravotnictví, zámery naplánovat nena
plánovatelné a rídit neriditelné. Cyklické
deficity byly rešeny injekcemi ze státního
rozpoctu a hlavním heslem bylo "jenom
nehoupat". Za pozornost stojí z té doby
už zmínený prevod okresních nemocnic
na kraje, pokus o zavedení DRG na
národní úrovni a nový zpusob prerozde
lování penez mezi pojištovnami.

DRG (Diagosnosis Related Groups)
trídí všechny pacienty nemocnice do
skupin, které jsou medicínsky i náklado
ve stejnorodé. Nemocnice pak dostává
zaplaceno za každého pacienta takovou
cástku, která odpovídá prumerným ná
kladum na odlécení jeho DRG skupiny.
Je to systém prehledný, spravedlivý a ra
cionální, ale práve proto je jeho zavádení
obtížné. Ti, pro které je systém paušálu
výhodný, sypou písek do soukolí. Pripo
menme si, že na podzim roku 2001 padlo
na ministerstvu zdravotnictví rozhodnu

tí zavést do dvou let DRG. Na jare 2002
bylo z množiny možných variant DRG
vybráno IR DRG a zdarma jsme získali
licenci na jeho využívání. Od té doby
jsme zavádet neprestali a uvidíme, ke
kterému letopoctu nám to vydrží.

OmEZEnÉ tržní prOStrEDí

Pro správné fungování systému konku
rujících si pojištoven jsou potrebné dve
podmínky - predmet konkurence a rovná
pravidla. Zatímco tu základní, tedy vy
mezení oblasti, ve které by si pojištovny
mely konkurovat, necháváme u ledu, byly
v roce 2005 srovnány podmínky mezi
pojištovnami s ohledem na zdravotní
rizika jejich pojištencu. Je celkem zrejmé,
že bez prerozdelování vybraných penez
mezi pojištovnami podle rizikovosti jejich
kmenu by bylo jejich hlavní motivací
získávat mladé, zdravé a bohaté. K tomu,

aby svoji energii vynakládaly užitecneji
na zajištování dostupnosti péce, je nutné,
aby jejich príjmy odpovídaly ocekávaným
nákladum na lécení jejich pojištencu.
Zavedením takzvaného ,,100% prerozde-



lení" jsme se k tomu priblížili. Pojištovny
dávají vybrané peníze na jednu virtuální
hromadu a každá si z ní muže vzít jenom
ten díl, který odpovídá vekové strukture
jejich pojištencu. K tomu, aby se zmenšila
motivace pojištoven zbavovat se nákladne
nemocných pacientu, byla soucasne
zavedena kompenzace nákladné péce. Na
bedrech pojištovny tak zustává cástka ve
výši 30ti násobku nákladu na prumerného
pojištence za rok a z toho, co je nad ní,
sama platí jen 20 %, V reálných císlech
to znamená, že za rocní lécení pacienta
s Gaucherovou nemocí, které stojí 7 milio
nu Kc, zaplatí konkrétní pojištovna necelé
2 miliony Kc.

Pri rekapitulaci prubehu uplynulých
dvaceti let se mi vybavují Gieremekova
slova, který ješte za komunismu napsal,
že uvarit z akvária rybí polévku je snadné,
ale delat z ní zpátky akvárium bude ob
tížné. My jsme to akvárium celkem zdár
ne obnovili a podarilo se nám vyhnout
pastem, do kterých se dostávaly ostatní
postkomunistické státy s výjimkou Slo
vinska a Slovenska. Systém verejného
zdravotnictví pres naše mnohé oprávne
né výhrady funguje a ve zdravotnických
statistikách jsme se propracovali na celná
místa. To, co potrebujeme, není zásadní
zmena všeho, ale postupné vylepšování

tranSFOrmau pa za LetECH

stávajícího. MoWo by se zacít úpravou
úhradových a regulacních mechanizmu,
které se v mnoha prípadech prežily a pre
kážejí rozumnému lécení, pokracovat ve
snižování státního angažmá v prímém
rízení institucí a naopak posilovat jeho
kontrolní a regulacní potenciál. Verej
ným zdravotním pojištovnám vytvorit
konecne prostor ke smysluplné konku
renci a tem neverejným dát alespon malé
hrište na hraní. Krize nekrize, do další

dvacetiletky mužeme jít zvesela. •

Autorje rediteLodboru strategie a rozvoje

VZP a predseda sdružení Obcan.

DaVID "MacHlavELLI" RatH
David Rath se ujal rízení rezortu s razancí
a brutalitou dosud nevídanou. VyWásil
nucenou správu na VZP, vydesil ve zdra
votnictví všechny od praktických doktoru
po manažery nemocnic a pojištoven,
používal metody, které jsou ve slušných
kruzích neprijatelné, ale mel výsledky.
Ukázal, že nad zdravotnictvím nemusíme

jen lomit rukama a cekat, co se nám v nem
zase urodí, ale že lze jeho vývoj úcinne
ovlivnovat. Jeho kroky prispely k obnove
ní financní rovnováhy systému a pripra
vily pudu pro budoucí reformátory. Jako
jeho tehdejší hlavní kritik mu priznávám
zmínené zásluhy, ale soucasne jsem velmi
rád, že jeho pusobení na ministerstvu dále
nepokracovalo. Bicem se sežene stádo do
houfu, ale demokracii to neposílí.

NEPripravEnÝ JuLÍnEK

Tomáš Julínek byl z jiného testa. Dlouho
dopredu ohlašoval pripravenost svého
týmu zacít okamžite po nástupu do
funkce s potrebnými reformami, aby se
posléze ukázalo, že to s tou prípravou
nebylo tak horké. Jeho výchozí koncept
postavený na individuálních úctech na
poslední chvíli nahradil model rízené
konkurence pojištoven vycházející ze
slovenských zkušeností a s prvky pre
vzatými z amerického modelu rízené
péce. Z komplexního zámeru, který
zamýšlel menit zdravotnictví ve všech
jeho oblastech, se mu podarilo zmenit
proces ceno tvorby a úhrady léku a zavést
regulacní poplatky. Poplatky, které do
verejného zdravotnictví nepochybne
patrí, ale s vlastní reformou souvisely jen
okrajove, se necekane staly jejím ústred
ním bodem a možná i hrobarem.
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SIrEDOEVrOPŠIí (POSI)KomunISIÉ
v

IiaOICE a soucasnOSI
PaVEL KOPECKÝ

Výrocí popravy doktorky Milady
Horákové si pripomnela ceská
verejnost na sklonku cervna. Ko

mentovaný dokument o šíleném, nikoliv
bohužel ojedinelém, monstrprocesu té
doby, v nemž se nove nastolený režim pa
ranoidních rysu - systém nesoucí v so
be implicitne mnohé z nelidských udá
lostí druhé svetové války - vyporádal
s nestalinistickou levicí, mel pozoruhod
ný presah do aktuální politiky. Domácí
komunistický predák Vojtech Filip pro
nesl varovné teze, že jeho strana je po
škozována v predvolebním úsilÍ. Merení
silo kresla bruselského parlamentu na
konec pro partaj sídlící hrou osudu v uli
ci Politických veznu nedopadlo zle, ale
zustala nepríjemná pachut. Z ruzných
úhlu se diskutuje o smyslu nevhodného
vystoupení místopredsedy snemovny,
takže staronový komunistický europo
slanec s evropským rozWedem Ransdorf
musel v televizní diskuzi k výrocí zlocin
né exekuce situaci "žehlit" pripomínkou,
že netoliko on, ale i jeho šéf prispel na
pomnik neštastné národnesocialistické
poslankyni.

Ackoliv se z vyslovene historické udá
losti justicní vraždy neprestalo stávat poli
tikum (a to ve vlnách kopírujících volební
klání), nesmírne tristní je ta okolnost, že
peníze na sošnou pripomínku obeti dvou
extrémne nesvobodných režimu posud
shromáždeny nejsou! A jelikož zacíná
predvolební kampan pred predcasnými
volbami, je s podivem, že nikdo, at s tím
ci oním znaménkem, nepripomnel ná
rodnesocialistické koreny predsedy Ceské

[
Znovu, znovu, zas pr~

"zvoní zrao~ zvon ]
strany sociálne demokratické (CSSD),
jenž onehdy zduraznil význam Martanu
pro náš parlamentní systém ...

Proklamativní zmatenost místní, v já
dru pragmatické komunistické strany, jež
stále usiluje oslovovat levicové sociální
demokraty stejne jako stárnoucí zbytko
vé neostalinistické nostalgiky, pomáhá
diskreditovat místní levici. Soci, byt jde
postupem casu o rétoriku stále trapnejší,
mohou svou prípadnou bezradnost zapl
novat demagogií o vazbách mezi dávno
mrtvými aktivisty padesátých let (snad
mimo Brožovou-Polednovou) a soudo

bou nástupnickou organizací. Takže na
príklad Miroslav Topolánek, jediný, kdo
oficiálne odmenil bratry Mašíny, syny
hrdiny válecného odboje, pricemž se prý
o jejich dejinném vystoupení dozvedel
až jako senátor, muže v jakési prázdnote
chystané kampane k predcasným volbám
kricet své "Varúj!".

Znovu, znovu, zas prý "zvoní zrady
zvon"; dvacet let po Listopadu rozhou
pal jej Kreml, Lidový dum a domácích
komunistu shon ... Težko ríci, zda kvuli

tomuto imaginárnímu, úcelovému ne
bezpecí od naší nejmasovejší strany
(kolem 90 tisíc clenu) plánuje první mezi
obcanskými demokraty "noc dlouhých
nožu", ale v každém prípade celé tyto
nemožné tahanice, nekonecný retez akcí
a reakcí naší politické kulture vskutku
nesvedcÍ. Výsledkem je neuveritelne níz
ké vzájemné kádrovánÍ. V podstate stále
jakési nenávistne bolševické uvažovánÍ.
Ci alespon jeho egoistické šírenÍ. Jeho
pravým smyslem je neprekonat záteže
minulosti.

Bohužel se i vyskytují politologové,
kterí jsou natolik zatíženi tím, co se
nekdy nazývá "modrý bolševismus", že
nedokážou oddelit vedu od ideologie,
nacež vznikají texty o "KSCM a jejím

vztahu k vlastní minulosti". Úcelové

(ne)vyrovnávání se s minulostí privedlo
také na svet, hned po vytvorení poslední
rádné koalicní vlády, i Ústav pro studi
um totalitních režimu, pro nejž známý
levicový novinár, jeden z opravdových
dedicu peroutkovské žurnalistiky a char
tista, vynašel vhodnejší termín "Institut
imeni Georga Orwella" ... Samotný název
orgánu pracuje se žurnalisty zneužíva
ným (v cele badatelského úradu ostatne
stojí \(.zdeláním novinár) teoretickým
pojmem "totalita". Hojne dotovaná
státní instituce následne zažila pocetné
odchody mladých nadejných historiku,
napríklad ve prospech "konkurencní",
skutecne seriózní badatelské instituce,

Ústavu pro soudobé dejiny AV CR.
Upoutala taktéž pozornost vyvešováním
tabulí se jmény a profily dávno mrtvých
nebo již starických estébáku po námes
tích velkých mest nebo nepodloženými
obvineními exulanta Kundery z dona
šecství, obdobne badatelsky hodnotným
tvrzením o plánu zmínených brí Mašínu
zabít Klementa Gottwalda, což melo

zrejme zmírnit verejné vyznení jejich ak
tivit v jádru de facto kriminální povahy
a tak dále.

Dalším klasickým príkladem se stal
nedávný agitacní videoklip Obcanské
demokratické strany, do jejíchž rad zavcas
prešli nekterí mladí komunisté ci nadejní
svazáci roku 1989, nebot toto poselství
bez príkras komparovalo neblahé událos
ti starších "osudových devitek", letopoctu
1938 a 1968 s vyjádrením neduvery
Topolánkove kabinetu. Paralelne existuje
i skryté poselství techto moderních "An
tichart" proti podvracecum budování
(lidovlády), neprátelum dobra a nechval
ne známého "klidu na práci": specifikum
domácích politicko-ideologických tradic.
Ve strední Evrope (ve smyslu Visegrádské

[ 34 ] PRITOMNOST I LHO 200.



skupiny) skutecne výjimecných. Daleko,
daleko méne vlastenecky vzdorných
treba vuci nacionalistickÝm prostredím
Polska ci Madarska, kam bylo panování
"rudých" vneseno násilím. Do Varšavy
dokonce prímo obcanskou válkou, pri níž
Lidovou armádu otevrene podporovala
armáda sovetská. Naše nivó je predevším
založením plebejštejší, k levici proto re
lativne hodne smerující. Za meziválecné
etapy byla Ceskoslovenská republika
jediná entita z triády Polsko - Madarsko 
CSR, kde kontinuálne existovala vlivná
komunistická strana.

V Ceské republice proto bohužel zu
stala zachována v celém regionu daleko
nejautentictejší, sebepojetím "východo
blokové" státostrane nejbližší partaj.
Pod nekterými úWy poWedu relikvie.
Formace zároven zapojená práve generaci
od pádu satelitního režimu prakticky do
všech významnejších struktur polisto
padového zrízení, oproštená soucasne
(a rozhodne nikoliv jen pro vlastní sna
hu) od bezpoctu ekonomickopolitických
skandálu. Mimochodem, nekoncící

nestabilita místního politického systému,
vcetne neschopnosti budovat trvanlivé
koalice, z jisté cásti generuje neustálá
formální ostrakizace Komunistické strany
Cech a Moravy. Nadále neúnosný stav
muže vyhovovat výhradne krátkozrakÝm
politikum, anebo tem snad, kdo plédují za
vetšinový volební systém, eventuálne vel
kou mocenskou spolupráci CSSD s ODS.
Pricemž etapa opozicní smlouvy bývá
oprávnene hodnocena jakožto nejméne
svobodné období z polistopadové éry.

Funkcionári místní nejlevicovejší par
lamentní organizace samozrejme nejsou
bez viny na takrka nulovém koalicním
potenciálu KSCM. Dokonce se zdá pa
trné, že si príležitostné nákupy podpory
"antisystémové strany" (prezidentské
volby a podobne) vyslovene užívají. Byt
jejich obcasné nechutné výroky pro sta
rický, ale pevný elektorát, nepusobí nijak
dobre, dodejme, že jejich obcasná jarma
recní interpretace jakožto výzvy k velké
revoluci francouzských holí pusobí pod
statne obskurneji. Jacques Rupnik kdysi
vtipne prohlásil, že jediným demokratic
kÝm cinem místních komunistu se stalo
setrvání na stejném názvu i tradicích
plne rovnostárské spolecnosti.

Ve Visegrádu neví daná rigidita, kdysi
zleva kritizovaná podivnou sektou Mi
roslava Štepána, má nicméne své du-

vody. Nekteré byly receny, lec stežejní
dosud nikolivek: bývalé okolní systémy
nemely povetšinou ani zdaleka tako
vou touhu naplnovat vize politického
náboženství metodou "papežštejší než
papež". Dlouhodobe se reformovaly
dávno pred svým sesazením, potýkaly se
s rozlady populace. Místní obyvatelstvo
se mezi komunizovanými národy - spolu
s Rumuny, u nichž nakonec došlo ke kr
vavému konfliktu - chovalo vcelku loa

jálne až doposledka. Skoro se chce ríci, že
konzervativní sympatie vuci (levicovým)
tradicím musely dál pretrvat.

Úcelové [ne]

vyrovnávání se

s minulostí privedlo

také na svet,

hned po vytvorení

poslední rádné

koalicní vlády,

i Ústav pro studium
totalitních režimu.

Jakpak je tomu na území jiných státu
obdobného umístení a civilizacních tra

dic? Polští (post)komunisté dávno a opa
kovane zaujímali postavení vládnoucí
síly. Odlišnou, samozrejme neblahou
situaci predstavuje fakt, že u severního
slovanského souseda predstavoval takto
ladený kabinet z let 2001-2005 hotovou
kleptokracii s celou radou afér a skan
dálu. Zvýšené hospodárské otresy, jež
za globální krize hrozí div ne státním
bankrotem, prinesla zase odedávna za
dlužené ugrofinské zemi vláda Madarské
socialistické strany (MSZP) Ference
Gyurcsánye. Porevolucního zbohatlika,
tzv. limuzínového socialisty, jenž už
patrne dávno zapomnel, že materská
strana mela kdysi prídomek "delnická".
Pripomenme si pro úplnost, že odlišné
kulturnepolitické prostredí Madarské
republiky umožnovalo už predchudci
tohoto sebekritického, ale totálne ne

pravdomluvného expremiéra, Péteru
Medgyessymu, aby setrval v úradu na
vzdory priznané spolupráci s ideopolicií.

Pomyslným mezistupnem je Sloven
ská republika, kde "prekabátená" (post)
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komunistická levice neprestala být nikdy
pro obyvatelstvo nezajímavá. Puvodní,
separatistická HZDS míchala obratne
autokratický nacionalismus s levicovým
populismem. Radu let sehrávala úlohu
neprehlédnutelného protestního hlasu
Komunistická strana Slovenska (KSS;

v roce 2002 získala pri volbách do Ná
rodnej rady SR pres šest procent Wasu),
již ješte pred tremi lety vedl Jozef Ševc,
zet Vasila Biraka. A stávající monolit celé
tamejší politické scény, SMER - sociálna
demokracia (SMER-SD), vedený premi
érem Robertem Ficem, volne navazuje
také na ni, nebot žádná relevantní levi

cová partaj v petimilionové zemi už nee
xistuje. Napríklad proto, anžto reformní
Strana demokratickej ravice (SDL) jí byla
roku 2004 pohlcena.

Máme-li zhodnotit spektrum význa
mu (post)komunistu stredu a stredo
východu starého kontinentu, musíme
zoWednovat tzv. politické tradice. Var
šava a Budapešt za sebou mají minulost
pravicove autoritativních režimu i urci
tou kontinuitu elit. Tamejší státostrany
prodelaly jistou míru reforem už behem
své vlády (napríklad Madarská lidová
republika nesla prezdívku "nejlepší ba
rák Tábora"), transformací prošly pred
mnoha lety a plne, nezrídka s úspe
chem, pronikly do standardní politické
souteže. Velmi specifický vývoj prošel
na Slovensku, které stále ješte postrádá
plnou konsolidaci stranického systému,
lec skutecne unikátní situace panuje
v ceských zemích: KSCM sice prodelala
radu pokusu o vnitrní obrodu, ale stále
prespríliš pohlíží do minulosti, zustává
útocištem nekolika mladých idealistu
a zástupu postarších nostalgiku. Tem
predsedají z velké cásti lidé evokující no
menklaturní kádry, hrstka ideove prázd
ných pragmatiku usilujících o zachování
snemovních a dalších výhod. •

Pavel Kopecký

je poli/%g.

Další ctení:

v Havel. 1990. Moc bezmocných.
Praha.

V Hloušek, 1. Kopecek. 2002. Rudí a
ružoví. Transformace komunistických
stran. Brno.
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JaKá JE DnEšní Jan RovnÝ

, ,
EXLrEmnl praVICE?

DnEšní ExuÉmní praVICE SE 00 uaolcnícH FašISTICK~CH a na

CISTICK~CH suan Liší Tím, ŽE zaTím alEspon vErEJnE aKCEPTU

JE úSTavní prlnCIPlj DEmOKraCIE.[

Extrémne pravicové politické strany
se znovu staly soucástí evropské
politické krajiny. Od devadesátých

let je jejich rétorika slyšet jak v parla-
mentních debatách, behem president
ských voleb, tak i pri vládních zasedá
ních nekterých evropských exekutiv.
Extrémistické pochody ceskými mesty
a nesnášenlivé televizní spoty pak priná
ší tuto evropskou realitu i na naši scénu.
Vzhledem k soucasné ekonomické krizi,

jež obcas pripomíná tricátá léta dvacá
tého století, je nasnade spekulovat nad
povahou dnešní extrémní pravice. Jaká
je její ideologická platforma a politická
strategie? A jak se liší od fašistu a nacistu
predválecné Evropy?

Evropská extrémní pravice je dnes
považována za pravicovou ve dvou
smyslech. Za prvé, nárust extrémne pra
vicových stran v osmdesátých a devade
sátých letech byl reakcí proti liberálním
a kosmopolitním hnutím let šedesátých
a sedmdesátých, která se podepsala na
evropských stranických systémech ná
stupem levicových zelených. Extrémní
pravice tak oponovala "zelené vlne"
svými nacionalistickými, autoritativ
ními a antiimigracními programy. Za
druhé, extrémní pravice je považována
za pravicovou díky své obcasné kritice
"prerostlých" sociálních systému a s nimi
spjatých daní. Tento postoj proti státním
zásahum do ekonomiky zní vskutku
pravicove. Bližší náhled ovšem odhalí
znacné komplikace.

Profily volicu extrémní pravice jsou
totiž casto zcela opacné od údajne
pravicových ekonomických pozic tech-
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to stran. Ekonomické postoje volicu
extrémní pravice v Belgii, Francii a Ne
mecku jsou, napríklad, na levo od volicu
sociálne demokratických stran. Tento
nález je pochopitelný, když si takového
prumerného volice predstavíme. Jedná
se vetšinou o muže, který získal technic
ké stredoškolské vzdelání, je povoláním
kvalifikovaný delník a má podprumerný

Extrémní pravice

tak oponovala

"zelené vlne" svými

nacionalistickými,
autoritativními

a antiimigracními

programy.

príjem. Takový clovek se pravdepodobne
cítí ohrožen globalizací, která presouvá
prumyslovou výrobu do zemí tretího
sveta, stejne tak jako prílivem priste
hovalcu, kterí jsou ochotni vykonávat
jeho práci za nižší plat. Takový clovek je
pak lehce oslovitelný nacionalistickými
a antiimigracními slogany extrémne
pravicových stran. Proc by ale delníci
s podprumernými príjmy, jejichž postoje
jsou logicky ekonomicky levicové, pod
porovali strany propagující snížení daní
a sociálních dávek?

