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průvodce přítomností

Milé čtenářky, milí čtenáři,
od letošního ledna jsme my, Česká republika, předsednickou zemí Rady Ev
ropské unie. Stáváme se na šest měsíců,
alespoň formálně, politickým centrem
EU a potažmo celé Evropy. O tom, zda
v této misi naši politici uspějí (mysleme
tím ty vládnoucí i ty opoziční), uvidíme
až v létě, kdy naše předsednictví končí.
Zatím se ale můžeme seznámit s názory
řady osobností našeho společenského
i politického života na to, jak ony vidí
naše šance na úspěch, či zda bude naše
předsednictví spojováno spíše s úsměvnou causou Entropy Davida Černého.
Tiskový mluvčí vlády pro Předsednictví
Jiří František Potužník nabízí svůj text
o smyslu a možnostech rotačního předsednictví a svůj komentář s doporučením pro vládu nám poskytl i předseda
nejsilnější opoziční strany Jiří Paroubek.
Ke kořenům a smyslu Evropské integrace se vyjádřil Rudolf Kučera a o politickém rozměru zmiňovaných šesti
měsíců přemýšlí ve svém textu Jiří Pehe.
Celé „předsednické“ období je navíc
umocněno jedním důležitým výročím.
Letos je to přesně 20 let od významných
politických změn ve východní Evropě,
které ve svém důsledku vedly ke kategorické geopolitické změně a následně
rozpadu Sovětského svazu. Proto je další část čísla věnována právě vrcholícímu
transformačnímu dvacetiletí. Z různých
úhlů se snaží dívat na události posled-

[ 2 ] přítomnost / zima 2009

ních dvaceti let a dopadu, které měly
na státy střední a východní Evropy.
Vedle komparativních článků zde proto
naleznete i texty věnující se konkrétní
situaci v Maďarsku, Polsku, Bělorusku či
ve státech Pobaltí. Tedy v zemích, které
tak či onak náleží k široce koncipované
střední Evropě. Tradičním kulturním
rubrikám pak dominují ženy, a to když
Martina Pachmanová přibližuje dílo, život i dobu zapomenuté malířky českého
modernismu Milady Marešové. Následně Lenka Lindaurová glosuje aktuální
dění kolem Centra současného umění
DOX. Aktuální rozhovor je věnován
Jaroslavu Kantůrkovi, řediteli Českých
center v zahraničí, která mají za úkol
propagovat naši kulturu, vědu, jazyk
a průmysl v zahraničí. Nechybí však ani
tradiční rubriky, jako jsou Nové knihy
etc. V rubrice Causa se navíc věnuje
Marek Loužek opět Evropské unii a to
konkrétně její připravované genderové
politice. A to jistě, i v rámci složení
textů tohoto čísla, může být zajímavým
dovětkem k řadě palčivých otázek či
soudobých problémů. Přejeme složité
čtení…

Ivan Malý / Martin Riegl

komentář

Volba sladidla pro EU
Kostka cukru nemůže být ani při nejlepší vůli více než symbolem.

W

inston Churchill kdysi odpoví
dal na otázku, jak má vypadat
ideální politik. Řekl tehdy: „Mu
sí umět předpovědět, co se stane zítra, za
měsíc a příští rok – a potom musí mít
dar přesvědčivě vysvětlit, proč se to nestalo…“
Tento letitý výrok se mi bezděčně
vybavil, když jsem před několika dny
slyšel slova německé kancléřky Angely
Merkelové, která v politické hantýrce až
nezvykle razantním způsobem utnula
sílící naděje Prahy na brzké otevření německého pracovního trhu našim občanům. Na summitu Evropské unie v Bruselu se doslova nechala slyšet: „Nemůžeme jen plnit přání Čechů na 100 procent.“ Není přitom žádným tajemstvím,
že česká strana počítala se vstřícností
německé vlády v souvislosti s blížícím
se předsednictvím Česka Radě Evropské unie. Jak vidno – marně. Krátce po
prohlášeních své kancléřky navíc naši
západní