Vysvetlením je to, že jádro extrémne
pravicové ideologie se nachází v oblasti

obcanské morálky a identity, nikoli vob
lasti ekonomiky. Strany extrémní pravice
jsou relativne nedávnými prírustky sou
casných stranických systému. Nekolík
desetiletí po pádu fašismu a nacismu,
tato takzvaná "nová pravice" nastoupila
na evropskou politickou scénu coby
demokratická, ale extrémisticky proti
systémová politická síla. Jelikož se vetši
nou jednalo o strany malé a organizacne
nevyvinuté, které byly ostrakizovány
politickou elitou, bylo jejich jedinou stra
tegickou možností upoutat pozornost na
netradicní politická témata, která byla
ignorována hlavními politickými aktéry.
Jejich ideologickým nosníkem se tak stal
"úpadek" národních a morálních hodnot
a predevším "nekontrolovatelný" príliv
neevropských pristehovalcu, kterí údaj
ne ohrožují naší civilizaci.

Otázky obcanské morálky a národní
identity drtive dominují v politických
programech a vyjádreních extrémne pra
vicových stran. Napríklad v roce 1997 se
66 % volebního programu francouzského
Front National týkalo obcanské morálky,
identity a imigrace. Pouhých 12 % tohoto
dokumentu rešilo otázky ekonomické.
Podobne na tom jsou rakouští Freíheit
liche, belgický Vlaams Belang, italská Al
leanza Nazionale a Lega Nord. Zajímavé
však je, že ty extrémne pravicové strany,
které vstoupily do vládních koalic 
tedy rakouští Freiheitliche a italská AI
leanza Nazionale a Lega Nord - posléze
upravily svá programová prohlášení
a zacaly rozebírat ekonomické otázky do
vetší hloubky. Zodpovednost, jak známo,
usmernuje.

Extrémní pravice nemluví o ekono
mice ráda, a když už o ní mluví, halí ji
do nacionalistické rétoriky. Extrémne
pravicové strany tak z ekonomických
problému viní zahranicní okolnosti:
"americkou" globalizaci, "bruselskou"
integraci ci "islamizující" multikultura-
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lismus. Jako rešení pak navrhují pod
poru domácího prumyslu a predevším
domácích pracovních sil. Front National
tak naznacuje, že je to práve "masivní
a nekontrolovatelná imigrace, která pro
Francii predstavuje obrovskou financní
zátež". Nemectí republikáni hodlají rešit
problémy nemeckého pracovního trhu
"eliminací pristehovalectví" a belgický
Vlaams Belang volá po "vlámských pene
zích ve vlámských rukách". Nejen, že tyto
pozice nejsou ekonomicky pravicové,
díky svému nacionalistickému jádru,
v podstate nejsou ekonomické vubec.

Volici extrémní pravice reagují na
to, o cem jejich strany mluví. Modely
volebního chování ukazují, že volici,
kterí podporují extrémne pravicové
strany, tak ciní predevším kvuli svým
nacionalistickým, autoritárským a anti
imigracním postojum. Ekonomické po
zice extrémne pravicových volicu nehrají
pri jejich volebním rozhodování témer
žádnou roli. Lehkou výjimku opet tvorí
volici tech extrémne pravicových stran,
které se úcastnily vládních koalic.

Soucasná extrémní pravice je tedy
politickou silou, která se strategicky
vyhýbá ekonomickým tématum. Delá
to proto, že ekonomická problematika je
široce reprezentovaná mainstreamovými
stranami a na extrémní pravici tak v této
oblasti nezbývá místo. Jejich místo je
však bez pochyby etablované v oblasti
obcanské morálky a národní identity.
Jejich politický profil je jednoznacne
nacionalistický, autoritativní a antiimi
gracní. Tento program pritahuje nejen
onoho prumerného, manuálne pracu
jícího volice, ale i obcasné podnikatele
a živnostníky, kterí sdílí lásku k národu
a strach z cizincu. Zámerne mlhavé

a mnohoznacné ekonomické výhledy,
predkládané v nacionalistickém hávu,
pak nikoho neodrazují.

Dnešní extrémní pravice, která prita
huje širší koalici ekonomických zájmu
'skrze své ohebné ekonomické postoje,
je jak svou ideologií, tak svou politickou
taktikou podobná tradicním fašistickým
a nacistickým stranám predválecné Ev
ropy. Co se strategie týce, fašisté a nacis
té, tak jako dnešní pravicoví extrémisté,
oportunisticky zajistili svoji popularitu
mezi skupinami s casto se rozcházejícími
zájmy a hodnotami. Nemecká NSDAP
tak byla podporována, jak nezamestna
nými válecnými veterány, malomestský-

mi obchodníky a velkými prumyslníky,
tak i pruskými junkery. Ideologicky se
dnešní extrémní pravice svým naciona
lismem, xenofobií a nadrazováním vecí
národních nad veci ekonomické blíží
tradicním fašistum a nacistum taktéž. Ve

svém spisu Mein Kampj sám Adolf Hitler
odsuzuje volný trh a kapitál jako nejvet
šího neprítele, který se zacal "pomalu ale
jiste, chystat prevzít pod svou kontrolu
a ochranu život celého národa".

Dnešní extrémní pravice se od
tradicních fašistických a nacistických
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stran liší tím, že zatím alespon verejne
akceptuje ústavní principy demokracie.
Svou politickou taktikou a ideologií se
jim však blízce podobá. Tak jako pred
válecní fašisté a nacisté dnešní extrémní

pravice poskytuje nacionalistický útulek
pro odcizené volice z rad jak delnictva,
tak stredních vrstev - útulek, který je
pro jejich ruznící se ekonomické zájmy
dostatecne široký. •
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VÝVOJ LIBEráLníHO SOCiaLismu

v KonTinEnTáLní EViOPE
SVEtozar PEJOVICH

[
LIBErální SOCiaLismus naHlíží na SPOLEcnOST JaKO na orga

nICK~ CELEK, Kur~ v':JžaoUJE nEJaKÉ OBEcnÉ ooBIO. ]
BOj mezi kapitalismem a socialis

mem je charakteristickým rysem
dvacátého století. Boj proti ka

pitalismu ovlivnily tri hlavní typy so
cialistické doktríny: fašismus, národní
socialismus a komunismus. Všechny tri
druhy socialismu mají spolecnou hlavní
tezi, která predpokládá, že jednotlivé vize
spravedlivé spolecnosti by mely nahradit
spontánní usporádání kapitalismu. Ten
to predpoklad dal fašistum, národním
socialistum a komunistum, politické
ospravedlnení k tomu, aby byl právní rád
nahrazen a omezení osobních svobod za

vládu lidu. A proto také všechny tri dru
hy socialismu stejnomerne ignorovaly
zákony, mravy a morálku. Komunismus
byl otevrene zaujatý vuci vlastnickému
právu, fašismus a národní socialismus na
druhou stranu kontroloval a rídil zpusob
nakládání s majetkem jednotlivých ob
canu.

Existují dva duležité poznatky, které
mužeme cerpat ze všech socialistických
experimentu soucasné doby: 1. soci
alismus opakovane selhal v duplikaci
výkonu a úspechu kapitalismu. Stalinovy
cistky, Hitleruv rasismus, Mussoliniho
korporativní etatizmus, autoritativní
vedení Titovy Jugoslávie, Rudá armáda
v Maove Cíne, znásilnení Ceskosloven
ska a Madarska Rudou armádou Sovet

ského Svazu, krvácení v Jižní Americe na

príkaz Che Guevary, teror Hoa v pová
lecném Vietnamu a Castrovo zbídacení

Kuby, všechno toto bylo velmi drahé
a nárocné. Duvod prý spocívá v tom, že
tyto náklady byly nutné k dokázání, že
ekonomické výkony socialismu mohou

[ 38 ] pAITDMNDST / LÉro 2009

konkurovat kapitalismu. Všechny ná
kladné pokusy k pošpinení kapitalismu
ale nesplnily svuj úcel. 2. Socialismus
ne a ne zaniknout. Pokaždé, když nejaký
druh socialismu selže, okamžite se objeví
množství ideologu, kterí ho bud chtejí
vzkrísit, nebo vnutit nejaký jiný.

Na zacátku 2. tisíciletí zacíná nový
druh socialismu vystrkovat svou oškli
vou hlavu na kontinentální Evrope. Zá
padní Evropa je v procesu prechodu
ze sociální demokracie k socialismu.

Socialistické a kolektivistické politické
strany ve strední a východní Evrope se
vzpamatovávají po rozpadu komunismu.
To, co melo být prechodem ze socialismu
na kapitalismus v roce 1990, se na zacát
ku roku 2000 pomalu mení na prechod
ze socialismu na socialismus. Evropská
unie napomáhá prechodu na socialismus
zavádením ruzných narízení, která pod
porují fair trade, prerozdelení majetku,
environmentalismus, globální oteplo
vání, multikulturalismus a další aktivity
smerující k rozšírení vládního rízení.

Smyslem tohoto clánku je ukázat,
proc a jak tento nový vznikající druh
socialismu v kontinentální Evrope, nazý
vám ho liberální socialismus, stejne jako
jeho predchudci, nemuže konkurovat
výkonum kapitalismu. Clánek má tri
cásti. První cást popisuje základní rysy
liberálního socialismu. Druhá cást po
jednává o znovuobjevení socialismu ve
strední a východní Evrope. Poslední cást
vysvetluje roli Evropské Unie a zpusoby,
kterými Unie napomáhá prechodu ze
sociální demokracie na liberální socia
lismus.

Jako dodatek mi dovolte poznamenat,
že liberální socialismus se muže rozšírit

i za hranice kontinentální Evropy. První
rok Obamovy politiky podkopává zá
kladní instituce amerického kapitalismu:
svoboda smeny a právo soukromého
vlastnictví. Obama totiž argumentuje, že
soucasná krize dokazuje, že americký ka
pitalismus nefunguje. A proto federalizo
vané školství, socializované zdravotnictví

a vládou rízená energetická politika jsou
nutností pro ekonomickou regeneraci
a budoucí ekonomický rust. Tyto návr
hy, které podporují ohromné prevody
zdroju ze soukromé do státní sféry,
jsou zavádející a špatné. Jsou zavádející,
protože Obama dosud nebyl schopný
jmenovat ekonomický systém, který by
dlouhodobe fungoval lépe než americký
kapitalismus. Obamovy návrhy jsou
špatné, protože americký kapitalismus
vytvoril ekonomickou mašinerii, která
nemá v celé historii lidstva sobe rovné,
a to bez socializovaného zdravotnictví,
federalizovaného školstvi a vládou rízené

energetické politiky.

VÝznam LiBerálníHO SOCiaLismu

Liberální socialismus má, jako jeho
predchudci, dva aspekty, které ho odlišu
jí od kapitalismu: 1. stát by mel rídit vy
užití zdroju a 2. spolecná volba by mela
nahradit právo jednotlivcu o usilování
k dosažení jejich cílu. Francouzský výraz
dirigisme správne vyjadruje tento stav.

Liberální socialismus má také dve

vlastnosti, které jej odlišují od ostatních
socialistických predku. 1. Liberální soci
alismus se líhne z evropských sociálních



demokracií formou volných a demo
kratických voleb. Prechod ze sociální
demokracie na liberální socialismus je
proces, který se vyznacuje zrychlenou
erozí soukromého podnikání a prijetí
narízených podpor strední trídou.
2. Liberální socialismus pripouští
právo na soukromé vlastnictví. Avšak
k dosažení svých cílu vládnoucí elita
musí toto právo na soukromé vlast
nictví oslabit. Výraz oslabení práva na
soukromé vlastnictví se týká omezení
výlucnosti vlastnictví (napríklad majitel
bytu nemuže jen tak požádat nájemníka,
aby byt opustil), nebo prenos vlastnictví
(napríklad regulované nájemné) nebo
právní ochrany soukromého vlastnictví
(napríklad prosazení majetkového práva
ve Venezuele nebo Putinove Rusku).

Oslabení práva na soukromé vlast
nictví má tri ruzné související dusledky.
Oslabuje svobodu majitele využívat ma
jetek dle svých subjektivních preferencí,
dovoluje státu nahradit soutežní trh
výberem výhercu a prohrávajících a také
zvyšuje náklady transakce pridelováním
zdroju k jejich využití za nejvyšší cenu.
Z toho vyplývá, že liberální socialismus
vytvárí behaviorální podnety, které ne
jsou úcinné a výkonné, a proto se mu také
nedarí duplikovat úspech kapitalismu.

Následky oslabení práva na soukromé
vlastnictví jsou hlavním rozdílem mezi
sociálním usporádáním kapitalismu a li
berálního socialismu. Liberální socialis

mus nahlíží na spolecnost jako na orga
nický celek, který vyžaduje nejaké obec
né dobro. Výraz obecné dobro (moderní
výraz je sociální spravedlnost) je fasáda
slov, která v sobe schovává prerozdelení
majetku lidmi, kterým nepatrí zdroje,
které rozdelují. Na rozdíl od toho ka
pitalistická spolecnost je dobrovolná
asociace jednotlivcu, kterí pricházejí
a opouštejí tuto komunitu k dosažení
svých vlastních cílu. Poslední bod je
duležitý, protože ekonomická výkonnost,
využití zdroju k vytvorení zboží a rozde
lení zboží mezi konkurencní uživatele je
vyjádreno v postupu, v rámci kterého se
odehrává dobrovolná interakce vedoucí

k neznámým výsledkum.

PrECHODZE SOCiaLiSmU
na SOCiaLismus
VE StrEDní a vÝcHODní EvrOPE

Po roce 1989 strední a východoevropské
zeme (dále jen S&VE) zapocaly proces

institucionální restrukturalizace. Záme

rem nových vudcu byla transformace
S&VE zemí na tržní hospodárství zalo
žené na soukromém vlastnictví. Jejich
volba kapitalismu se zdála racionální.
Ruzné akademické studie a empirický
výzkum ukázaly, že vztah mezi kapitalis
mem a hospodárskou prosperitou plyne
z toho, že kapitalistické instituce vytvá
rejí hospodárskou prosperitu a zároven
ochranují práva jednotlivcu. Po dese
tiletích utiskujícího socialismu a eko
nomického strádání byli lidé v S&VE
hladoví po svobode a lepších životních
ekonomických podmínkách. Západní
svet neplýtval casem a spoluúcastnil se
procesu prechodu v S&VE. Západní
"experti", Svetová banka, Mezinárodní
menový fond predpokládaly, že kontrola

Odhaduji,
že liberální

socialismus

nebude schopen
konkurovat

výkonum

kapitalismu.

institucionálních zmen v S&VE (a nejen
v S&VE) jsou jejich výlucným právem.
S výjimkou Ceské republiky a Estonska,
kde Václav Klaus a Mart Laar trvali na

vlastní "domácí" forme reformy tržního
hospodárství, zbytek zemí v regionu
nebyly ponechány na pokoji, aby si na
lezly a zavedly své vlastní institucionální
zmeny.

Na pocátku ekonomických reforem
zacátkem 90. let, byla už vetšina západ
ních poradcu, ekonomu pracujících pro
mezinárodní organizace a nových vudcu
v S&VE lépe obeznámena s bežnou eko
nomikou - neoklasickou ekonomikou,

než s jinými metodami ekonomické ana
lýzy jako napríklad nová institucionální
ekonomie, rakouská ekonomie a verejná
volba. Samozrejme, proces zmen odrá
žel tento neoklasický zpusob myšlení.
Prechod na kapitalismus byl považován
za pouhý technický problém. Ocekávalo
se, že se východní Evropané rychle zo
rientují v nových možnostech, zhodnotí

EKonomlKiI

dusledky a provedou rozhodnutí, která
zvýší hodnotu jejich aktiv. Privatizovaný
majetek, bez ohledu na puvodní majitele,
tak skoncí v rukou nejvýznamnejších
uživatelu. V tomto prípade se zdálo
správné podporovat nové vudce ve vý
chodní Evrope k používání "vlády tvrdou
rukou" k vybudování kapitalismu.

Je oprávnené tvrdit, že vnejší in
stitucionální zmeny dominovaly pri pre
chodu ze socialismu na kapitalismus na
zacátku devadesátých let. Silná závislost
na vláde tvrdé ruky k vybudování kapita
lismu mela specifické a ocekávatelné ná
sledky, které ovlivnily volební preference
bežných volicu.
1. Vnejší zmeny vyžadují aktivní vládu,

která je bude prosazovat a zavádet. Ve

svete omezené racionality uvedené
úmysly vládnoucích elit ne zdaleka od
povídají skutecným výsledkum eko
nomické aktivity. Preference bežných
volicu jsou ovlivneny práve temito
výsledky.

2. Vnejší zmeny omezují spolecenskou prí
ležitost. Vnejší zmeny vytvárejí vlastní
transakcní náklady, které postupne
odcerpávají výnosné zdroje z jiných
využití.

3. Ti, kterí narizují vnejší zmeny, a ti,
kterí je zavádejí, nejsou stejné osoby.
Ti, kterí je zavádejí, mají vzhledem
k transakcním nákladum monito

rování jejich chování, znacnou moc
interpretovat zámery politických ci
nitelu. Predpokládaný výsledek je
tedy rozdíl mezi tím, co bylo slíbeno,
a faktickými výsledky prechodu na
kapitalismus.
Z pohledu bežných lidí v SVE, se

proces prechodu formou vnejších zmen
stal náhradou jedné rady institucí za
jinou radu institucí, pricemž ani jedna
nebyla volicem vybrána. A proto se cesta
od socialismu ke kapitalismu ukázala
jako ponekud hrbolatá. Nakonec to
vedlo k rostoucí síle socialistických a ko
lektivistických politických stran a tedy
i vládní politice, která oslabuje svobodu
smeny a právo na soukromé vlastnictví.

Jan Oravec, známý slovenský ekonom
a podnikatel, komentoval erozi svobody
smeny na Slovensku takto: "Mužeme
ríct, že v roce 1993 byla slovenská eko
nomika a spolecnost méne regulovaná
než v roce 2003." V roce 2004 Heritage
Foundation zaznamenala úcinek narus

tající síly kolektivistických stran na právo
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soukromého vlastnictví následovne: ma

jetek a smluvní práva jsou uznávané, ale
jejich prosazení u rumunských soudu
je složité... ochrana vlastnických práv
v Rusku je nedostatecná ... na základe
nových dukazu o korupci v soudnictví,
vlastnická práva v Polsku se zhoršují. ..
ochrana vlastnických práv na Ukrajine
je slabá ... soukromé vlastnictví je dobre
zabezpeceno a smluvní práva jsou více
méne zabezpecena v Ceské republice ...
V Estonsku jsou vlastnická a smluvní
práva chránena soudy ... Právní systém
(na Slovensku) ochranuje vlastnická
a smluvní práva ale rozhodnutí nekdy
trvají i nekolik let."

Domnívám se, že pochvalné zmínky
o Ceské republice a Estonsku zretelne
odrážejí vliv Václava Klause a Marta
Laara.

ROle EvrOPSKÉ unle
pooporuJící
LiBerální SOCiaLismus

Evropská Unie pridala ješte jednu vrstvu
byrokracie navíc k té, která již existuje
v samotných clenských státech. Nejúcin
nejší cesta k rustu byrokracie je formou
vytvárení a prosazování stále rostoucího
množství narízení. Evropská Unie vytvárí
a prosazuje ruzná narízení, která pod
porují fair trade, prerozdelení majetku,
environmentalismus, globální oteplování,
multikulturalismus. Všechna tato narí

zení omezují svobodu smeny a oslabují
právo na soukromé vlastnictví, a to zna
mená, že Unie aktivne podporuje prechod
clenských zemí na liberální socialismus.

Nekterá narízení vydaná Evropskou
unií podporují tržní hospodárství, nekte
rá ne, ale delení narízení mezi prohospo
dárská a antihospodárská není tak dule
žité k posouzení smeru ekonomických
zmen tak jako moc bruselské byrokracie
tato narízení vytváret a prosazovat. A je
to práve narustající moc bruselské byro
kracie, které nelze duverovat.

Profesor Epstein tento aspekt odhalil
a formuloval své dojmy takto: ,,(navrho
vaná) Evropská ústava pripouští takovou
dominanci v centru, že by to vyžadovalo
politický zázrak, aby taková soutež hrála
silnou roli v rízení EU. Ale až se prach
usadí, tak nám zbude víc vládnutí a méne

svobody pro všechny." Ohromné a stále
rostoucí pocet zábavných, nákladných
a zbytecných narízení podporuje Epstei
novu analýzu.
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Obcané, kterí

se "bojí být

svobodní", se

mnohem lépe

kontrolují.

Václav Klaus casto mluvil i psalo tom,
jak si Brusel vypujcil slavnou myšlenku
o vytvorení sjednocené Evropy na zá
klade tržního hospodárství a osobních
svobod. Behem svého projevu 19. února
2009 pred Evropským parlamentem
Václav Klaus mluvil o roli EU, kvuli které
narustá hrozba oslabení soukromého

vlastnictví, tržního hospodárství a osob
ních svobod. Rekl: "Mnozí z vás znají
jméno francouzského ekonoma Frederi
ka Bastiata a jeho slavnou Petici výrobcu
svícek, která se stala známým a dnes už
kanonickým ucebnicovým textem uka
zujícím absurditu politického vmešování
se do ekonomiky. Dne 14. listopadu 2008
Evropská komise vyslyšela skutecnou,
nikoli Bastiatovu fiktivní petici výrobcu
svícek a na svícky dovážené z Cíny uvalila
66% clo. Neveril bych, že se 160 let starý li
terární esej muže stát realitou, ale je tomu
tak. Nezbytným dusledkem rozsáhlého
zavádení takových opatrení je ekono
mické zaostávání Evropy a zpomalování,
ne-li dokonce zastavování ekonomického

rustu. Rešení je jen a jedine v liberalizaci
a deregulaci evropské ekonomiky."

Ve stejném projevu, Klaus také rekl:
"Pokracující oslabování demokracie
a tržního hospodárství na evropském
kontinentu, dohromady s evropským
sjednocováním, je hrozícím jevem ... Je
hlavním stavebním kamenem Evropské
ústavy ci od ní fakticky málo odlišné
Lisabonské smlouvy." Klaus má pravdu.
Když byla navrhovaná ústava zamítnuta,
zacal Brusel zduraznovat Lisabonskou

smlouvu. Ted, když se ani Lisabonské
smlouve nedarí, mluví se o necem jiném.
Je zrejmé, že pokud nejaká zeme zamítne
navrhované narízení nebo návrh, Brusel

se ihned pokusí zarídit další volby a pak
další a další, dokud narízení nezíská

potrebnou vetšinu hlasu. Když se toto
podarí, další volby se již nekonají.

Príbeh Evropské unie je príbeh neza
stavitelného úsilí zamenit domácí zákony

za zákony evropské, které vedou k centra
lizaci moci v Bruselu. Pri procesu centra
lizace moci v Bruselu se EU stala oporou
liberálního socialismu v Evrope. Evropská
politika má i další zdroj podpory v S&VE.
Mnozí obyvatelé S&VEvidí v toku narízení
EU pomoc pri kontrole zkorumpovaných
domácích politiku. Toto je ale krátkozraký
názor. Neexistují žádné duveryhodné
dukazy, že bruselská byrokracie není také
zkorumpovaná. A navic, oslabení korupce
v Bruselu by bylo mnohem složitejší než
v clenských státech.

ZávErecnÉ POstreHY

Hlavním institucionálním rysem libe
rálního socialismu je omezení svobody
smeny a oslabení práva na soukromé
vlastnictví. Jak James Buchanan po
znamenal, vznik sociálního liberalismu

muže být vysvetlen jednotlivci, kterí "se
bojí být svobodný". Je tomu tak, protože
obcané, kterí se "bojí být svobodní" se
mnohem lépe kontrolují a vládnoucí
elita má tak možnost omezovat svobodu

výmeny a oslabovat právo na soukromé
vlastnictví. Eroze techto dvou pojmu
vytvárí behaviorální podnety, které
nejsou výkonné a efektivní. Odhaduji,
že liberální socialismus nebude schopen
konkurovat výkonum kapitalismu.

Musíme trpet následky dalšího so
cialistického experimentu? Nemusíme,
pokud se budeme rídit ekonomickými
poznatkya moudry z minulosti. Zakon
cím parafrází trí velkých západních vud
cu: triumf socialismu závisí na necinnosti
svobodného cloveka (Edmund Burke) ,

problém socialismu je, že casem vám do
jdou peníze jiných (Margaret Thatcher),
když nebudeme bojovat se socialismem
ted; kdy tedy? Když ne my, tak kdo? (Ro

nald Reagan). •
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PoucEní z JapOnsKÉ KriZE:
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LUKáš Kovanoa

inSTITUCí TU KOLaBovaLa Ci prímo

BanKromvaLa a vLáDa S íEaKcí

ODST oTáLELa. LEKCE cíSLO JEDna

TEolj zní, ŽE VLáOlj Blj SE mELlj 00

SITUaCE íljCHLE VLOŽIT a snaŽIT SE
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HOíloKa, ProFESOí EKonomiE

z ÓsaCKÉ unlVEíZITlj

[
"JaponSKO SE V OEvaOEsáT~CH

LETECH ODPUSTILO VELmi váž

n~cH omljLlJ. RaDa FinancnícH

Japonci jsou, zdá se mi, pomerne štíh

lí. Proc je v Evrope a v USA o tolik více

obézních lidí? Má to nejaký ekonomický

podtext?

Myslím, že máte pravdu: podíl obézních
lidí je v Japonsku mnohem nižší. Ale pres
to roste, možná se dokonce zacínáme pri
bližovat Spojeným státum ci západoevrop
ským zemím. Pro ekonomy to není typické
téma, ale ústav, kde pracuji (Institut sociál
nfho a ekonomického výzkumu pri Ósacké
univerzite, pozn. LK), je jednou z ústreden
behaYiorální ekonomie v Japonsku. Apli
kujeme tedy ekonomii na ruzné aspekty
lidského chování. Muj kolega, profesor
Šinsuke Ikeda, analyzoval ve své studii
vztah mezi obezitou a úrovní zadlužení.

Prišel na to, že obézní lidé mají tendenci
kupit i vyšší dluh. Vysvetluje to tak, že lidé,
kterí nejsou príliš disciplinovaní, chybí
jim trpelivost, jedí casto nadmíru a stejne
tak i nadmíru utrácejí, a tedy se zadlužují.
Ikeda má za to, že mezi temito dvema fe

nomény existuje spolecná prícinnost. Jeho
závery jsou statisticky velmi presvedcivé.

A vidíme to možná i nyní v dobe krize.

Hovorí se o ní jako o krizi z dluhu a ude

rila nejvíce v USA, kde je zároven nejvíce
obézních ...

Ano, potvrzuje to závery studie. A dal
ším ukazatelem jsou míry úspor. V USA
je míra zadlužení velmi vysoká a míra
úspor mizivá. Napríklad v rade asijských
ekonomik je tomu presne opacne.

Jak se vubec díváte na krizi?

Souhlasím s obvyklým výkladem, že ji
v USA spustily rizikové hypotéky a nové
financní deriváty. Je velmi obtížné sva-

lovat vinu na nekoho konkrétního, ale

patrne je vinna i vláda, která zanedbala
regulaci techto nových financních pro
duktu a príliš si nevšímala ani neetického
a neodpovedného jednání v privátní sfére.

Vidíte to tedy pUl na pUl - chyby jak na

strane vlády, tak i trhu, tržních subjektu?

Ano, lidé, tržní subjekty, se vždy snaží
hrabive uzmout maximum možného.

Vláda tak musí v jisté míre regulovat.

Otevírá se tak prostor práve pro behavio
rální ekonomii? Muže v rámci mainstrea

mové ekonomie zapustit koreny hloubeji?

Mnozí mají totiž za to, že modely, na nichž

ekonomie hlavního proudu staví, selhaly

nebo jsou nedostacující a že je treba se

více zabývat práve chováním lidí, které má

mnohdy k racionalite docela daleko.

Myslím, že cím dál tím více fenoménu ne
muže být vysvetleno tradicními a vlastne
jednoduchými ekonomickými modely.
Otevírá se tu tedy stále vetší a vetší pro
stor i pro behaYiorální ekonomii.

Behaviorální ekonomové pracují s pojmy,

jako je stádové chování apod. Vidíte je též

jako spouštec krize?

Ano. A stejne tak treba asymetrické in
formace - kupujícím tech derivátu pros
te nebyla ríkána celá pravda.

Témer všichni - média, ekonomové, poli

tici - dnes tak ci onak porovnávají krizi

se situací v Japonsku devadesátých let.

Vidíte nejaké analogie? Mužeme se poucit

z japonských zkušeností?

Myslím, že ty analogie urcite existují,
a také myslím, že Japonsko se tehdy do-
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pustilo velmi vážných omylu. Rada fi
nancních institucí tu kolabovala ci prímo
bankrotovala a vláda s reakcí dost otálela.

Lekce císlo jedna tedy zní, že vlády by se
mely do situace rychle vložit a snažit se
problémy rešit. V tomto ohledu mám za
to, že USA vstoupily do situace pomerne
rychle. Samozrejme, jejich opatrení nejsou
dokonalá. Místy jsou schizofrenická ...

Záchrana Bear Stearns ano, lehman Bro

thers ne?

Ano, ano. Stejne tak je nejvýše problema
tické užívání vládních penez ke kríšení
nefinancních spolecností typu General
Motors.

Ale presto si myslíte, že opatrení americ

ké vlády jsou rychlejší, razantnejší, a tudíž

lepší, než byly (ne)zásahy japonské vlády

v devadesátých letech?

Ano. Co se týce casování zásahu, jedna
la americká vláda mnohem rychleji než
Japonsko. Japonsko si prožilo patnáctile
tou recesi. To se proste v prípade tak roz
vinuté ekonomiky nedá nicím omluvit.

[o tedy konkrétne bylo tou nejvetší chybou

japonské vlády? Ono otálení?

Myslím, že k chybám došlo jak ve sfére
fiskální, tak monetární politiky. Koncem
osmdesátých let byla monetární politi
ka príliš expanzivní. To vedlo k bubline.
Její splasknutí bylo nevyhnutelné. Jenže
poté byla monetární politika naopak zase
príliš striktní. Pak vláda prišla s urcitou

Zadluženost

japonské vlády

je nejvyšší

ve vyspelém

svete, tudíž je
také obtížné

pricházet s dalšími

fiskálními stimuly.

podobou expanzivní fiskální politiky.
Jenže ta byla nedostatecná, nesprávná,
nebo prišla príliš pozde - mix restrik
tivní monetární politiky a neefektivní
fiskální expanze recesi protáhnul a zvláš
te neschopnost vyporádat se s problémy
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ve financním sektoru pak celou vec ješ
te zhoršila. Japonská krize byla hodne
o chybných vládních politikách.

V USA je míra
zadlužení velmi

vysoká a míra

úspor mizivá.

Napríklad

v rade asijských

ekonomik je tomu

presne opacne.

Behaviorální ekonomie pracuje i s pojmem

morálního hazardu. Tohle, donedávna spí
še odborné sousloví behem soucasné krize

témer zlidovelo. Obáváte se do budoucna

dusledku morálního hazardu, tedy vyústení

situace, kdy nadmerné podstupování rizika

není trestáno krachem, ale "odmeneno"

vládní sanací?

Ano, pokud lidé vedí, že je z toho vláda
príšte zase vytáhne, budou v riskantním
jednání pokracovat. Vlády mely dát dle
mého názoru daleko hlasiteji najevo, že
nynejší sanace byly výjimecné a že už
se príšte nebudou opakovat. Samozrej
me, predpokladem k tomu, aby se krize
neopakovala, je i zvýšení regulovanosti,
která by spolecnostem obchodujícím
s cennými papíry a dalším financním in
stitucím znemožnila klamat své klienty.

Myslíte si, že po krizi bude treba více regu

lace, nebo více trhu, aby systém fungoval

bez podobných otresu?

Mít volný trh je v principu dobré. Mys
lím však, že regulace jsou do urcité míry
nutné. Financním institucím musí být,
jak jsem rekl, zapovezeno klamání inves
toru. Regulace by mely pokrývat všechny
financní produkty.

Oobre: a je tedy treba více regulací, ci tre

ba "jen" lepší regulace? Nebyla míra regu

lace pred krizí dostacující?

Ne, nebyla dostacující. Vznikaly stále
nové a nové financní produkty, na než se
již stávající regulace nevztahovaly. Potre
bujeme nové regulace, které budou po
krývat nové produkty. Ovšem: regulace

by nemely být premrštené. Trh by nemel
být príliš potlacován.

Jak obycejní Japonci vubec hledí na krizi?

Vetšina lidí viní USA. Míní, že to, co se

deje v Americe, nás velmi ovlivnuje, stej
ne jako jiné zeme. USA jsou vineny také
proto, že je to klícový vývozní trh - pro
Japonsko velmi duležitý. Verejnost je pe
simistická, podniky propouštejí, HDP
velmi rychle klesá. Pesimismus se pak
prelévá do požadavku, aby vládní cinitelé
vystupovali proti krizi ješte více, aby se
snažili hospodárství nastartovat.

Myslel jsem to tak, zda lidé v Japonsku

svalují vinu na Západ jaksi obecneji, ne

pouze na USA. Prece jenom, japonská

spolecnost není tolik individualistická.

Napadají v tomto smyslu západní zpusob
života?

Ano, myslím, že ano. Rozdíly mezi Zá
padem a Japonskem existují znacné.
V základu jde sice o stejný ekonomický
systém, ale napríklad podíváte-li se na
pomer mzdy reditele velké firmy a ra
dového delníka, je mnohem nižší v Ja
ponsku než v USA. To práve muže vést
v USA k více sebestrednému jednání,
k následování svých zájmu za každou
cenu - lze tak mnohem více získat než

tím samým jednáním v Japonsku.

Jak se japonská ekonomika muže dostat

z nynejších problému co nejrychleji? Máte

nejaké doporucení?

Je velmi obtížné neco radit. Úrokové

míry jsou už nyní velmi nízko. Je vlastne
nemožné je snížit ješte více. Zadluženost
japonské vlády je nejvyšší ve vyspelém
svete, tudíž je také obtížné pricházet
s dalšími fiskálními stimuly. Vláda tak
má jen málo možností. Presto všechno si
myslím, že napríklad soucasný program
krátkodobých danových refundací je vel
mi nákladným opatrením, které nebude
mít prílišný efekt.

Jde o neco podobného, s cím loni prišla
v USA Bushova administrativa?

Presne tak. Jde o to, že vláda dá jisté, stej
né množství financních prostredku kaž
dému obyvateli. Jelikož však jsou lidé ne
jistí stran budoucnosti, peníze spíše jen
uloží; spotreba a potažmo ekonomika
se tím nenastartuje. Mnohem duležitejší
tak je uvést opatrení, která sníží nejis
totu lidí ohledne budoucnosti, zejména
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Charles Yuji Horioka (52)
Americký ekonom narozený v Bosto
nu, jenž dlouhá léta pusobí v Japonsku,
je profesorem Ósacké univerzity. Za
mlada se proslavil studií, kterou sepsal
s americkým ekonomem Martinem
Feldsteinem, pozdeji šéfem ekonomic
kých poradcu prezidenta Ronalda Rea
gana, a která poprvé zmínila takzvaný

Feldstein-Horiokuv rébus (viz níže).

Ríká o sobe, že je eklektik - kombinuje
ruzné myšlenkové proudy v ekonomii.
Zabývá se i ekonomií štestí: "Zejména
mladí lidé jsou v Japonsku doslova
posedlí znackovými vecmi, ruznými
doplnky, kabelkami Louis Vuitton ci
Chanel. Jenom kupují a kupují. Ne
kvuli kabelce, ale kvuli prestiži znacky,

kterou nese. Lidé nejsou príliš pobožní,
málo jich navštevuje pravidelne kostel
nebo svatyni. Meli by více rozvíjet
duchovno a méne se orientovat na ma

terii - pak by asi byli štastnejší," ríká.
Horioka sbírá známky a mince, býval
maratónským bežcem, plave, jezdí na
kole. Rídí patnáct let starý vuz Nissan
Match, který prý stále poslouchá.
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ohledne jejich možností mít zamestnání.
Vláda by tedy mela podporovat rekvalifi
kacní a jiné podobné kursy, dále podpo
rovat samotnou tvorbu pracovních míst.
To by bylo rozumné. Lidé jsou naVÍc také
úzkostní, co se týce stárí, ponevadž stár
nutí japonské populace je velmi výrazné
a soucasná podoba penzijního systému
nemusí takovému tempu v príštích le
tech stacit. Je treba reformovat penzijní
systém a systémy zdravotního pojištení.
Myslím, že tento typ cílených vládních
politik by byl mnohem efektivnejší a na
víc by tolik nestál. Jenom rozdávat peníze
navíc, to nebude mít efekt.

Feldsteinuv- Horiokuv rébus
(Feldstein -Horioka Puzzle)

Rébus spocívá v tom, že míry úspor
v jednotlivých zemích jsou vysoce
korelovány s mírami investic. Tak
ukazují statistická císla. Ekonomic
ká teorie, a v tom je ten rozpor, však
praví neco jiného: kapitál - peníze
by mely proudit vždy do té zeme,
kde investice slibuje vyšší dodatecný
výnos. Napríklad Francouz by tak
nemel mít žádné sklony investovat
práve ve Francii, jestliže nekde jin
de za hranicemi mu investice vyne
se více. Míra úspor by tedy nemela
v dané zemi souviset s mírou inves

tic, jelikož ty by se mely vždy prelít
do té zeme, kde budou nejvíce zhod
noceny. Jenže, jak poprvé upozornili
Martin Feldstein a Charles Horioka

v Economic Journal roku 1980, míry
úspor jsou s mírami investic vyso
ce korelovány - investice se jen tak
neprelévají (a to dokonce ani dnes,
témer po triceti letech od vydání
studie, kdy jsou kapitálové toky vol
nejší a svetová ekonomika je mno
hem více globalizovaná). Rébus je na
svete.

"Pracoval jsem jako asistent pana
Feldsteina. Byl to jeden z prvních pro
jektu, na nichž jsme spolecne delali.
Mel jsem štestí, že se ta studie stala
tak známou a že se jí dostalo takové
pozornosti. Byl to jeho nápad, dali
jsme dohromady data. Byli jsme pre
kvapeni ohledne výsledku. Necekali
jsme, že budou tak silné. Je prekva
pivé, že nikoho nenapadlo uskutecnit
takový jednoduchý test mnohem drí
ve, "vzpomíná po letech Horioka, jak
na rébus prišli.

Potrebujeme nové

regulace, které

budou pokrývat

nové produkty.

Zmínil jste stárnutí populace. To má vliv na

celkovou míru úspor v japonské ekonomi

ce, nebot starí lidé zpravidla sporí méne

než mladší lidé. Obáváte se dalšího vývoje
v tomto smeru?

Už dlouhou dobu predpOVÍdám, že rapidní
stárnutí populace povede k citelnému sní
žení úspor japonských domácností. Presne
to se ted deje. Míra úspor domácností je
okolo trí procent. V dobe vrcholu to bylo
23 procent. Propad tedy ciní dvacet pro
centních bodu. NaVÍcje dnes míra úspor
v Japonsku nižší než ve vyspelém svete
- tedy s výjimkou USA, tam je ješte níže.
Myslím, že ruku v ruce s tím, jak bude po
pulace dále stárnout, nadejeme se dalších
poklesu v míre úspor. Na druhou stranu,
nevím, zda je to nutne problém. Populace
jako celek totiž již vymírá. S menší popu
laci není treba tak velké výrobní kapacity
ekonomiky. Poptávka po investicích bude
nižší. Klesnou tedy úspory v ekonomice,
ale klesnou rovnež investice. Nemusí tedy
nutne vzniknout nejaká výrazná nerovno
váha. A naVÍc,vždy silze pujcit v zahranicí 
napríklad Cína, stejne jako zeme jiho
východní Asie, má velmi vysokou míru
úspor. A rovnež stárnutí populace zde
probíhá s výrazným zpoždením oproti Ja
ponsku. V následujících nekolika desetile
tích budou moci tyto zeme pujcovat jiným
státum, a to vcetne Japonska. Takže možná
to nakonec takový problém není.

[o Japonsko a jeho penzijní systém?

S tím to velmi problematické je. Jde
o prubežný systém. Je tedy velmi vý
znamne závislý na demografických
trendech. Se stárnutím populace se ufi
nancovatelnost takového systému stává
oríškem. Je možné snižovat penze, zvy
šovat naopak prubežné príspevky nebo
navýšit vek odchodu do duchodu - ale
myslím, že nejlepším rešením je pre
jít na systém na bázi penzijních fondu.
Ale samozrejme je velmi težké takový
prechod provést. V roce 2005 uvedla ja
ponská vláda pomerne revolucní legis
lativu (do té doby se jen prodlužoval vek

odchodu do penze nebo se navyšovaly
odvody), když snížila duchodové dávky.
Myslím, že to byl krok správným sme
rem. Ale, samozrejme, pokud se dávky
sníží príliš, starí lidé mohou mít problé
my s udržením životních standardu.

Obáváte se v souvislosti s protikrizovými

opatreními inflace? Warren Buffett varuje

pred citelnou inflací v USA?

Myslím, že hrozba inflace se možná
muže týkat nekterých zemí, avšak niko
li Japonska. Už mnoho a mnoho let tu
máme deflaci a je velmi složité jakkoliv
tento trend zvrátit. Pokud bychom obrá
tili deflaci v nejakou primerenou inflaci,
bylo by to pro japonskou ekonomiku vel
mi pozitivní.

Témer pred triceti lety jste spolecne s Mar

tinem Feldsteinem publikovali známou

studii, v níž se poprvé objevil takzvaný

Feldsteinuv-Horiokuv rébus [viz níže). Ten

rébus se posléze dostal do ucebnic po ce

lém svete. Má ale i své kritiky, kterí jej

alespon v jisté míre zpochybnují. Stále za

ním stojíte?

Rada veci se od té doby zmenila. Financ
ní trhy jsou mnohem VÍce globalizované,
stejne tak toky kapitálu. Ekonomiky jsou
v mnohem vetší míre liberalizovány. Na
vzdory tomu, že kapitál proudí mnohem
volneji, studie za studií stále ukazuje na
príklad to, že lidé mají tendenci investovat
ve své vlastní zemi ("home bias"). Mys
lím, že základní body argumentace naše
ho tehdejšího clánku jsou stále platné. •

Rozhovor vedl Lukáš Kovanda,
Ósaka

Další ctení:

Ch.Horioka. 2007. Aging, Saving and
Public Pensions. In: Asian Economic
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namic Panel Analysis oj Provincial
Data. In: Journal of Money, Credit
and Banking, vol. 39, No. 8 pp. 2077
2096.

Ch.Horioka. 2008. The Economic

Analysis oj lntra-Household Distri
bution and lnter-generational Tran

Jers. Tokyo.
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[ V cEm zaoscávámE, JSOU právní aSPEKTY EKOnOmiKY, aT JiŽ JE TO souDnICTví nEBO TrEBa KorUPCE. ]

Je už Ceská republika, dvacet let po za
vržení centrálního plánování, zcela vy
spelým státem s plne fungující tržním

hospodárstvím, tak jako dejme tomu sou
sední Rakousko? V nekterých oWedech
ano, v jiných ješte ne, ríkají tri prední tu
zemští odborníci, všichni clenové Národní

ekonomické rady vlády cili tzv. NERVu.
"Takové ty klasické veci jako inflace,

mena ci burza už jsou opravdu celkem
v porádku, stejne jako treba pracovní trh
nebo verejné finance, protože deficit stát
ního rozpoctu ve výši nejakých tech sto
sedmdesát miliard korun opravdu není
neco tragického," ríká Pavel Kohout,
reditel strategie v poradenské spolecnosti
Partners. V cem ale podle nej zaostává
me, jsou právní aspekty ekonomiky, at již
je to soudnictví nebo treba korupce.

S podobným názorem souhlasí i Mi
chal Mejstrík, reditel Institutu ekono
mických studií (lES) Karlovy univerzity.
"V urcitém ohledu je už dnes naše zeme
dokonce více tržní než to Rakousko,

nemáme napríklad tolik podniku vlast
nených státem nebo bankami," podotýká
a pokracuje: "Kdybych mel na druhé
strane Ceské republice neco vytknout, tak
urcite mimo jiné nízkou mobilitu obyva
tel, pricemž na mysli mám nejen že by se
meli víc stehovat za prací, ale podle potreb
trhu také casteji menit své povolání."

A v cem stále ješte zaostáváme podle
Miroslava Zámecníka, partnera financní
spolecnosti Boston Ventures? Daleko
víc v politické kulture než ve sfére eko
nomické, i když v takové Itálii s jejím
Berlusconim na tom z tohoto hlediska

nejsou o moc lépe, myslí si.
V tom jsou s ním zajedno i ostatní

dva experti oslovení naším casopisem,

lÉro 200'/ pAITDMNOST [ 45 ]



EKDnDmlKiJ

protože napríklad ta zmínená korupce
souvisí spíš s politickým systémem než
s ekonomikou. "Máme tu jakousi oligar
chii sestavenou z politických stran, kdy
se kamarádi vzájemne dosazují do ruz
ných pozic, na rozdíl treba od mafie však
jsou její clenové chránení imunitou,"
nebere si servítky Pavel Kohout, zatímco
Miroslav Zámecník je proste toho názo
ru, že se v naší zemi v uplynulých dvou
desetiletích podcenoval význam institucí
jako takových, pricemž pro moderní
kapitalismus jsou naprosto nezbytné.

Tím se dostáváme k nejvetším chy
bám a prohreškum ucineným po roce
1989. Podle profesora Mejstríka se na
príklad nepochopil význam moderního
verejného sektoru a nepodarilo se jej re
strukturalizovat, takže tu dosud máme

neefektivní byrokracii. "Jen zdánlive
okrajovým problémem je také regulace
nájemného, protože brzdí tu mobilitu
obyvatel, jak už jsem tady o ní hovoril,
nemluve o skutecnosti, že nekterí lidé

žijící v takovýchto bytech je dál nacerno
pronajímají," upozornuje a dodává, že
ti, kterí na dražší byt nemají, by samo
zrejme meli dostávat nejakou formu
podpory (ale od státu, ne od majitelu
domu).

Jednou z nejvetších chyb, ke kterým
v Ceské republice behem transformace
centrálne rízeného hospodárství na
tržní ekonomiku po sametové revoluci
došlo, ovšem byla zrejme nedostatecná
regulace kapitálového trhu. "Kdybych
byl tehdy - ciste hypoteticky - predse
dou vlády, Komisi pro cenné papíry bych
prosadil ješte pred spuštením kupónové
privatizace, aby byl tak ríkajíc férove ten
zápas pískán," prohlašuje Kohout.

I po "kupónovce" však podle nej do
cházelo k prehmatum, konkrétne k okrá
dání malých akcionáru, což nemelo být
dovoleno. Na mysli má v této souvislosti
predevším financní skupinu Motoinvest.

Respekt k vlastnickým právum, ale
také treba dodržování smluv, to je to, co
delá v tom dnešním pojetí kapitalismus
kapitalismem. "Podobné veci se pritom
už v tech devadesátých letech i vedely, ale
nebyla proste vule je prosazovat," ríká
k tomu Zámecník.

Lze se samozrejme také ptát, zda byla
vubec kupónová privatizace tou správ
nou cestou. Nedal se státní majetek roz
delovat do soukromých rukou nejakým
jiným zpusobem?
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Madarsko napríklad nechalo pod
niky masove zbankrotovat a poté je ve
verejných soutežích koupily zahranicní
spolecnosti, protože domácí investori
tehdy proste ješte nemeli peníze, ovšem
výsledek nakonec nebyl moc jiný než
u nás. V první polovine devadesátých
let se navíc do Ceské republiky ješte cizí
kapitál nijak nehrnul.

Madarská vláda však jinou cestou,
zdá se jít nemohla, protože zeme byla na

V urcitém ohledu

je už dnes naše
zeme dokonce

více tržní než to

Rakousko.

rozdíl od nás daleko víc zad!užená a na

rozdíl od nás tam také byla daleko vetší
vule prodávat majetek do zahranicí. Proti
byla více méne pouze politická levice,
která hovorila o neprípustném výprodeji
státního vlastnictví, vzpomíná Zámecník.

Kupónová privatizace byla nejlepší
z nedokonalých rešení, protože alespon
neco naši lidé od státu v rámci této for

my kolektivního investování na rozdíl od
obyvatel Madarska získali, tvrdí Mejstrík.
Jejím hlavním problémem byla ovšem
skutecnost, že se dostatecne nenastavila

základní pravidla, vzniknout mel naprí
klad vcas zákon o investicních fondech,

který by zakazoval jejich premenu na
akciové spolecnosti, jak to udelal mimo
jiné Viktor Kožený.

Svého casu se objevily i názory, že fun
gující právní systém mel být vybudován
ješte pred privatizací státního majetku
a spuštením ekonomických reforem vu
bec, s tím ale ne každý souhlasí. "Predchá
zet mu nemohl, oba procesy mely probíhat
soucasne, je ale pravda, že právo dodnes
za ekonomikou zaostává a právníky rada
našich politiku podcenuje," ríká Mejstrík.

Miroslav Zámecník se dokonce do

mnívá, že právo vznikalo zároven, protože
se dost dobre nemohlo cekat, až bude nej
drív vybudováno, ale jiná vec samozrejme
byla jeho dodržování. "Tehdejší zákony
neríkaly, že se smí krást," podotýká
a dodává, že príslušné ministerstvo zase

nemuselo dovolit již zmínenou premenu
investicních fondu na akciové spolecnosti.

Jediný z trojice námi oslovených eko
nomu, který pripouští, že ekonomickým
krokum mel asi opravdu predcházet
vznik právního systému, je Pavel Ko

hout, hned však pripomíná, že to vlastne
technicky nebylo možné, protože jsme
v té dobe ješte proste nemeli dostatek
kvalifikovaných právníku.

Další otázkou je, zda se Ceská repub
lika mohla v uplynulých dvaceti letech
vyhnout nejakým chybám, kterých se
predtím dopustily vyspelé zeme, jinými
slovy, jestli bylo možné nekteré etapy
jejich ekonomického vývoje jednoduše
preskocit. "Mne napadá napríklad naše
prevzetí ponekud prebujelého sociálního
státu, jaký do osmdesátých let minulého
století panoval v západním Nemecku,
je ale treba si uvedomit, že ke Spolkové
republice - a Rakousku - drtivá vetšina
odborníku i obycejných lidí tehdy vzhlí
žela jako k modelu, proti se ozývaly jen
ojedinelé hlasy," vzpomíná Kohout.

Nekteré postkomunistické zeme se
pravda systému s premírou sociálních
výhod vyhnuly, konkrétne ty pobaltské.
"V takovém Estonsku také udelali daleko

vetší pokroky než u nás, pokud se efek
tivnosti verejného sektoru týce, takže
napríklad tendry jsou tam pruhlednejší
a byrokracie rozhodne menší," ríká
Mejstrík, zatímco jeho kolega Zámecník
pripomíná, že v této zemi došlo k vubec
nejcistší ekonomické transformaci.

Profesor Karlovy univerzity nicméne
v zásade pripouští, že nejlépe ze všech
státu strední Evropy (natož východní) asi
transformace opravdu probehla v Ceské
republice. Dnes již neexistujícímu vý
chodnímu Nemecku napríklad vubec
nepomohlo, že príliš brzy prevzalo mzdy
a platy mnohem bohatší západní cásti
zeme, protože rada podniku zkrachova
la, a v sousedním Polsku zase meli "tisíce

plánu", které ale nikdy neuskutecnili.
V tom s ním ovšem nesouhlasí Mi

roslav Zámecník, podle nehož Polsko
naopak dosáhlo doslova fenomenálního
ekonomického úspechu. "Pravdou je, že
s reformami tam tak jako v Madarsku
zacali už v dobách vlády jedné strany,
i když pozdeji, až za posledního ko
munistického premiéra Mieczyslawa
Rakowského," pripomíná.

A Madarsko? Ješte pred nejakými de
seti lety bylo skutecne vydáváno za jakýsi



model a vzor napríklad co se zahranicních
investic týce, neuhlídalo však státní výdaje
a vymkla se z rukou financní stabilita.

Abychom se ale vrátili k naší republi
ce - premena na tržní hospodárství zde
neprobeWa tak dynamicky jako v Es
tonsku, Litve ci Lotyšsku, avšak ze všech
postkomunistických zemí asi nejméne
bolestne, dokonce i než ve vyspelejším
Slovinsku. "Meli jsme relativne malou
nezamestnanost a také inflace byla nižší
než v ostatních takzvaných emerging
markets," podotýká Kohout.

A co ješte se dá oznacit za úspech
transformace ceské ekonomiky? Menová
politika a vcelku úspešné fungování Ces
ké národní banky, tedy pomineme-li její
lehké zpanikarení v roce 1997, ale z toho
se zase rychle vzpamatovala, ríká Kohout.

Jak Miroslav Zámecník, tak Martin

Mejstrík zase považují za nejvetší úspech
našeho prechodu k tržnímu hospodárství
v uplynulých dvou desetiletích rych
lost, s jakou jsme se dokázali vclenit do

globální ekonomiky, takže dnes už se
ekonomicky republika ze sedmdesáti až
osmdesáti procent orientuje na Západ.
"Nejaké centrální mocnosti cili velké zemi
by to trvalo mnohem déle," je presvedcen
druhý z obou jmenovaných, pricemž po
dotýká, že zásluhu na tom mají predevším
soukromé firmy, ne vláda cili stát.

Požádali jsme v záveru našeho ohléd
nutí nad uplynulými dvaceti roky všech
ny tri oslovené ekonomy, aby se vyjádrili
také k osobe Václava Klause, který je
všeobecne oznacován za jakéhosi "otce"
transformace v Ceské republice. "Jeho
role byla nezastupitelná do odštepení
Slovenska a diky jeho rozhodnosti ze
jména behem tohoto procesu, ale takové
veci jako význam institucí ci vlastnic
kých práv z nejakého ne zcela zrejmého
duvodu nedocenil," ríká Zámecník.

Podobného názoru je i reditel lES,
podle nehož Klausovo pozitivní období
(kdy Mejstrík ocenoval napríklad jeho
schopnost srozumitelne vysvetlit principy

EKonomiKa

tržní ekonomiky) skoncila slavnou - ci
spíše neslavnou - stávkou železnicáru. "To
byl jakýsi zlom, poté už ten clovek ztratil
dynamiku a stal se víc politikem než eko
nomickým reformátorem," domnívá se.

A co si o Václavu Klausovi myslí redi
tel strategie firmy Partners? "Byla a je to
rozporuplná osoba - za klad považuji, že
od samého pocátku v naší republice pro
sazoval tržní hospodárství, což v jiných
postkomunistických zemích, napríklad
Rumunsku, nebylo tak úplne samozrej
mostí, a pozitivne hodnotím také jeho
menovou politiku vcetne nezávislosti
Ceské národní banky na vláde, zatímco
nejvetší chybou, které se dopustil, byla
podle mého názoru nedostatecná regu
lace kapitálových trhu, konkrétne pak
opoždený vznik Komise pro cenné papí
ry," vyslovuje svuj názor Pavel Kohout.•

Autor je nezávislý novinár.

Prední studentský casopis všech

právnických fakult v Ceské republice

Zajímavé rozhovory

Reportáže
Aktuální právní témata
Odborné právní clánky

Bližší informace naleznete na

www.elsa.cz

primalex@elsa.cz
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Inga ÁBELE

Víu promEnLivÝcH smEru

PrELOŽILa LEnKa MamUŠKová, KniHa Zdn, 2009, 245 su.
Jana KreJcová

S lotyšskou spisovatelkou lngou
Ábele se mohli ceští ctenári bud

setkat osobne v roce 2006 na praž
ském knižním veletrhu Svet knihy, nebo
neprímo formou povídek v antolo
gii soucasných lotyšských spisovatelek
Krajinou samoty. V Lotyšsku známá
a ocenovaná autorka (Výrocní cena za
literaturu, 2005), která se venuje i poe
zii a dramatu, se u nás predstavuje nove
preloženým souborem povídek, kterým
nás odvane daleko na sever do pustin lo
tyšského venkova a na smutné periferie
mest. Tyto prostory slouží jako dejište
lidských dramat, v nichž práve samota
a prázdnota hrají hlavní roli.

Soubor se otevírá netypickou povíd
kou Léta lásky, která už loni vyšla pre
ložená v literárním casopise Plav. Neob
vyklá je nejen v tom, že zde narazíme na
mužského vypravece príbehu. U Ábele
jinak prevažují ženské hrdinky a výrazne
ženské vnímání sveta. l chaotický a str
mý tok vyprávení se odlišuje od jinak
lyricky snových pasáží ostatních poví
dek. Príbeh se dá nazvat surrealistickým
pro neustálé balancování na hranici snu
a reality, celý se odehraje v mrákotách
a polospánku hlavní postavy. Pro Ábele
je príznacné, že vlastní realita je mnohdy
neuveritelnejší než samotný sen. A sen
jen lehce naznacuje a predznamenává
mnohem dramatictejší události.

Na lotyšský venkov se poprvé dosta
neme v povídce Rodina u more, kde si
na rozlehlý venkovský statek prijedou
deti s rodinou vyzvednout starého otce
a odvezou ho k nedalekému mori na spo
lecný krátký pobyt. Tady poprvé se set
káme s ostrým kontrastem mezi ven
kovským životním stylem, jeho hodnota
mi a odlišným plynutím casu, a životem
mestských lidí, kterí sice ješte cítí vazbu
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na svet, ve kterém se narodili, ale jejich
život je už tomu venkovskému tak
vzdálený, že návšteva z Marsu by mela
snad stejný prubeh. Autorka nám dává
nahlédnout do mezilidských vztahu na
hlo daných vzájemným nepochopením,
sobeckostí a prázdnotou.

Následují dve povídky, jakési jádro
celého souboru, ve kterých se setkáme
za vypjatých událostí se dvema stejný
mi protagonisty. S mileneckým párem
levou a Pávilsem, mladými úspešnými
zbohatlíky z Rigy, kterí si koupí chalupu
v regionu, ke kterému je váže dávné pou
to predku. V první povídce pár vzdoruje
nástrahám ledové krajiny za silvestrov
ské noci a v druhé, o nekolik mesícu

pozdeji, zoufale bojuje s ohnem, který
zachvátil krajinu pri vypalování trávy.
Proto se i obe povídky jmenují podobne.
Vítr promenlivých smeru. Muž a Vítr
promenlivých smeru. Žena. V obou
príbezích hraje vítr duležitou roli, at už
jako posel dobrých zpráv, ci jako rozsé
vac zkázy, a tudíž by ctenár ocekával, že
"podtitul" Muž a Žena budou znamenat
hlavní vypravece. Proto se zdá zpocátku
matoucí, že v obou príbezích sledujeme
pouze leviny myšlenky. Až teprve v záve
ru pochopíme, co temito názvy autorka
myslela. Jde o oznacení skutecného
hrdiny. V prvním príbehu prebírá inici
ativu muž a zachranuje sebe i ženu, která
upadá jen do role pasivní pozorovatelky
dramatu. V druhém príbehu bojuje s živ
ly žena a muž se dává zbabele na útek.
Samotná dramaticnost však nespocívá
v akcních scénách, kdy jde mnohdy hr
dinum o život, ani v opetovném napetí
mezi rižskými "luftáky" a svéráznými
obyvateli vesnice, ale ve vnitrních dra
matech, která v sobe postavy svádejí. "Jak
to, že presne vím, kolik stojí veci, které mi

patrí, ale nevím, jestli mi/uju cloveka, se
kterým žiju?" (s. 75) Takovými otázkami
se zaobírá leva, a presto že stále pochy
buje o vztahu s Pávilsem, "než se uloží ke
spánku do veliké, široké postele, která bez
nej vypadá jako vyhorelá poušt, všimne
si na kraji stolu kresby a posedlá náhlým
nápadem se zprudka zvedne. Tady! Tady
je chyba a nikde jinde. Nakreslila tento

den, ale naprosto špatne. Rychle, s divoce
tlukoucím srdcem opravuje kresbu. Na
ohromném poli nakreslí druhého clovícka.

Jde tomu prvnímu naproti." (s. 163) Pres
tože vše bylo témer zniceno, vždy máme
nadeji na nový zacátek.

Soubor se uzavírá rozsáhlou povídkou
Pravdy ze sauny, v níž se ocitáme spolec
ne s dvema mladými dívkami na výsost
ne ženském území - v dámské saune na

chudém predmestí. Pro hlavní hrdinku
je to místo jakési univerzity života. Jak
sama fulghumovsky poznamenává:
"Všechno, co vím o živote, jsem se dozve
dela v saune. " (s. 202) Je to povídka plná
kontrastu, v níž Ábele rozehraje celou
paletu nálad a stavu mysli, od bezsta
rostného pocitu štestí, s nímž v náhlém
rozmaru vcházejí hrdinky do sauny, až
po nejtrpcí bolest, jakou mohou cloveku
prinést jen nenaplnené ci znicené vztahy
v rodine.

lnga Ábele je vynikající v zazname
návání náhlých pohnutek lidské mysli
a ženského vnímání sveta. Dokáže je
dinou vetou vystihnout pocit, pro který
by jiní hledali mnoho slov. Dokáže vás
prekvapit postrehy ze života, nad který
mi vás ješte nenapadlo premýšlet. "Ne
príjemné dny se nejhur snášejí v kvetnu. "
(s. 167)

Ackoliv je všem povídkám spolecná
jistá lyricnost, nejsou stejné. Máte se na
co tešit. . . •
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PrELOŽIL LaDISLaV Na9Y, BB art 2009, 512 su.

Jirí G. RužicKa

U plynulé století nám mnohé dalo
(zejména v oblasti technologické
ho pokroku), ale také mnohé vzalo

(zejména víru v to, že s pokrokem se vy
víjí k lepšímu i clovek). Bylo to také stole
tí, v nemž se víc než kdy jindy zacala sbli
žovat úloha ženy a muže ve spolecnosti,
až obe pohlaví témer splynula. Gendero
vá revoluce v druhé polovine století dala
vzniknout žene, která preferuje kariéru
pred rodinou, muži se zase presunuli od
teŽkých prací pred zárící obrazovky po
cítace a v domácnosti se musí se ženou

delit o domácí práce. Vznikl tak herma
frodit, který vkrocil do 21. století.

Americký spisovatel Jeffrey Eugenides
se pokusil zachytit nejduležitejší prome
ny, kterými západní civilizace ve 20. sto
letí prošla. Sepsal moderní epos o svete,
v nemž hromadná migrace vymazává
hranice mezi státy, o svete, v nemž má
každý alespon minimální šanci probojo
vat se z delnické trídy mezi elitu. Román
se obsahove delí na dve poloviny. V první
sledujeme "putování genu", který má
na svedomí narození oboupohlavního
jedince, jehož život sledujeme v druhé
cásti. Autor nám vypráví príbeh, který
zacíná na pocátku 20. století v recké
Smyrne, vyplenené tureckými vojsky.
První generace, kterou nám predstavuje,
jsou rectí emigranti, kterí pred zkázou
uniknou tak jako vetšina tech štastnejších
do Spojených státu amerických. Desde
mona a její partner Lefty však nejsou kla
sickými milenci. Jsou sestrou a bratrem
a svuj incestní vztah pred spolecností
skrývají. Práve u nich se zacíná cesta
degenerovaného genu, který však musí
zakotvit ješte v jedné prestupní stanici,
jejich synovi Miltonovi. Ten zastupuje
generaci, která sice vyrustá v imigrantské
komunite, ale už je zcela "americká"

(Desdemona napríklad ješte ve stárí
promlouvá zkomolenou anglictinou, za
to Milton není schopen naucit se dobre
recky). Až jeho spojením s další pokrevní
príbuznou, jeho sestrenicí Tess, dostává
gen šanci naplnit svuj osud; dá vzniknout
hermafroditovi. Calliope se narodí jako
dívka, respektive je za dívku považován,
protože ve skutecnosti má mnohem blíž
k mužskému pohlavi (i proto ho pritahují
dívky). Pasáže, v nichž se dívka prome
nuje v muže, využívá autor k nastínení
drobných rozdílu, které mezi pohlavími
jsou predevším v kulturní rovine

Eugenidesuv román se z velké cásti
odehrává v prumyslovém Detroitu, mes
tu zasvecenému prumyslu, zejména au
tomobilovému, mestu, které nejvíce pocí
tilo hospodárskou krizi ve 30. letech.
Tady se autorovi otevrela další kapitola
z dejin USA, kterou do svého románu
vstrebal (a my ji také jako montovací
linka na automobily sami prožíváme
pri jeho ceském vydání). Hrdiny nechá
živorit ve ctvrti, která se náhle stane

chudinskou - Lefty se vrhá do ilegálního
obchodu s alkoholem, Desdemona pes
tuje hedvábí pro vznikající muslimskou
organizaci. Tato epizoda je však jen
odrazovým mustkem pro následující
obchodní úspech jejich syna Miltona,
který tu zosobnuje americký sen, když
se z majitele malého baru, jenž mu pre
nechá jeho otec, stane zakladatelem celé
síte restaurací s rychlým obcerstvením.

Dej románu vypráví Cal1iope/Cal,
nejprve jako neúcastný pozorovatel, poté
ve svých vzpomínkách a nakonec z po
zice autora príbehu a zároven "reálné"
postavy. A je to vypravec rozmarný, který
si nenechá ujít žádnou príležitost, jak
vybocit z ústrední dejové linky k mikro
príbehu, nebo esejistickému zamyšlení.

Práve tato rozmarilost však román po
stupne nafukuje až na težko snesitelných,
více než 500 stran. Eugenides je schopný
vypravec a prekladatel Ladislav Nagy
patrí k našim nejlepším prekladatelum
z anglického jazyka, a proto se román cte
hladce, presto je ctenár obcas vycerpán
záplavou slov, která s hlavním dejem
casto príliš nesouvisí. Chvílemi se román
promenuje ve sled epizod a nedrží príliš
pohromade. O Calove soucasném živote
(príbeh vypráví jako jedenactyricetiletý)
se nedozvíme témer nic. Nekteré na

rážky jsou pak príliš doslovné. Milton
prestehuje svou rodinu do ctvrti nazvané
Middlesex, což odkazuje ke strednímu
pohlaví v originálním názvu románu.
Pojmenování jedné z postav Predmet
podle Bunuelova snímku Ten tajemný
predmet touhy zase príliš nezapadá do
kulturního rozhledu dívky v období
puberty, která je tu jinak vykreslena spíše
jako trochu naivní. Bratr Cala tu pak
není nazván jinak než Clánek jedenáct,
což je odkaz na paragraf o bankrotu, aniž
by bylo vysvetleno, proc se autor rozhodl
práve takhle, když Caluv bratr má s ban
krotem jen málo spolecného.

Na Hermafrodiovi pracoval autor
témer deset let a možná se mu trochu

vymkl z rukou, nicméne v roce 2003 byl
ocenen Pulitzerovou cenou jako nejlepší
beletristické dílo toho roku. Zrejme pre
devším proto, že se mu podarilo zachytit
americký tavicí kotel v dobe, kdy se pod
ním zatápelo nejvíc. Autor pritom vy
cházel z vlastních zkušeností: i on je
potomkem recko/irských imigrantu i on
prožil svuj život v Detroitu. Eugenidesuv
román se cte dobre a nechává ctenáre
nahlédnout do americké duše. Zanechává

po sobe však pachut nedorecenosti a vetší
skromnost by mu urcite jen prospela. •
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Karikatura Aloyse Skoumala z roku 1928.

[ 50 ] pAITOMNOST / lÉto 2009

arao

Dagmar 8LumLDvá

V roce 1957 mezi Prahou a Brnem
putovaly dopisy pripravující vydání
unikátní sbírky epigramu, aforismu

a sarkasmu nazvané Budiždán. Na praž
ské strane korespondence stál autor po
tenciální knížky, triapadesátiletý Aloys
Skoumal, toho casu knihovník univer

zitní knihovny, prekladatel Jonathana
Swifta (Výbor z díla f. Swifta obsahující
rovnež jeho starší preklad Gulliverových
cest vyšel v roce 1953), kritik a spisova
tel, jehož projevy na obou poválecných
sjezdech spisovatelu (1946, 1956) se jen
težko dají prehlédnout. Z brnenské stra
ny psal Jan Trefulka, redaktor nového
Krajského nakladatelství v Brne. Oba
muži meli na vydání knihy zájem; Tre
fulka pro ni hledal politicky a spolecen
sky schudnou cestu, Skoumal obhajoval
a vysvetloval kulturnehistorický kontext
nekterých méne aktuálních císel a jejich
poselství. Jeden z epigramu, za jehož
otištení bojoval, se týkal Eduarda Basse
a jednoho starého prípadu, na který se
Skoumalovi jen težko zapomínalo, pro
tože mu na dlouhý cas uzavrel redakce
nekolika literárních casopisu. Ctvrtstole
tí starý konflikt mezi Lidovými novinami
a Melantrichem, v jehož režii na prahu
roku 1933 zacal vycházet nový ctrnácti
deník Listy pro umení a kritiku, Skoumal
Trefulkovi vysvetlil slovy, že "koncern
Stránského" si dupl na "koncern Šaldy".
Skutecne to byla v prvé rade srážka dvou
vydavatelských gigantu a Skoumalova
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role, respektive role jeho clánku o Karlu
Capkovi, který si tehdy redakce Listu vy
žádala, byla pouze její záminkou. Jméno
Aloyse Skoumala na stránkách obnove
né Prítomnosti lze tedy chápat nejenom
jako jeden z mnoha paradoxu jeho živo
ta, ale rovnež jako opoždený akt smíre
ní. Pro úplnost: tisk sbírky Budiždán byl
tesne po jejím vysázení z politických du
vodu zakázán.

Ackoliv Aloys Skoumal pulstoletí své
ho života prožil v Praze, neprestal se vuci
ní vymezovat; "nemám pražské vychová
ní", ríkával obcas. Narodil se 19. cervna

1904 v Paclavicích v jižním cípu Hané.
Pobyl tam pouze krátce, protože jeho
otec, správce statku hrabete Františka
Seilerna-Aspanga, casto menil místa své
ho pusobení. Nedaleká Kromeríž, v níž
Aloys Skoumal strávil osm let gymna
ziálních studií, zformovala jeho intelekt
zásadním zpusobem, proto se k ní casto
vracel, byt ne vždy fyzicky. "Jeho" Mo
rava s ním bývala kupríkladu ve zpevu
Peveckého sdružení moravských ucitelu
a básník Jan Skácel moravskou tóninu

identifikoval i v jeho prekladu Joyceova
Odyssea z roku 1976. Rodná Morava
"Lojzícka" pana pojezdného vybavila
predevším houževnatostí a až zavilou
urputností v obhajování ideálu, které za
caly být "de mode" již po druhé svetové
válce a od padesátých let se staly nepo
chopitelnými a hlavne nepotrebnými.
Ostatne již ve tricátých letech František

Halas Aloyse Skoumala (prátelé jejich
dvojici podle fyzického vzhledu ríkali
"Garamond a Petit") nazval posledním
ze "zbrojnošu dobývajících nám zemi
zaslíbenou".

Drobný "zbrojnoš" se až do roku 1926
psal Alois a již na kromerížském arci-

Z irské cesty
si Skoumal

privezl také nový

pravopis

krestního jména 

do katalogu
univerzitních

posluchacu na
zimní semestr

1926-27 se
poprvé zapsal

jako Aloys.

biskupském gymnazlU vyvíjel v zájmu
vecí spravedlivých takovou iniciativu,
že v pololetí oktávy musel prestoupit
na gymnázium státní. Maturitu v roce
1923 složil s výborným prospechem; byl
vždycky výborným žákem, proto rád
prijal a celým životem naplnil koncept

vecného studentství, tak jak jej stanovil
staroríšský Josef Florian pro svou "kres
tanskou univerzitu".

Na kromerížském církevním ústavu

Skoumal získal skvelé filologické vzde
lání a genius loci mesta prohloubil jeho
hudební dispozice. Obojí smerovalo k li
terature, k práci se slovem, k prekládání.
Ani první ani druhé gymnázium mu
však neporadilo, na jaké místo - nikoliv
profesní - se má v živote postavit; to
dokázal až vzor originálního krestan
ského kritika, vydavatele a prekladatele,
staroríšského Josefa Floriana. Skoumal

jej poprvé navštívil po maturite a do
Staré Ríše se pak vracíval pravidelne
až do Florianovy smrti v roce 1942.
Býval velmi pozorným posluchacem
Florianových výkladu a jedním z mála
návštevníku, kterí se odvažovali s nimi

obcas nesouhlasit. Vždy ho však fascino
vala síla Florianova presvedcení a vdecil
mu predevším za "chlapské merení sil",
jak pripomnel v posmrtné vzpomínce.
Tehdy si zároven povzdechl, jak málo
"maskulin" zustalo po jeho smrti v ceské
literature.

Filologická studia na Filozofické fa
kulte Univerzity Karlovy si vyvzdoroval.
Protože odmítl studium práv, jak si prál
otec, musel se v Praze uživit sám. Více

než univerzitní profesori, k nimž patril
i F. X. Šalda a Václav Tille, jej obohacova
la debatní atmosféra kaváren - Národní,

Tumovky, Westendu, kde se v radikálním
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Z doby pražských studií.

Zleva Aloys Skoumal, Jan Lep, Vilém Závada,
František Branislav.

Skoumal ceskému

prostredí, jemuž

florianovsky

nevybíravými

slovy vytýkal

"hovniválství",

"fortovskou

dukladnost",

"flekovskou

úroven" a "pivní

pochechtávání",
zase do [ech

systematicky

prinášel prísnou

i hravou,

neustrašenou,

velkorysou
a hlavne

svobodnou

literaturu irské

provenience.
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odmítání buržoazní morálky i kultury
mladí katolictí intelektuálové tak vzácne
shodovali s intelektuální levicí z Devetsi

lu. Dvacátá léta dvacátého století tehdy
teprve vstupovala do své druhé poloviny
a sen o spravedlivém svete a cloveku
usilujícím o duchovní velikost ješte budil
dojem možného naplnení.

Pres jistý Skoumaluv celoživotní
úsmešek nad akademickou vedou mu

prece jen univerzita prinesla dve zá
sadní setkání. Chronologicky prvním
byl Anglický seminár Viléma Mathesia,
pritažlivý složením posluchacu, k nimž
v dobe Skoumalova studia patril ku
príkladu Frank Tetauer ci René Wellek,

a moudrým vedením vzdelaného profe
sora, který vedel, že nejduležitejší je dát
studentum inspiraci a prostor pro jejich
vlastní myšlení. Druhé setkání se ve své
"osudovosti" projevilo až na sám záver
studia, kdy se Skoumal na svou kolegyni
Hanu Duxovou zadíval jinak než ocima
kolegy.

Hana byla jednou z prvních cesko
slovenských stipendistek ve Spojených
státech; dva roky strávila na Vassarské
koleji v Poughkeepsie a dvoje prázdniny
jako au paire v Kanade. Studijní pobyty
v Americe a v Anglii byly atraktivní
novinkou pražské univerzity i stále
ješte mladého ceskoslovenského státu.
Nad nadejemi clenu Mathesiova se
mináre obcas prevládl "státní zájem",
kupríkladu když prednost dostaly
Masarykova sekretárka a neter Edvarda

Beneše. Skoumal na jare 1926 vyjel
s podporou Liitzowova stipendia na
dva mesíce do Londýna a do Irska.
Poznání Dublinu a irského venkova

bylo nejcennejším ziskem jeho cesty.
Na "zeleném Erinu" se chtel setkat

predevším s dávnými krestanskými
zdroji evropské kultury, které tolik
postrádal v hašterive politikarícím
domácím katolickém prostredí.
Odchován idealismem epiky Julia
Zeyera vyjel hledat velikost skutku
a sílu poezie srovnatelne malého ná

roda, který pres mnohé vady nikdy
netrpel syndromem služebnosti.

Z irské cesty si Skoumal privezl
také nový pravopis krestního jmé
na - do katalogu univerzitních po
sluchacu na zimní semestr 1926-27

se poprvé zapsal jako Aloys. Vzo
rem mu byl sv. Aloysius z Gonzagy,
rovnež patron Jamese Augustina

Aloysia Joyce. Joycuv Ulysses, odborníky
"pasovaný" na román dvacátého století,
vyšel v roce 1922. Skoumalovo vnímání
Irska a jeho kultury nebylo výrazem
"pouhého" irofilství. Jestliže o Vrchlic

kém Ferdinand Peroutka napsal, že svým
dílem "prinášel formové bohatství chudé

zemi", Skoumal ceskému prostredí, je-



Více než

univerzitní

profesori, k nimž

patril i F. X. Šalda

a Václav Tille,

jej obohacovala
debatní atmosféra

kaváren 

Národní, Tumovky,
Westendu.

muž florianovsky nevybíravými slovy
vytýkal "hovniválství", "fortovskou du
kladnost", "flekovskou úroven" a "pivní
pochechtávání", zase do Cech systema
ticky prinášel prísnou i hravou, neustra
šenou, velkorysou a hlavne svobodnou
literaturu irské provenience. Hlavní osou
jeho "výchovného zámeru" byla triáda
Jonathan Swift - Laurence Sterne 

James Joyce, které prekládal a jejichž
prostrednictvím sdeloval své názory
v dobe, kdy byl z ceské kultury defi
nitivne vymeten jako puvodní satirik

Z olomouckého pobytu.

ZlevaAloys Skoumal, JoseF Vašica, Eva Vrchlická, Erik A. Saudek.

K této ose se primykala rada
prekladu méne známých
irských prozaiku, slovníková
hesla, prednášky, doslovy,
jubilejní clánky a glosy.

Osobitý satirik Aloys
Skoumal je dnes témer za
pomenut, do ucebnic v tom
to žánru pronikli jeho ne
kdejší rivalové Václav Laci
na a Jirí Robert Pick, každý
s ponekud jiným ideovým
odstínem. Skoumalovi ne

bylo "svaté" žádné pro
stredí; jeho slovo nepo
sluhovalo zájmum žádné
skupiny a ve vybroušené
forme epigramu ci afo
ristických postrehu cílil
do všech smeru kultur

ního a spolecenského
spektra. Nerespektoval
ani ocekávanou loajalitu
k nadrízeným institucím
a sdílení takzvaného ko
lektivního názoru. Proto

mel radu problému jako
redaktor katolického vy
davatelství Vyšehrad (od
roku 1936) a šéfredaktor jeho stejno

jmenného casopisu, vzniklého bezpro
stredne po válce. Pro Vyšehrad zacal

být nepríjemným bremenem vášnivými
obhajobami Karla Schulze a Ivana Sla
víka, jejichž díla byla neprijatelná nejen
pro vedení vydavatelství, ale i pro radové
cleny katolické obce - Slavíkovu sbírku
Snímání s kríže kupríkladu sazeci odmítli
sázet. Skoumal ovšem nevidel nic jiného
než umeleckou sílu "problémových"
knih - o Schulzove románu Kámen a bo

lest jezdil prednášet ješte dlouho poté,
co vášne sporu vyvrely - a bil se za ne
se vší prudkostí svého temperamentu.
Když z casopisu Vyšehrad ucinil platfor
mu svých nonkonformních názoru, byl
z jeho vedení odsunut a vcasná nabídka
pusobení v diplomatických službách za
bránila závažnejším nepríjemnostem.

V roce 1947 se Aloys Skoumal stal
kulturním pridelencem ceskoslovenské
ho vyslanectví v Londýne. V diplomatic
kých službách vykonal mnoho dobrého
zejména pro ceskou a slovenskou hudbu;
nekterá hudební telesa - vcetne Pevecké

ho sdružení moravských ucitelu - vešla
práve díky britskému hostování v techto
letech v širší evropskou i svetovou zná-

KUL'tura

most. V roce 1950 byl Skoumal ze své
funkce odvolán. Ackoliv byl s Cechami
v neustálém kontaktu, "prenošený", krát
kozraký idealismus dvacátých let mu za
bránil plne si uvedomit, co se v dobe jeho
tríleté neprítomnosti doma odehrálo.
K pochopení ceské reality padesátých let
se dopracoval opoždene a bolestne. Ne-

V roce 1947 se

Aloys Skoumal
stal kulturním

pridelencem
ceskoslovenského

vyslanectví

v Londýne.

kdejší prátelé a známí mizeli v zahranicí
jeho v Anglii ani v náznaku nenapadla
myšlenka na emigraci - nebo ve vezení,
z mnohých se stali "kanálie a komturi".
Nejcitliveji vnímal nezájem o vlastní
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"Hanácké Athény" - Kromeríž Skoumalových gymnaziálních studií.

KULtUra

Graham Greene (vpravo) v Praze v roce 1969

s Aloysem Skoumalem (uprostred)
a Bedrichem Fucíkem.

tvorbu, vždyt pred odchodem do Anglie
mu bez problému byly doruceny i dopisy
s adresou: Aloys Skoumal, spisovatel,
Praha. Již nebyl ani redaktorem, který
by pravidelne vstupoval do povedomí
ctenáru svými editorialy, at
k jejich libosti, nebo vzteku.
Byl opet knihovníkem uni
verzitní knihovny, kterému
se cas od casu podarilo
otisknout epigram ci diva
delní kritiku.

Svou vzdelaností byl
Skoumal disponován rov
než k vedecké práci, ani
v této sfére však o jeho
tvurcí potenciál nebyl zá
jem. Teprve na konci še
desátých let, která zazname
nala mírný zájem o jeho
kritické názory i satirické
dílo, byl víceméne symbo
licky pozván na univerzitu
k prednáškám o dejinách
prekladu. Preklady si kdysi
privydelával na studium,
honoráre za ne ulehcovaly
živobytí i jeho šesticlenné
rodine. Infarkt, kterým
zaplatil své probuzení se do
poúnorové reality, mu pa-
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radoxne zklidnil druhou polovinu tvur
cího života; ctyriapadesátiletý invalidní
duchodce Aloys Skoumal se mohl naplno
venovat nejnárocnejším prekladum. Ne
náhodou byli "jeho" britští prozaikové
velkými kritiky spolecnosti; v sedmdesá
tých letech k nim pridal Rakušana Karla
Krause. Jejich slovy "smel" pronášet sou
dy nad pokleslou humanitou své doby,

Jednem byl

podezrelý, druzí

se mu radeji - pro

jistotu - vyhýbali.

doby, "která i batolátka naUCl
ríkat stokrát denne doprdele".
Vlastních ironických postrehu,
myšlenek vybroušených k do
konalému tvaru, tak jak to pred
ním dokázal pouze Karel Hav
lícek Borovský (to kvuli nemu
musel kdysi opustit církevní
ústav), se nezríkal, i když je
formuloval víceméne pro sebe,
pro vlastní zálibu v presném
myšlení. Všudyprítomné ne
myšlení ho provokovalo až
do posledních dnu; psát své

postrehy o nem do nejruznejších (ne)
kompetentních institucí mu necinilo pro
blém. Vedel, že je "príliš svudné babrat se
v tom bezmocném šklebení nad tím, že

ta mince, kterou máš v ruce, je nadobro
falešná". Presne pojmenoval i diagnózu
druhé poloviny dvacátého století ve své
zemi: "Poctivost? Síla? K smíchu! Pouhá

jména. I Psí charakter, ten už se nezlomí. I



Stokrát zkurvené naše svedomí / jsou
pomeje, kafebraun do zelena. /f" Presto,
anebo práve proto nikdy neprijal masku
lhostejnosti vuci obklopujícímu svetu;
ne nadarmo k jeho nejoblíbenejším
literárním postavám patrili Don Quijote
a Antigona.

Aloys Skoumal prožil bohatý a pestrý
život; nosil diplomatický cylindr i želez
né pruty v klettendorfském lágru, kam
byl internován v roce 1944 za svou man
želku Hanu - židovku. Miloval dobré

víno a venkovské prostredí, kde prestával
být sžíravým ironikem a promenoval se
v moudrého "pantátu". V ceské kulture
pusobila rušive jeho nezaraditelnost
a suverenita jeho soudu evokovala opatr
nickou otázku, co nebo kdo za ní asi stojí.
Jednem byl podezrelý, druzí se mu radeji
pro jistotu - vyhýbali. Svou roli sehrála
i skutecnost, že ceskému prostoru není
vlastní satira vyrostlá na hrotu ironického
ostrí, ta která nebaví, ale až ke korenum

vyvrací jednu skutecnost, aby nová, vyšší

V ceské kulture

pusobila

rušive jeho
nezaraditelnost

a suverenita jeho
soudu evokovala

opatrnickou

otázku, co nebo

kdo za ní asi stojí.

mohla vyrust. Ne se vším v jeho odkazu,
z nehož byl publikován pouhý zlomek,
lze souhlasit, ale on sám si byl spraved
livosti i nespravedlivosti svých kritických
soudu vedom, viz cyklus aforismu Mots

justes et injustes, v roce 1965 jen zcásti
otištený v Tvári. Muže-li být cím Aloys
Skoumal príkladem, tedy tím, že jeho

Kunuu

život a každé slovo, které kdy vyslovil ci
napsal, jsou od sebe neodmyslitelné. Pro
ouverturu k jednadvacátému století to
není malý vklad. •

Dagmar Bliimlová

je kult umí historicka,

pIlsobí na filozofické fakulte

lihoceské univerzity.

Další ctení:

Dagmar Bliimlová, Aloys Skoumal.
Ironik v ceské pasti, C. Budejovice
2009.

Dagmar Bliimlová (ed), Malý Bu
diždán Aloyse Skoumala, Pelhrimov
2004.

Dagmar Bliimlová, Skoumalovy
výchovné lekce ceské kulture, in: Pro
meny elit v moderní dobe. Sborník
k narozeninám docenta Roberta

Saka, Ceské Budejovice 2003.
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[
Komunismus mODErní TanEC programovE nEPoDPoroval JED

naK pro JEHO poDPoru lnoIVIOUaLll':,j a JEDnaK JaKO ProDUKT

"ZKaŽEnÉHO" ZápaDu. ]
/ o v
E PUDE

Tanec je umelecký obor, jehož roz
voj nabral v Cechách od sametové
revoluce nebývalou dynamiku. Rok

1989 byl v tanecním umení zásadním
a prulomovým. Komunistický režim
programove podporoval žánry jako balet
a lidový tanec a modernímu tanci nedá
valy oficiální struktury žádný prostor.
Výsledky prekotného tanecního vývo
je v uplynulém dvacetiletí pripomínají
dobré víno zasazené do neúrodné pudy.

Geneze moDerníHO tance
v [ecHácH
Geneze toho, cemu dnes ríkáme moder

ní tanec, probíhala behem 20. století, a to
výhradne v západní Evrope a pozdeji
v USA. V druhé polovine 20. století, tj.
v dobe, kdy u nás panoval komunismus,
se moderní tanec stal rovnocenným ume
leckým partnerem baletu s radou plne
profesionálních souboru. V Cechách byl
však moderní tanec v roce 1989 naprosto
neznámý pojem. Pred válkou existovala
tradice výrazového tance s radou silných
osobností, ale ta byla nacismem a pozde
ji nástupem komunismu zcela prerušena.
Komunismus moderní tanec skutecne

programove nepodporoval jednak pro
jeho podporu individuality a jednak
jako produkt "zkaženého" Západu. Na
víc strediska jeho vývoje byla na druhé
strane železné opony a ceská verejnost
tak od nich byla hermeticky oddelena.
Fragmenty moderního tance existovaly
jen na amatérské bázi a jediným profe
sionálním souborem "moderního tance"

byl Pražský komorní balet Pavla Šmoka,
který sice byl unikátní ceskou formou
hledání "moderního vyjádrení", ale jeho
pohybový slovník pramenil z baletního
neoklasicismu a folklóru. Náznakem

jistého predrevolucního uvolnení bylo
hostování Nederlands Dans Theatre
v ND v roce 1982 a Baletu XX. století

Lucie RozmánKová

Maurice Béjarta na festivalu Zlatá Praha

v roce 1987. Zásadním pocinem bylo za
ložení festivalu Tanec Praha (1989), který
systematicky seznamuje ceské diváky se
zahranicními soubory. V roce 1994 se
pridal festival Ceská tanecní platforma,
zamerený na prezentaci domácí tvorby,
vzniklo divadlo pro soucasný tanec - Po

nec (2000) a dve tanecní školy výhradne
zamerené na profesionální prípravu
tanecníku moderního tance (Tanecní
centrum Praha a Duncan Centre). Ovšem
až do roku 2006 neexistoval profesionál
ní soubor moderního tance. Všechny
choreografie vznikaly na projektové bázi
a pro tvurce i interprety predstavovaly
pouze vedlejší príjem. Prvním profesi
onálním souborem je DOTS04, který
je zamerený na expresivní pohybové
divadlo. Druhým je 420people Václava
Kuneše a Nataši Novotné.

OSOBnOSti mODerníHO tance

Od revoluce dozrála rada silných inter
pretacních osobností soucasného tance,
presto, co se týce autorství choreografie,
dosud nedospela generace, která by moh
1a nabídnout hned nekolik výrazných
osobností. Není možné si nevšimnout,

že vetšina tech nejúspešnejších "ceských"
titulu má zahranicního autora, ci autora

dlouhodobe žijícího mimo republiku.
Nataša Novotná a Václav Kuneš jsou
skutecným zjevením, novou, která zacala
na ceských jevištích náhle a intenzivne
zárit. Jejich 420people posunuje úroven
moderního tance v Cechách na dosud

nepoznanou úroven. Oba jsou Ceši,
ale umelecky vyzráli v dlouholetém
angažmá v Nederlands Dans Theatre Ji
rího Kyliána. Mezi dvorními choreografy
onoho prvního ceského profesionálního
souboru DOTS04 je Linda Kappetanea,
Josef Frucek a Thomas Steyert. Ani je
den z nich není Cech. Autorem divácky
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nesmírne oblíbeného kusu Love Me

souboru Nanohach je britský choreograf
Nigel Charnock. Vítezem letošní ceny
Sazky, udelované v rámci Ceské tanecní
platformy, se stal Karel Vanek, Cech žijící
již od 80. let v Nemecku.

Jirí KYLlán

Nejvetší devizou ceského tance soucas
nosti je zcela bezkonkurencne osobnost
krajana Jirího Kyliána, který je feno
menálním a nevycerpatelným géniem,
jehož jméno jednou bude na seznamu
klícových umelcu 20. a 21. století hned
vedle velikánu jako Picasso, Stravinský
ci Warhol. Pro Cechy je nesmírné štestí,
že se Kylián ke svému puvodu hrde hlásí
a systematicky podporuje ceský tanec.
Jeho soubory hostovaly na ceských je
vištích již mnohokrát. Kylián umožnuje
Národnímu divadlu pravidelne uvádet
jeho tituly, jeho baletní mistri porádají
workshopy s ceskými studenty a v Ce-
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chách je i pobocka Kyliánovy nadace 
informacne vzdelávacího strediska s mul
timediální tanecní knihovnou.

NárODní DivaDLO

Pokusem o oživení snu o puvodní ceské
tvorbe pionýru ceské moderní choreo
grafie Pavla Šmoka, Luboše Ogouna a lib
retisty Vladimíra Vašuta bylo angažmá
Libora Vaculíka jako stálého choreografa
v ND za Vlastimila Harapese. Vaculík
udelal pro divadlo radu celovecerních
narativních titulu, ovšem k pokracování
puvodní ideje ani zdaleka nedošlo. Vacu
lík je dodnes nejhranejším ceským auto
rem, predevším v regionálních baletních
souborech, ovšem o jeho vlivu na vývoj
ceského baletu nemuže být v soucasné
dobe rec, venuje se spíše popisnému
prístupu k deji, marketingové volbe
lákavých titulu a jeho dnešní tvorba by
se spíše dala oznacit jako muzikálové
divadlo.

MODermzaCE
a otEvrEní SE ZápaDu v BalEtU

Je sice pravdou, že soucasnému reper
toáru kamenných divadel významne
chybí zajímavá ceská tvorba, ale pro
porevolucní vývoj se naopak ukázalo
jako duležité zejména otevrení se novým
vlivum ze Západu. V tomto ohledu se
hrál bez pochyby nejvetší úlohu festival
Tanec Praha, založený Yvonou Kreutz
mannovou. Jak sama zakladatelka ríká,
impulsem pro založení festivalu byla její
stáž ve Francii, kde videla "nový svet"
a chtela jej zprostredkovat i ceským
divákum. Festival za 20 let své existence

predstavil ceské verejnosti radu výji
mecných autoru a souboru jako Siobhan
Davies Dance Company, BilI T. Jones,

Maguy Marin, Ballet du Grand Theatre
de Geneve, Michail Barishnikov, Merce

Cunningham a rada dalších. Národní
divadlo se také snažilo do urcité míry
otevrít svoji dramaturgii. Už za pusobení
Vlastimila Harapese byl na repertoár
zarazen vecer nazvaný Choreografie
z Nizozemí, predstavující práce Hanse
van Manena a Jirího Kyliána, a projekt
Amerikana, prezentující choreografické
velikány Spojených státu (Alvin Ailey,
George Balanchine a José Limón). Andreé
Grau a Stephanie Jordan v knize Europe
Dancing v této souvislosti poukazují na
to, že ve skutecnosti jsou obchodní do
hody tím, co je za exportem umení a pri-

pomínají, že Kylián projekt byl soucástí
Holandského programu pro spolupráci
s východní Evropou a mel podporit roz
voj moderního tance v CR. Autorky ale
pripomínají, že historicka Onno Stokvis
to interpretuje jako formu "kulturního
imperialismu", urcitou úlitbu ceskému
lidu, která dává lidštejší tvár probíhající
kapitalistické revoluci v Ceské republice,
ze které Holandané významne profitují.
Dramaturgie otevírající se smerem na
Západ se ješte významneji prohlubovala
za pusobení Petra Zusky, šéfa baletu ND
od roku 2002, který pro tituly a choreo
grafy sahal do Nemecka, Izraele, Anglie,
Dánska, Madarska a dalších zemí.

Západu se otevírá nejen repertoár,
ale i tanecní technika - styl. Puvodne
dominující ruská škola už není jediným
vlivem. Dnešní tanecníci jsou již mno
hem versatilnejší. Nekterí z nich mají
zkušenosti ze zahranicních angažmá,
tancili i Balanchinovy tituly, které jsou
reprezentanty Americké školy, a v ne
poslední rade ND zaradilo na repertoár
La Sylphide/Napoli, balet z pokladnice
dánské školy, nastudované dánskými
baletními mistry.

Pri návšteve juniorského Nederlands
Dans Theatre v roce 2007, prezentujícího
Kyliánovy horké novinky, autor vyproda
nému aplaudujícímu publiku odpovedel,
že Ceši dokázali, že Národní divadlo
není Národní muzeum.

ND VE WaSHln9tOnU

O vzrustající úrovni Baletu Národního
divadla také svedcí, že je také schopen
dustojne reprezentovat naši zemi na
nejvyšší úrovni. V dubnu letošního roku
tancil pred vyprodaným Harman Center
ve Washingtonu pri príležitosti oslavy
ceského predsednictví Evropské unie.
Program tohoto vystoupení byl zasvecen
ceskému umení: složený vecer na hudbu
Antonína Dvoráka, Bohuslava Martinu

a Leoše Janácka, v choreografiích nej
lepší ceské znacky Jirího Kyliána a šéfa
souboru Petra Zusky. Soubor dokonce
sklidil velmi pochvalnou kritiku od jed
né z nevýznamnejších amerických kriti
cek Sarah Kaufmans titulkem "Z Prahy
s bezprostredním puvabem". Vzhledem
k celkovému nezdaru ceského predsed
nictví lze predstavení v Harman Centru
považovat za výjimecnou událost, kdy na
sebe Ceská republika upozornila pouze
v nejlepším smyslu slova! Doufejme, že



tímto dosud nepoznaným úspechem
v USA soubor vstoupil do nové éry, která
pro nej bude znamenat nové príležitosti
a podstatné zvýšení prestiže v evropském
i svetovém kontextu.

PrEKáŽKY

Oblibu tanecního umení dokládá nejen
výborná návštevnost Tance Praha a di
vadla Ponec. Balet Národního divadla

se teší nejvyšší návštevnosti ze všech trí
umeleckých složek ND (cinohra 75,5 %,

balet 90%), což je mezi svetovými oper
ními domy naprostý unikát. V ND i ND
Brno panovaly v souvislosti s výmenou
šéfu obavy o návštevnost. Predpoklá
dalo se, že pokud zavedou modernejší
dramaturgii, lidé prestanou chodit do
divadla. Návštevnost se naopak zvýšila.
Podobne Yvona Kreutzmannová ríká,

že zájem o moderní tanec v Cechách byl
okamžitý, i když to byla disciplína pro
Cechy neznámá. Po pádu komunismu tu
panoval prirozený hlad po modernejších
a západních vlivech.

Ceši jsou inteligentní, vzdelané pub
likum, které má nadstandardní divácký
potenciál pro moderní umení.

ODLIVtalEntU
DO zápaDní Evropy

v protikladu k tomuto príznivému trendu
je pozice státu a zájem médií. Z praktické
ho hlediska se ceský tanec musí potýkat
s mnoha problémy a prekážkami. At už
je to podfinancovanost oboru, celé na
stavení systému, kdy není možné požádat
o grant na dobu delší než jeden rok, který
by umožnil umelecké plánování. Vyhod
nocování grantu probíhá ve stejném roce
jako ucházející se akce. Takže napriklad
tak velké podniky jako Tanec Praha až
do poslední chvíle pred spuštením festi
valu vlastne neví, kolik dostanou penez,
pricemž tou dobou samozrejme musí mít
nasmlouvané umelce a celý festivalový
rocník v plném proudu. Dalším príkla
dem je naprosté opominutí problému
vyplývajících z krátké kariéry tanecníku.
V Cechách neexistuje žádný rekvalifikacní
program pro tanecniky na konci jejich ak
tivní kariéry, ani žádný zpusob sporení ze
mzdy ci jiná forma podpory. Pritom platy
tanecníku se pohybují v Cechách pod pru
mernými platy v rámci ostatních souboru
v divadle i v rámci prumeru príslušného
regionu. Dalším znevýhodnením je, jak
ríká Zuska, že casová a fyzická nárocnost

profese nedovoluje tanecníkum možnost
vedlejšího privýdelku. Pritom i prumerný
plat clena Národního divadla nedosahuje
pražského prumeru. V této souvislosti
se musíme smírit s odlivem nejlepších
talentu. Petr Zuska to komentuje: "To by
museli být padli na hlavu, aby sem šli pri
tom platu, který jim mohu v Národním
divadle nabídnout." A tak ceské špicky
jako napríklad Daria Klimentová je
primabalerínou Anglického národního

KULtUra

baletu, bratri Bubenícci dosud pusobili
v Hamburku u Johna Neumaiera, Barbora
Kohoutková v Helsinkách a podobne.
Migrace tanecníku ve svete je vec bežná
a prirozená a ND prirozene nemuže
konkurovat platovými podmínkami An
glickému národnímu baletu. Presto by
profese tanecníku mela mít dustojnejší
podmínky i v Ceské republice. Neodpo
vídající je i prezentace tance v médiích.
Prestože je tanec skutecne dynamicky se
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Balet Národního

divadla se

teší nejvyšší
návštevnosti

ze všech trí

umeleckých složek
ND.

rozvíjející umelecký obor, jeho reflexe
v médiích je zoufale malá. Noviny i caso
pisy se mu venují jen výjimecne, clánky
bývají krátké a zpravidla bez obrazového
doprovodu, což v prípade nejfotogenictej
ší z umeleckých disciplín rozhodne není
v porádku.

Záver, rEKons~rUKCE

Za slabinu kamenných divadel obecne
považuji nejasnou dlouhodobou origi
nální programovou koncepci. Drama
turgie se ve vetšine prípadu zdá být
náhodným plánem pro individuální
sezónu. Jako nejpalcivejší vnímám, že
se programove nesnažíme pestovat tra
dici, jakési národní dedictví. Žádný

soubor kamenného divadla za 20 let od

revoluce neprovedl jedinou rekonstrukci
staršího ceského díla. To bylo do urcité
míry pochopitelné v porevolucní atmo
sfére obecne plné hladu po všem novém,
moderním a západním. Mezitím jsme
ovšem zapomneli na budování vlastní
znacky "trademark", stylu - našeho
kulturního dedictví. Vetšina souboru

na svete udržuje tituly, které jsou pro
ne charakteristické a jsou soucástí jejich
identit. Kultura zcela prirozene potre
buje vedomí kontinuity. Všichni umelci
na tomto svete neberou svoji inspiraci
ze vzduchu, ale z toho, co je obklopuje,
co získali ve vzdelávacím procesu a po
dobne. Pokud nechceme, aby umelci na
celém svete tvorili podobným zpusobem,
je treba pecovat o prirozene existující
diverzitu v kulture. Napríklad Královský
balet v Londýne se velmi intenzivne ve
nuje rekonstrukcím klícových národních
autoru, vedecké projekty oživují ztracená
díla z repertoáru Les Ballets Russes
Sergeje Dagileva a podobne. U nás pro
fesionální balet existoval již v 19. století,
v Anglii se budoval až v meziválecném
období. Královský balet existuje od
roku 1956. A pritom je Královský balet
v soucasnosti neporovnatelne dál než

balet ND Praha. Z velké cásti je klícem
k jejich úspechu systematická péce
o tradici a originální znacku. Problémem
v Cechách rozhodne není, že by nebylo
co rekonstruovat, naše tanecní tradice je
relativne dlouhá a bohatá. Pripomenme
autory jako Pavel Šmok, Luboš Ogoun
a ze starších Saša Machov. Pokud se

dobre postaráme o naši tanecní tradici
a zároven zustaneme otevreni vlivum
z celého sveta, tak ceskému tanci konec

ne doprejeme úrodnou pudu. •

Autorka je reditelkou Spolecnosti tance

pri Tanecní konzervatori Praha.

Další ctení:

A. J. Grau, A; Jordan (ed.). 2000.
Europe Dancing: Perspectives on
7heatre Dance and Cultural Identity,
London, New York.

J. Návratová, R. Vašek. 2007. Tanecní

pruzkum 2007, nepublikovaný text
Divadelního ústavu Praha.

S. Kaufman. 27.4.2009. Prom Prague
with Unaff ected Grace, ln: The Wa
shinton Post.
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BrUSEL
JE mESTEm v EViOPE ZCELa SPECIFICK~m

Ivan MalÝ

Jedním z netsledovanejších Ceských
center bylo Ceské centrum v Bruse
lu, které svuj program pripravovalo

s dvouletým predstihem. Nejen o pulroc
ním predsednictví Ceské republiky v Rade
Evropské unie jsme mluvili s reditelem
Ceského centra Brusel Petrem Polívkou.

Pane rediteli, jste reditelem Ceského cen

tra Brusel, které má za úkol propagovat

Cechy a ceskou kulturu v zemi, která má

podobný pocet obyvatel jako CR. Je ten

to "kvantitativní" pomer pro vás výhodou,

nebo máte lepší zkušenosti z jiných zemí?

Nevím, zda zrovna "kvantitativní po
mer" je tím, co muže ovlivnovat prijetí

Ceská centra zrealizovala behem

období ceského predsednictví v Ra
de Evropské unie témer 1500 akcí,
kterých se zúcastnilo pres milion
návštevníku. Hlavní téma, které se

prolínalo v programu všech 24 Ces
kých center v 21 zemích sveta, bylo
propojení tradice a soucasnosti.
Ceská centra pri príprave programu
reflektovala také významná témata
a výrocí spojená s rokem 2009 jako
je Rok kreativity a inovací, výrocí
úmrtí Martinu, dvacetileté výrocí
od pádu železné opony, páté výrocí
vstupu Ceské republiky do EU a dal
ší významné události. Cílem Ces
kých center bylo predstavit Ceskou
republiku jako zemi s bohatým kul
turním dedictvím ve spojení s nej
novejšími trendy na soucasné ceské
kulturní scéne.

{

Jak byste tedy zhodnotil predsednický pul

rok z pohledu Ceského centra?

Myslím, že se povedl. Celkem jsme be
hem techto šesti mesícu usporádali
77 velmi ruznorodých projektu, zasahu
jících všechna kulturní odvetví. Z tech
nejzásadnejších jmenujme alespon vý-

Má vubec význam, a jestliže ano tak, jaký,

propagovat tímto zpusobem CR v zahra
nicí?

Já v této práci smysl shledávám a urcite
bych ji nedelal, bylo-li by tomu naopak.
Odpoved na tuto otázku je cástecne ob
sažena již v odpovedi na otázku prede
šlou. Zájem o Ceskou republíku je v Bel
gii veliký, na druhé strane ješte mnohé
zbývá. Informace, které o nás Belgicané
mají, bývají nekdy ponekud jednostran
né, a ackoli mnoZÍ jsou informováni
velmi dobre, mnozí naopak vubec. Rekl
bych, že nejen pro nás, ale pro každý
clenský stát Evropské unie je povinné
informaci, jakou prinášejí Ceská centra,
ostatním clenským státum zprostredko
vat. I my v Evrope jsme ruzní, a máme
-li žít v jednom dome, musíme o svém
spolubydlícím, alespon to základní, a za
takové považuji kulturu, znát.

naší práce, nicméne jsem rád, že mohu
konstatovat, že aktivita, kterou v Belgii
odvádíme, je pro mne nad ocekávání
dobre prijímána. Belgicané mají o Ces
kou republiku veliký zájem, rádi a pravi
delne do Cech jezdí, v hojném poctu na
vštevují naše projekty, a nekterí dokonce
obcas prekvapí slušnou ceštinou.

]
ROZHovor s PEUEm Po

LíVKOU.[
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Petr Polívka vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor ceský
jazyk a literatura - hudební výchova. V letech 1989-1991 pusobil jako zpravodaj
Mladé fronty, Wasatel Ceského rozhlasu a zpevák Hudebního divadla v Karlíne.
Poté zacal pracovat v Symfonickém orchestru hlavního mesta Prahy FOK jako
manažer orchestru a statutární zástupce reditele. V roce 2001 se stal reditelem
tohoto souboru. Vedle svého zamestnání se zabýval hudebne teoretickou prací
popularizacního charakteru. Jeho práce byly publikovány mimo jiné v mesícníku
Symfonického orchestru hlavního mesta Prahy FOK Koncertní život a casopisu
Harmonie. Do funkce reditele Ceského centra Brusel nastoupil v roce 2006.

stavy pripomínající dílo Bohuslava Mar
tinu, Karla Capka, Františka Drtikola
a výstavu Art Brut, koncerty pianisty
Libora Novácka a Kateriny Chrobokové,
cyklus koncertu moderní hudby a prede
vším zcela mimorádne úspešný koncert
Ceské filharmonie v záveru predsed
nictví v Palais des Beaux-Arts. Projekty
porádané Ceským centrem v Bruselu se
setkaly s velkým zájmem publika a na
vštívilo je na 12 000 návštevníku.

[hápl!tl! tl!dy smysl Cl!ského cl!ntra Brusel

jako cl!ntra pro vztahy cl!sko/bl!lgické, ci

vnímáte Brusl!l, dl! facto hlavní mesto Ev

ropské unil!, jako místo pro propagaci CR
v celé EU?

Rozhodne pro cesko-belgické. Naše pro
jekty sice porádáme predevším v Bruse
lu, ale mnohé z nich porádáme s naši
mi partnery po celé Belgii, prakticky ve
všech vetších belgických mestech, ale
mnohdy i menších i nejmenších ... Bru
sel je ale mestem v Evrope zcela specific
kým a já nemohu ani nechci jeho evrop
skou dimenzi opomíjet, a proto v rade
prípadu spolupracuji s evropskými insti
tucemi a v našem Centru rádi "evropské"
návštevníky vítáme.

Jaké vlastne jsou z vašl!ho pohledu vztahy

ml!zi CR a Bl!lgickým královstvím?

Z mého poWedu velmi dobré, a to z "lid
ského" i politického pohledu. O tom
prvním jsem již mluvil. Existuje rada do
hod o spolupráci na vládní, ale i na niž
ších úrovních, které se, alespon mohu-li
mluvit za jejich cást venovanou kulture,
i v praxi plní.

[o bystl! tedy doporucil z bl!lgické kultury

pro našI! poznání, jak z té tradicní historic

ké, tak té soucasné?

To není snadná otázka. Pri naší "roz

mazlenosti" bohatostí ceské kultury by
se chtelo ríci, že toho mnoho není. Belgie
z historického Wediska procházela mno
ha vlivy a svou situaci mela v tomto ohle
du "usnadnenou" blízkostí ke kulture

svých sousedu, predevším Francie. Nic
méne i zde je možno obdivovat mnohé,
predevším v architekture. Mne osobne
velmi zaujali Felicien Rops a René Ma
gritte. Oba mají v Belgii své muzeum,
Rops v príjemném Namuru a Magritte
zcela nove otevrené v Bruselu. Obe pri
návšteve Belgie doporucuji navštívit.
K belgické kulture však urcite patrí i její



kulturní život a ten je, predevším v Bru
selu, nesmírne bohatý. Je tu slušná opera
a predevším tzv. Bozar, agentura sídlí
cí v Palais des Beaux-Art, která porádá
koncerty, výstavy a další kulturní podni
ky na té nejvyšší možné úrovni.

Shledáváte nejaké paralely tzv. malých

evropských státu v Evrope? Jejich místa ci

poslání v Evrope a EU?

Na evropské záležitosti rozhodne nejsem
odborníkem. Konkrétní paralely nevi
dím a v prípade malých státu se obávám,
že jejich vliv není príliš významný. Jistou
aroganci vuci státum bývalého "východ
ního bloku" ale nekdy cítím i ze zdejších
sdelovacích prostredku.

Jak vy sám tedy vidíte budoucnost Belgic

ké spolecnosti, není pro ní integrace Ev

ropy zhoubou, která muže v budoucnosti

definitivne rozleptat vazby a vztahy, které

drží Valony a Vlámy pohromade?

Urcitý nacionalismus se dnes objevuje
po celé Evrope a já jej v jeho pozitivním
smeru chápu a souhlasím s ním. Je-li

ovšem orientován na zachování specific
ností jednotlivých státu a národu a jejich
kultury. V tomto smeru je globalizace
skutecne nicivá a myslím, že je potreba
ji ovládat. V Belgii však jde o problém
ekonomický. Vlámové jsou dnes bohatší
a domnívají se, že na Valony dopláce
jí. Navíc to rozhodne není jen problém
politické propagandy, mluví tak jak po
litici, tak mnohdy obycejní lidé. Nicmé
ne v poslední dobe se situace ponekud
uklidnila a já nemám pocit, že je to pro
blém, který by mohl rozbít stát.

KULtUra

Jaké jsou a proc vaše nejbližší plány v C[
v Bruselu?

Predevším musíme dokoncit akce, které

jsme pripravili pro predsednictví a které
presahují ješte i do cervence. Bylo jich
celkem neuveritelných 77. Druhá polo
vina roku je již také pripravena a obsa
huje radu zajímavých výstav, koncertu
a dalších akcí. Abych nejakou neupred
nostnoval, zacnu chronologicky tou
první, výstavou fotografií Václava a Ji
rího Jíru.

Na záver otázka, kterou jste možná cekal,

a nemuže vás prekvapit. Jaký byl ve va

šem okolí v Bruselu ohlas na Entropu Da

vida Cerného, pritáhla mediálne pozornost

k CR, ci dokonce k prubehu jejího predsed
nictví?

Nepochybne. A možná ješte více k osobe
Davida Cerného. Považuji jej za neoby
cejne schopného v oblasti PRoV Bruselu
možná hlavne jeho zásluhou každý ve
del, že Evrope predsedáme. A tím, zda to
bylo výhodou ci nikoli, nejsem schopen
posoudit. •
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Letadlo lehce pristálo na pristávací
ploše hlavního peruánského mesta.
Razítkování pasu probehlo rychle.

Unaveni dlouhou cestou nastupujeme
do prvního taxi, které se nabízÍ. Vecerní
Lima je dlouhá šedá zed pripomínající
továrnu. Míjíme domy bez oken a bez
života. Marne premýšlím, kam se podeli
lidé. Po mnoha kilometrech "továrního

zdiva", prerušeného jen otevrenými vraty
a prujezdy, vjíždíme mezi domy s okny
a balkony. Na ulicích rostou stromy
a okolo monumentu uprostred námestí
krouží tútající a houkající auta a minibu-
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sy. Projíždíme okolo osvetlených fontán
v oploceném parku a vystupujeme v ti
ché ulici pred rodinným hotelem"Posada
del parque", který se stává naším domo
vem na nekolik dnu v smogem zamorené
Lime.

Naše první ráno zárí nad Limou
slunce. Máme štestí. Není mnoho dnu

v roce, kdy smogová mlha garúa dovolí
proniknout slunecním paprskum až na
šedé chodníky. A i když sluncem pre
možená, nevzdává se garúa snadno. Její
šedý závoj zanechává šedavou stopu na
domech i lidech. Neslyším hlasitý smích,

nevidím rozdovádené deti. Namísto nich

kricí z amplionu hlasitá hudba. Hudbu
prekrikují hlasy prodavacu. Z okének
autobusu kricí pruvodcí, taxíky se snaží
ulovit zákazníky pomocí klaksonu.
Celým mestem se rozléhá hlasité tútánÍ.
Po dlouhých šedých ulicích se predhání,
dohání a postrkují stovky podráždených
tútajících brouku na ctyrech kolech. Na
svém nadrízeném stanovišti s helmou

bez tykadel rídí policejní brouk všechen
ten uspechaný a netrpelive tútající hmyz.
Zvuk jeho píštalky prehluší klaksony
všeho druhu. Když auta na chvilku



zastaví, precházím se svým mužem ulici
a bránou v mrížoví vstupujeme do jedné
z limských oáz. Poté, co se probojujeme
ulickou tukajících, mávajících a kricících
prodavacu, octneme se v peclive udržo
vaném parku. Sveže zelená tráva a zárivé
barvy kvetu všeho druhu tu premohly
garúu i šed velkomesta. Z fontán tryská
voda, u jezírka krmí deti zlaté rybky
z pytlícku koupených u stánku s nápisem
"krmivo pro ryby". Limané sedí sporáda
ne na lavickách, kolem nich se neméne

sporádane batolí deti. Usedáme na je
dinou volnou lavicku. Leif se natáhne

a položí unavené nohy na operadlo la
vicky. Hvizd policejní píštalky se priblížil
až tesne k nám. Policista slušne žádá,

abychom se posadili. Sedíme na jedné
z nedostatkových lavicek a pozorujeme
slušne sedící a po cestickách sporádane
chodící obyvatele Limy. Ted už vím, proc
je v parcích v Lime tak málo lavicek. To,
aby se policisté stihli nadýchnout mezi
hvizdem na píštalku.

PHILlPpe a MaCHU PICCHU

Když jsme nasedali do oprýskaného
taxíku, sedel už uvnitr. Namáckla jsem se
vedle nej. "Buenos días" slušne pozdra
vil. Cosi jsem zakoktala a uvolnila místo
Peruánce Žande z cestovky. Bylo ráno
a rozhrkaný taxík se rítil ulicemi Cusca.
Pred budovou nádraží se už tvorila fron

ta. Žanda zavolala "rápido" a než jsme
stacili prejít dvacet metru k otevírajícím
se dverím, stála už v cele fronty. Náš nový
známý se jmenoval Phillipe. Mel zarudlé
oci po predešlé noci, okolo jeho mohut
ného tela s pivním bríškem se vznášel
lehký alkoholový opar. Nejen postavou,
ale i humorem, jak jsem zjistila pozdeji,
pripomínal Cecha. Byl Švýcar a naprosto
se vymykal predstave o mužích, kterí
"chodí jak švýcarské hodinky".

Phillipe táhnul svuj veliký bágl z Bo
lívie a ted s námi na Machu Picchu. My
jsme Bolívii vyškrtli z programu pro
bohatou nabídku zajímavostí v Peru
a nedostatek casu. Z aktuální Phillipo
vy zprávy o zachmurenosti Bolivijcu
a jejich zpusobu prodeje a konzumace
masa jsme usoudili, že rozhodnutí bylo
správné. "Jedí tam zdechliny a snedí
z nich všechno vcetne ocí i všech dalších

orgánu," zašklebil se znechucene Phil
lipe. "Zhubnul jsem deset kilo" dodal
duverne, i když jeho postava vypadala na
to, že práve deset pribral.

Nocní vlak nás po celodenním výlete
vyložil v Aquas Caliente. Hotel byl víc
než skromný. Phillipe radostne jásal nad
sprchou s teplou vodou. Deky pripomí
nající vojenská kasárna, vlakové koleje
za oknem, malý léta nevymalovaný
prostor s otlucenými postelemi a na
špinavém okne ušmudlané závesy puso
bily odpudive jen do chvíle, než jsem si
pripomnela noc v bulharském kláštere.
Oproti mnišské cele, ve které jsem se
neodvážila pred spaním odložit špinavé
džíny a tricko, byl náš hotelový pokojík
hotový prepych. Poslední vlak zahrmel
za našimi okny drív, než se nám podarilo
usnout. Pak už jen vodopád šumel svou
ukolébavku na dobrou noc.

Brzy ráno, doprovázeni ptacím kri
kem, nasedáme na autobus, abychom
po dvaceti minutách vystoupili pred
vchodem na Machu Picchu. Pruvodci

organizují své skupiny a po obvyklých
zmatcích a obligátním cekání na opozdil
ce konecne vcházíme branou do peruán
ské Mekky. Jsme vysoko v horách, okolo
zpívají ptáCi a bájné mesto Inku pokrývá
mlha. Rozpacite se rozhlížíme po bílých
chuchvalcích, kterými obcas probleskne
kus zdi, kopce ci cesticky. Tázave kou
káme po pruvodci. Ten se jen usmívá
a s klidem peruánského následníka Inku
ríká cekejte. Prestáváme ocima laserovat
mlhu a poslušne cekáme, možná deset
minut, možná víc. Nebylo možné zachy
tit ten okamžik. Najednou je tu místo
mlhových oblaku slunce a z roztríštené
bílé peny, která mizí neznámo kam, se
vynorily zdi mesta na vrcholku hor. Na
zelených paloucích mezi budovami se
objevily lamy a na cestickách turisté. Je
nádherné ráno, slunce svítí jako peruán
ské zlato a nic nepripomíná, že je období
deštu. Procházíme starobylým mestem
a tiše obdivujeme jeho krásu ...

Z horské idyly nás vyhnal hlad a unave
né nohy. Z autobusu jsme zamírili prímo
na terasu elegantní turistické restaurace.
Pri bájecném obede nám chvíle zažívání
zpríjemnili místní hudebníci. První kap
ky dešte zabubnovaly do strechy hotelu
tesne po našem príchodu. Buh slunce
nám byl opravdu naklonen. Možná i pro
to, že ví, že jsem jeho vecným a vdecným
uctívacem. Všichni ostatní návštevníci,

s kterými jsme dríve ci pozdeji hovorili,
procházeli Machu Picchu v pláštenkách.
My jsme oblékli pláštenky až na cestu do
lázní v Aquas Caliente. Phillipovo bricho

povíDKa

se natrásalo smíchy pri pohledu na naše
pláštenky pripomínající primitivní pro
tiatomové obleky a mými vietnamkami
protékaly proudy vody. V bazénech pod
otevreným nebem na okraji džungle bylo
poloprázdno. Prestalo pršet. Vymenila
jsem protiatomovou pláštenku za plavky
a vnorila se do bájecne teplých "lécivých"
vod. Z reproduktoru se linula príjemná
tanecní hudba a já spokojene vrtela
zadkem pod vodou a rameny nad vodou.
Z mého vodního tanecku mely radost
Japonky a poté, co zdvorile zatleskaly,
zacaly se vrtet také.

"Ty jsi jako osel," Phillipovy oci se
rozesmály spolecne s koutky jeho úst.
Leifovy oci nechápave zazíraly. "Co si
usmyslíš, tak to tak musí být a nic s tebou
nepohne z místa." "Vlastne máš pravdu,
když neco chci, tak to tak musí být a nic
se mnou nehne," uznal Leif a zakousnul

se do ryby v restauraci, kterou si usmyslel
sníst. Jasne, že má pravdu, pomyslela
jsem si a usmála pri predstave, jak Leif
stojí nad hromádkou bobku, hýká
a stríhá ušima. A na oslavu všech oslu

a oslíku jsem zvedla cíši a pripila pri
naší poslední veceri pod Machu Picchu.
Tak skoncila má oslava boha slunce

a návšteva jeho chrámu. Tak skoncilo
setkání s Phillipem, který táhl svuj bágl
dál do Equadoru, Panamy a Kolumbie
a ani v nejmenším nepripomínal muže,
co šlape jako švýcarské hodinky.

Jezero TltlKaKa

"Nelhat, nekrást, pracovat!" byly zása
dy vyhynulé civilizace Inku. Peruánci
pracují všude, kam prijdu. Peruánské
tváre nezárí štestím a veselím. Potkávám

však mnoho otevrených tvárí. Vetšina
peruánských masek zustává v muzejních
expozicích. Peruánské tváre se casto
usmívají. Dívky z Guiney a brazilská
rodina se usmívají také. V Peru vládne
zdvorilost. I vetšine gringu, které potká
vám, zdvorilost nechybí. Na Machu Pic
chu na sebe hýká pouze grupa Nemcu.
Postarší norská turistka má svoji masku
duležitosti navždy implantovanou.

Až se jednou z jezera Titikaka vynorí
vodou pohrbené mesto, odpadnou
masky ze zkamenelých tvárí a my možná
pochopíme, proc tak vyspelá civilizace
musela zahynout. •
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VariaCE íránsKÝcH VOLEB

a OPI Ka ZápaDu Petr PeLiKán

Na letošní prezidentské volby v Írá
nu se svetová média poctive pri
pravovala dlouho dopredu. Už

nekolik mesícu pred jejich konáním se
objevovaly rozbory a komentáre oceká
vaných scénáru i charakteristiky prota
gonistu, jak je videli západní publicisté.
Skutecný prubeh voleb, jejich výsledky
i události, které následovaly po nich,
evropské a americké analytiky na rozdíl
od jejich kolegu z asijských zemí však ve
smes zaskocil.

Pokud by se predstavy evropských
sdelovacích prostredku splnily, nejspíše
melo být o íránském prezidentovi roz
hodnuto až ve druhém volebním kole,

a i když se možnost, že dosavadní hlava
státu Mahmúd Ahmadí Nežád opet
zvítezí, vcelku pripouštela, opatrne se
spekulovalo i o eventualite, že by na jeho
místo mohl nastoupit u nás nejznámej
ší z jeho protikandidátu Mír Hosejn
Músáví. Prezident Ahmadí Nežád je
charakterizován jako konzervativec 
rozumí se islámský konzervativec, tedy
jednoznacne v negativním smyslu - pro
následující tvrde jakékoliv snahy vnitrní
opozice otevrít zemi Západu, vystupující
krajne militantním zpusobem proti Izra
eli a predevším usilující za každou cenu
o výrobu jaderné zbrane. Do nekdejšího

Brá1: v pmaz rEálnou SILUaCI

KažDá íránsKá vláDa musí pFI

úvaHácH O smErování SVÉHO

v rEgiOnu.

Problémem

vyvolávajícím
všeobecnou

nespokojenost

je hrozivá

nezamestnanost,
hlavne mezi

mladými lidmi.

musí opírat. Nástup jiného prezidenta
než Ahmadí Nežáda by tedy samozrejme
dení v zemi nejakým zpusobem ovlivni
lo, ale v žádném prípade by neznamenalo
rychlý obrat o sto osmdesát stupnu, a už
vubec ne v zahranicních otázkách.

Pro evropská média to muže být myš
lenka až kacírská, ale co když Ahmadí
Nežád skutecne vyhrál volby, aniž by je
potreboval prímo falšovat? V moderní
dobe pružného pojetí demokracie už to
tiž ani není nutne treba takového zásahu,

který by jakýkoliv režim smetl, pokud by
se na nej prišlo. I v "zavedených demokra-

ciích" se úcinne zneužívají ruzné formy
regulace podávání kandidatur a cinnosti
politických stran, úpravy volebních sys
tému, rozložení volebních okrsku, naca

sování termínu voleb, možnost prístupu
do sdelovacích prostredku, financování
kampane a další dílcí opatrení, která ni
kdo nemuže dost dobre napadnout jako
jednoznacný podvod. Írán je krome toho
zemí s prevážne venkovským obyvatel
stvem, hluboce nábožensky založenými
lidmi, žijícími svými každodenními
lokálními záležitostmi. Pro ne Ahmadí

Nežád predstavuje nejen jistotu a stabili
tu, ale za období jeho vlády se realizovaly

predsedy vlády Músavího se naproti
tomu vkládaly nadeje a novinári ho po
pisovali jako liberála pripraveného zme
nit zásadním zpusobem orientaci Íránu,
dorozumet se se Západem v otázkách
lidských práv, svobody tisku a predevším
ochotného výrazne podrídit íránský
atomový program omezením prosazova
ným mezinárodním spolecenstvím.

Když byly zverejneny výsledky, podle
kterých Ahmadí Nežád obhájil svuj post
už v prvním kole pri soucasné nebývale
vysoké úcasti volicu, okamžite se vyno
rily dohady prezentované bezmála jako
overená fakta, že volby byly zfalšované,
což podporily i pozdeji stažené žádosti
neúspešných protikandidátu o revizi hla
sování. Tyto názory pak ješte více posílily
nepokoje a protesty probíhající nekolik
dnu. Do televizí se z nich dostávaly ama
térské zábery úcastníku stahované v za
hranicí z internetu a u rady komentátoru
vyvolaly predstavu, že se v Íránu schyluje
k revoluci proti stávajícímu režimu.

Obraz Íránu videný jen prismatem
anglicky psaných clánku na internetu
ovšem není tak úplne shodný s živou rea
litou. Asi nejnaivnejší byla vize, že by Mír
Hosejn Músaví jako prezident znamenal
okamžitý obrat ve smerování zeme.
Mnohonárodní více než sedmdesáti

miliónový Írán je jako obrí zaoceánský
parník, který také nelze bezpecne obrátit
na míste. Pokusy zmenit okamžite kurz
plavby mohou vyústit jedine v to, že se
prevrátí a rozlomí. Prezidentská funkce
v Íránu také není funkcí lodního kapi
tána, jediného cloveka zodpovedného za
vše, co se v zemi deje. V rámci tamního
státního systému má sice urcite širší pra
vomoci než treba prezident Ceské repub
liky, ale mocensky nad ním stojí nejvyšší
duchovní vudce se svým širokým apará
tem a mimo oficiální státní zrízení reálne

i další vlivné skupiny, o jejichž prízen se

]
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i projekty a opatrení skutecne zlepšující
alespon drobne jejich životní podmínky.
Demonstrace, které jsme videli, se podle
všeho odehrávaly výhradne v Teheránu,
a to ješte v jeho severní cásti. Samotné
hlavní mesto je desetimiliónová mega
pole s mnohasetmetrovýrn prevýšením,
rozložená na strmém svahu velehor.

Íránských "horních deset tisíc", v tomto
prípade nekolik milionu, skutecne žije
nahore, zatímco jižní Teherán, shora pod
vrstvou smogu neviditelný, odlišují nejen
jeho životní podmínky, ale i spolecenské
a politické postoje. V severním Teheránu
dostanete v knihkupectvích Clintonovy
pameti, Katku, knihy hnutí Osho. Mladé
rebelkyve znackových džínách a s povin
nými šátky staženými až do puli temene
tam jezdí ve svých malých autech, která
jim casto koupili jejich konzervativní
otcové ze zisku z obchodu s koberci, ran

dit s natupírovanými perskými rockery.
Do strmých zahrad za nimi už dnešní
zlenivelí náboženští dohlížitelé nešplhají
jako jejich agilní revolucní predchudci
pred petadvaceti lety. V techto kruzích 
a v absolutním poctu to není vubec malá
skupina - jsou lidé ochotni vyjít do ulic
za zmeny ve prospech západního stylu
života.

Metrem se odtud dostanete za ctyricet
minut do jiného sveta, na konecnou
u areálu hrobky imáma Chomejního
v jižním Teheránu. Pokud sem zavítají
evropští turisté, ocekávají dustojne po
nurou oficiální atmosféru a jsou obvykle
konsternováni. Na koleckových bruslích
jezdí deti kolem svých rodicu, kterí si
sem udelali výlet, v jehož rámci se zcela
uprímne pomodlí a uctí Chomejního
památku a pak si treba zajdou do nekteré
z cukráren. Ty spolu s obchody, kiny
a restauracemi delají z hrobky neco jako
naše areály kolem hypermarketu. I když
se na politiku nadává i tady, patrí to tak
nejak k íránské národní povaze a nepo
dezíral bych vládu, že by musela nutne
hlasy techto lidí falšovat ve svuj prospech
stejne jako u venkovských volicu.

Pro samotné Íránce jsou naVÍc pod
statnejší jiné veci než ty, na které se sou
streduje kritika západních médií a politi
ku. Podobne jako v USA a dalších velkých
zemích neovlivnuje ani v Íránu výsledky
volebpríliš zahranicní agenda, ale hlavne
vlastní vnitrní problémy. V první rade
je to domácí ekonomická situace. Její
špatný stav nepopírá ani vláda. Problé-

mem vyvolávajícím všeobecnou nespo
kojenost je hrozivá nezamestnanost,
hlavne mezi mladými lidmi. V Íránu pri
soucasném vekovém prumeru necelých
26 let tvorí významnou cást obyvatelstva.
Pri takovém demografickém vývoji spo
jeném s urcitým zpusobem života ovšem
žádná vláda nemuže najít rešení, jež by
bezbolestne uspokojilo všechny. Velké
procento mladých Íráncu - a dokonce
prevážne žen - studuje na vysokých ško
lách, ale nejsou ochotni slevit pri hledání
práce z dosaženého stupne kvalifikace,
protože to znamená propad prestiže na
spolecenském žebrícku. Ani mobilita
pracovních sil a nekteré další ekonomic
ké poucky považované za rešení hospo
dárských potíží liberálními západními
ekonomy se nedají implantovat do írán
ského sociálního prostredí automaticky.
Jakákoliv opatrení, která treba v dlouho
dobejší perspektive povedou ke zlepšení
ekonomiky, budou bolestivá a nebudou
prijímána príznive, at už k nim sáhne
tato vláda nebo jiná.

Nejvetším omylem zahranicních ana
lytiku je ovšem nadeje vkládaná do Ah
madí Nežádových protikandidátu v sou
vislosti s omezením íránského jaderného
programu. Jeho zacátky sahají už do
období šáhova režimu a souvisí s tím,

causa

jak Íránci vnímají svou národní identitu
a prestiž. Íránci jsou právem hrdí na svou
kulturu a státnost trvající nepretržite
nekolik tisíc let a stále se pokládají za
svetovou velmoc. Makedonci, Mongo
lové, Arabové, Americané, to jsou podle
nich jen nájezdníci, kterí treba zanechali
v jejich civilizaci výrazné stopy, ale nikdy
ji nedokázali znicit. Mají tedy právo zara
dit se mezi svetovou špicku i v jaderném
výzkumu - nejen kvuli jeho vojenským ci
civilním aspektum, ale také aby byli cleny
onoho pomyslného exkluzivního klubu.
Pomineme-li skutecnou potrebu zmeny
rozmarilé energetické politiky, založené
v soucasnosti na plýtvání zásobami
ropy a zemního plynu, každá íránská
vláda musí pri úvahách o smerování
svého atomového programu brát v potaz
reálnou situaci v regionu. Dve ze soused
ních zemí, Irák a Afghánistán, okupují
potenciálne neprátelské mocnosti a další
soused, daleko méne stabilní Pákistán,

získal atomovou bombu, aniž by proti
tomu Západ jakkoliv vystoupil. Za tohoto
stavu je vyloucené, že by zahranicnímu
tlaku ustoupil kterýkoliv prezident. •

Petr Pelikán je arabista.

Pusobijako konzultant, poradce

a mimo jiné ikonzul Súdánu v CR.
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státech a pouze oblasti spolecného zájmu
byly prevedeny na federální úroven.
V oblasti zahranicní politiky melo všech
osm clenu rovnocenné postavení a nave
nek jednaly skrze vlastní "ministerstva
zahranicí" a nikoliv skrze federální
instituce.

Zapojení a vule osmi clenu federace
melo rozhodující vliv na rozhodovací

Pokud bychom

spoléhali
na normativní

ustanovení

popisující osm
clenu federace

a jejich autonomii,

vedlo by to

k logickému
záveru o identické

definici všech

clenu federace.

hodování v otázkách vnitrní organizace.
Význam kladený na jednotlivé subjekty
federace potvrzuje i jejich nezávislost
na federaci a absence principu vztahu
subordinace. Federální ústava ponechala
všechny oblasti politiky na clenských

Právnís'[a'[us Kosova

Jen málokdo si je vedom statusu Kosova,
který se lišil od postavení ostatních sub
jektu federace a byl podle ústavy z roku
1974 normativne plnohodnotný. Kosovo
bylo postaveno na stejnou úroven se
sedmi cleny federace (Chorvatskem,
Srbskem, MakedoniÍ, Slovinskem, Bos

nou a Hercegovinou, Cernou Horou
a Vojvodinou) a ve všech cástech a usta
noveních ústavy melo ústavní a legisla
tivní autonomii a práva v rámci federace.
Celé teritorium Kosova nemoWo být
podle ústavy Kosova a federace zmeneno
bez souhlasu Kosova. Dokonce i zmeny
ve vnejších hranicích Jugoslávie chráne
né mezinárodním právem vyžadovaly
souhlas Kosova. Ve srovnání s federa

tivními jednotkami evropských státu
ústavní autonomie federativních clenu

Jugoslávie umožnovala samostatné roz-

Jugoslávská ústava z roku 1974 zna
menala výrazné zmeny v celém uspo
rádání státu a vyjádrila požadavky

všech národu na samosprávu v politic
kých, ekonomických a národnostních zá
ležitostech v rámci prosperující Jugo
slávie.

Hlavním principem byl tzv. koope
rativní federalismus, který zajištoval
rovnou koexistenci národu i obcanu.
Na tomto základe umožnila ústava roz

šírenou devoluci práva povinností všech
federativních jednotek a zavedla vzájem
nou spolupráci na principu rovnosti.

PmÉ, [O VaLnÉ sHromážDEní

OSN PriSTOUPILO na SIBSKOU

OTázKOU, KTErá vljvOLává roZPOIlj

mEZI EXPErTlj, zDa JE JEOnOSUan

ná SECESE Kosova VljHLášEná

17. února LonsKÉHO roKU v SOU

LaDu S mEzinároDním právEm.

V TÉTO SOUVISLOSTI SE zaB~vám

OTázKOU úSTavníHO POSTavEní

Kosova v rámCI JugoSLávIE

ŽáDOST, SE MEzinároDní SOUD

ní ovur v Haagu BUDE zaB~vaT

[
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mechanismy federálních institucí, vcetne
zapojení na tvorbe ústavního i bežného
zákonodárství, schvalování mezinárod

ních dohod a delegaci vlastních zástupcu
do federálních institucí. Pritom Kosovo

melo privilegovaný status, protože jeho
obcané meli dvojí obcanství a mohli se
podílet na rozhodovacích procesech
i v rámci Srbska. To však neznamenalo,

že by Srbsko mohlo zasahovat do ústav
ního porádku Kosova, vuci nemuž nedis
ponovalo žádnými kompetencemi.

Kosovo disponovalo rovnocenným
statusem s ostatními cleny federace po
dle relevantních normativne-právních
ustanovení ústavy, ale nikoliv podle
ustanovení bez normativního charak

teru, která nebyla právne závazná kvuli
deskriptivní, pragmatické nebo deklara
torní povaze.

Prestože bylo Kosovo podle norma
tivních clánku ústavy plnohodnotným
clenem federace, v ústavním textu pred
rokem 1974 nebylo Kosovo definováno
jako republika, ale jako autonomní
provincie. Nicméne subjekty federace
nebyly definovány jako autonomní
provincie, ale jako republiky. Proto melo
podle deskriptivních ustanovení méne
významné postavení než ostatní clenové
federace. V nenormativních ustanove

ních definovala ústava cleny federace
jako nezávislé státy, pricemž Kosovo bylo
charakterizováno jako soucást Srbska.

Pokud bychom spoléhali na norma
tivní ustanovení popisující osm clenu
federace a jejich autonomii, vedlo by to
k logickému záveru o identické definici
všech clenu federace. V opacném prí
pade bychom došli ke dvema definicím.
Nicméne v právní vede jsou podstatná
pouze normativní ustanovení ústavy.

Ve svetle silného postavení clenu fede-

Právo na secesi bylo zmíneno v pre
ambuli jugoslávské ústavy z roku
1974. V normativních ustanoveních

ústavy právo na secesi zmíneno ne
bylo. Obdobne tomu bylo s právem
na sebeurcení. Oba termíny nejsou
podle mezinárodního práva iden
tické. Právo na sebeurcení náleží

všem národum a prenáší se na právo
na secesi za konkrétních podmínek.
Porušení principu teritoriální inte
grity prichází v úvahu, když státní
aparát terorizuje nebo perzekuuje
urcité skupiny populace.

race vyvstala nekolikrát otázka, zda byly
subjekty federace suverénní. Tato otázka
však nebyla nikdy zodpovezena, ale je
zrejmé, že rozhodnutí všech územních
celku melo stejnou váhu.

OBDOBí PO roce 1974

Po smrti Tita v kvetnu 1980 prevzalo
presidium automaticky všechna práva
a povinnosti prezidentského úradu
definované ústavou. Prezidium bylo
kolektivním orgánem, s rotující funkcí
prezidenta a víceprezidenta na jeden
rok, ve kterém byly zastoupeny všechny
subjekty federace. Samotný prezident byl
vrchním velitelem ozbrojených sil a za
stupoval Jugoslávii navenek. Na jare 1986
bylo na rade Kosovo a jeho zástupce vy
konával funkci po celý rok bez prerušení.

Od vyhlášení nezávislosti Svatého
Kryštofa a Nevisu existují separa
tistické tendence Nevisu o vyhlá
šení nezávislého státu z duvodu

ekonomické diskriminace ze strany
centrální vlády. V roce 1998 se ko
nalo referendum o odtržení Nevisu.

Z necelých dvanácti tisíc ostrovanu
hlasovalo 61 % pro, ústava z roku
1983 umožnující vyhlášení nezávis
losti však pro takový krok vyžaduje
dvoutretinovou vetšinu.

Cástecná revize ústavy
Po menších ústavních zmenách z roku

1981, které nemely vliv na ústavní
a právní autonomii subjektu federace ani
na jejich vliv na federální úrovni, došlo
k další revizi ústavy z roku 1974 v listo
padu 1988. Cástecná, v poradí již druhá,
revize ústavy byla poslední pred konec
ným rozpadem Jugoslávie. Jednalo se
o podstatnou ústavní zmenu, která mela
vliv na témer všechny oblasti normativní
cásti federální ústavy.

Na rozdíl od široce rozšírené pred
stavy, že revize ústavy z roku 1974 byla
na úkor Kosova, postavení všech osmi
clenu s ohledem na jejich normativne
právní postavení v rámci ústavního
porádku se nezmenilo. S respektem
k normativne-právní rovnosti podle
federální ústavy nebyla ústavní a právní
autonomie omezena ani nebyla omezena
nezávislost pri urcování jednotlivých
politik v rámci Kosova. Rovnež nebyla
omezena participace Kosova na federál
ní moci.

PDLEmlKiI

Príklady nefunkcnícha zaniklých federací
SSSR (1922-1991)
Federace Rhodésie a Njaska
(1953-1963)
West Indies (1958-1962)
Federace Mali (1959-1960)
Kamerun (1961-1972)
Uganda (1962-1967)

Federální ústava garantovala Kosovu
v jedné oblasti rozšírené kompetence,
a to v oblasti srbské "zahranicní politi
ky". Bez ohledu na výkon "zahranicní
politiky" samotné Kosovu bylo umož
neno podílet se na srbské "zahranicní
politice", kde to stanovila srbská ústava.
Vedle ciste kosovských a srbských de
legací, existovaly i delegace složené ze
zástupcu Srbska a Kosova.

ZásaH DO úStaVníHO poráDKU

Cerné Hory, VoJVoOlnY a Kosova
Poté co s. Miloševic, fakticky jediný
vládce Srbska od zárí 1987, zasáhl

do ústavního porádku Cerné Hory
a Vojvodiny, zvládl to samé na jare 1989
i v Kosovu. Navzdory rozšírenému názo
ru však Miloševic nezrušil ústavní a le

gislativní autonomii Kosova. Na jedné
strane jugoslávská ústava neposkytovala
pro takový krok žádnou oporu, na strane
druhé ústava Kosova nebyla predmetem
hlasování v Prištine v breznu 1989 (ale
ústava Srbska ano). V dusledku toho

nemohlo Srbsko pripravit Kosovany
o státní obcanství, které vyplývalo z fe
derální ústavy. Kosovo a Srbsko coby cle
nové federace nemohly navzájem zrušit
autonomii toho druhého garantovanou
federální ústavou, stéjne jako nemohlo
Chorvatsko revokovat autonomii Slovin

ska. Takový krok by byl stejne absurdní
jako kdyby spolkový clen Hamburg
revokoval ústavou a legislativou danou
autonomii napr. Bavorska.

DeKlarace nezáVISlOSti Kosova
a snaHa o meZinároDní uznání

V dusledku srbské politiky v letech
1989 a 1990 usilující o implementaci
vlastních nároku bez ohledu na ústavní

status ostatních federálních jednotek
vyhlásily Slovinsko a Chorvatsko v roce
1991 nezávislost. Obdobne vyhlásilo
nezávislost a proklamovalo suverenitu
Kosovo na základe referenda konaného
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Uznání Kosova

za stát by bylo

výsledkem

vlády zákona,
demokracie

a svobody.

v souladu s ústavou prostrednictvím
oficiálních deklarací kosovské vlády.
V souladu s již existujícími jugosláv
skými státy požadovalo Kosovo uznání
suverenity Kosova od dvanácti ministru
zahranicí Evropského spolecenství. Ofi
ciální dokument s požadavkem na for
mální uznání Republiky Kosovo za su
verénní stát však Badinterova komise

nikdy neobdržela.
Do podpisu Daytonských dohod na

konci roku 1995 se Kosovo rozhodlo

pro strategii nenásilného odporu v boji
za osvobození území, zatímco kosovská

vláda nepretržite agitovala u evropských
vlád za uznání demokraticky ustaveného
státu. Následná válka, jíž se na strane
Kosova zúcastnilo NATO, skoncila

úspešným osvobozením teritoria de
finovaného jugoslávskou a kosovskou
ústavou. Obdobne jako v prípade jiných
evropských zemí, které se musely smírit
s výrazným omezením vlastní suvereni
ty, mezinárodní instituce byly v Kosovu
etablovány a nyní fakticky znamenají le
gální a de facto omezení jeho suverenity.

Obdobne jako ostatní bývalé subjekty
federace bylo Kosovo etablováno jako
stát prostrednictvím vyhlášení nezávis
losti a suverenity v roce 1991 po rozpadu
jugoslávského ústavního porádku. Uzná
ní Kosova za stát všemi evropskými
státy a mezinárodním spolecenstvím
na základe jugoslávské ústavy z roku
1974 by bylo výsledkem vlády zákona,
demokracie a svobody. •

Christian Staub je autor nekolika monografií.

Clánek je založen na publikaci

Kosovo - A legal analyse,

která analyzuje historii Kosova.
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nEJDE JEn D SLDva

,
KriZE praCE

Lidský život je samá krize, indivi
duální nebo spolecenská. Co tím
ale rozumíme? Puvodne se krizí

rozumela nejaká rozhodující, zlomová
chvíle (napríklad v prubehu nemoci),
v literárním nebo dramatickém díle pak
vyvrcholení zásadního dejového konflik
tu, pro jednající tedy osudového. Casem
však jsme si zvykli nazývat krizí všech
ny krajne obtížné, svízelné situace; to
platí jak o ceštine, tak o vetšine jazyku,
které toto slovo reckého puvodu preja
ly. V tomto smyslu hovoríváme casteji
o krizích širších spolecenství.

Když pred více než sto lety koncipo
val Masaryk studii o naší tehdejší krizi,
mel na mysli otázku sice velice ceskou,
avšak zároven nadcasnejší a rovnež tak
ríkajíc nadceštejsÍ. Ceská otázka dávala
mu smysl pouze jako soucást príspevku
k odpovídání na otázky svetové, to jest
všelidské. Mnohé z tehdejších problému
se ozývají dodnes, navzdory promenám
historických kontextu. Napríklad vztah
k Nemcum a nemectví. Anebo vnitroces

ká politika: celé dlouhé odstavce z TGM
by dnes znely náramne aktuálne, ani jejich
jazyk netreba príliš oprašovat. Také náš
vztah k národní sebedefinici není tak de

finitivne jiný, jak by clovek cekal po tolika
desetiletích cešství potvrzeného dokonce
i v nové státnosti. Tím se ostatne v tomto

císle Prítomnosti zabývá rada textu.
Co však se za poslední dve tretiny

století zmenilo - a v uplynulém dva
cetiletí zvlášt - je vztah k práci. Ta byla
v historických obdobích, jak ukazují
mj. evropské jazyky, chápana zprvu
jako trápení, svízel, težkost; pozdeji jen
jako namáhavá cinnost. Sociologicky
byla predevším nutností existencní,
v ekonomicky pohodlnejších casech
se však mohla projevovat i v zájmech
nadosobních - pro ty, kterí strádají, pro
obecné dobré, pro boží údel, pro lidstvo
ci na národa roli dedicné, po vzniku
samostatnosti pro republiku ... Práce byla
samozrejmou soucástí lidského bytí.

Ta samozrejmost se v posledních
obdobích vytrácela. Jmenovite, nomen-

klaturne se sice stala ústrední hodnotou

jak za vlády nemecké nacionálnesoci
alistické Arbeiterpartei, tak za vlády
"pracujícího lidu" až po pozdrav Cest
práci; ale místo ctí se casto stala trestem,
místo právem nucenou povinností. Dnes
temito okolnostmi rádi vysvetlujeme de
valvaci hodnocení práce, je však otázka,
jde-li skutecne o prícinu tohoto znehod
nocení, nebo spíš o symptom vývoje.

Náš nedávný návrat k demokracii mel
práci rehabilitovat. "Demokrat pracuje,"
ríká Masaryk a dále rozvádí: "Demo
kracie žádá, aby všichni pracovali (...);
nepríjemnost každé práce, zvlášte práce
nezvolené dobrovolne, má být prekoná
na citem povinnosti." Jenže demokracie
v politice znamená ekonomicky kapi
talismus. A utilitární modus kapitalis
mu, k nemuž jsme se po listopadu 89
priklonili, uznává jen práci ekonomicky
prínosnou; její hodnotu morální pomíjí,

ba prímo odmítá. Nutným následkem je
nezamestnanost: nekterí skalní "budova

telé kapitalismu" ji už pocátkem 90. let
vítali jako ukazovatel správného trendu.
Naše demokracie neorganizuje práci,
nýbrž tká sociální síte.

Tento rozpor má za následek, že ani
v obdobích ekonomické konjunktury
nezamestnanost nemizí, zatímco pribývá
"gastarbeiteru", dokonce i z exotických
dálav. Ten jev nemizí ani v období po
klesu - pouze vše zkomplikuje. Jenže to
vše se promítá do myšlení lidí, což krome
jiného reflektuje jazyk. Jazykove nejtvo
rivejší jsou mladí; predevším mezi nimi
je cím dál casteji slyšet pojmenování
namáhavé a hure placené práce nálepkou
"socka". (Tento patvar nosívá i radu ji
ných významu - od oznacení prostredku
hromadné dopravy až po bezdomovce;
jako jazykový jev by zasluhoval duklad
nou studii.)

Takové recové pozérství zdálo by se
svedcit o tom, že žádoucí je práce toliko
dobre placená; jinak je lepší spocinout
na sociálních dávkách a privydelávat
si nanejvýš "bokem", bez zdanenÍ.
výjimkou jsou samozrejme takzvaní
workoholici, ale tem to prece "sype".
A když už je nutno se s prací smírit, musí
nás alespon "bavit". To slovo nahrazuje
potešení ci uspokojení z práce, zaujetí
pro ni, pocit naplnení ci smysluplnosti,
nerkuli masarykovského "citu povin
nosti". Všimneme si, jak po této floskuli
chnapla média: "Jak vás baví velvyslan
covat v Izraeli?" pitome se ptá redaktorka
LN Michaela Žantovského. Vnucuje tak
mu str bavení se prací jak dotazovanému,
tak ctenárum.

Pritom pracovní život vetšiny z nás
tak placatý nenÍ. Nejenže takovou volbu
zpravidla nemáme, hlavne o ni ani nesto
jíme; bavíme se radeji až po práci - už
pro to odlišení (a tudíž radost z obojího,
odlišnou). Jenže to se má za podezrelé,
není to "in". •

Jan HoráLEK
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[Eši nEchtEjÍ demokracii
M. Pavel Stránský v Respublica Bojema
z roku 1643 napsal, že "ceský národ je
postižen jak vadami, tak zhodnocen po
zitivními vklady". Historické události
vedly k prizpusobivosti i k postupnému
stažení se z verejnosti do sfér, kde bylo
težko zasahovat, totiž do výkonnosti
jednotlivcu. Tady jsme se stali (rozu
mej my Ceši) nejlepší: náš národ vydal
a nadále produkuje neuveritelný pocet
vynikajících skladatelu, vedcu, umel
cu, nemluve o sportovcích, zvlášt tech
tenisových, hokejových a fotbalových.
Na druhé strane ono zmínené stažení

se do vnitrního sveta pokracovalo až
tak daleko, že lidé zacali brát veškerou

kritiku osobne. Absence schopnosti vést
konstruktivní dialog práve škrtí samot
ný "modus operandi" demokracie. Stací
se jen podívat na naše politiky, jak po
dráždene reagují na jakoukoliv kriti
ku! Období totality silne zdevastovalo
charakter ceské spolecnosti. Tak vznik
ly koreny dnešní závisti, ale i zhoub
ný nádor dnešního vzoru chování -

syndromu posttotalitního charakteru.
Jak vyplynulo ze studie Martiny Klicpe
rové z Psychologického ústavu Akade
mie ved CR z roku 1997, k tomuto syn
dromu patrí následující
rysy: absence víry, po
zitivní odezva na popu
lismus, neochota pát
rat po podstate své ne
spokojenosti, požada
vek okamžitého uspo
kojování svých potreb,
dále presvedcení, že
spolecnost není schop
na se s problémy úspeš
ne vyporádat, negativ
ní emocní ladení, absence obcanských
ctností, preference jednoduchých reše
ní, strach z autority a nostalgie po mi
nulém režimu. Jak tvrdí autorka zmíne

né studie, dnešní chování má i obecnejší
platnost. Je totiž nejen dusledkem tota
litního období, ale dokonce i stavu ceské

spolecnosti pred totalitou. Navíc tvrdí,
že takové chování není "jen dusledkem

útlaku, ale zároven predstavuje dispozi
ci k totalitnímu zvratu!

Když jsem tyto názory tlumocil ve
své prednášce v cervnu roku 2000 na

univerzite v Innsbrucku,

dozvedel jsem se mnoho
zajímavého: proslulý lé
kar "prezidentu" Ernst
Bodner tvrdil, že v Ra

kousku nemají skutec
nou demokracii, ale "ve

lice sofistikovaný systém
osobních intrik a moci",

významný expert pro
otázky strední Evropy
z amerického minister

stva zahranicí zas prohlašoval, že "EU se
dnes chová tak nedemokraticky, že kdy
by musela prijmout samu sebe, nemela
by šanci".

Martill lan Stránský

lékar, vydavatel, obcall Ceské republiky
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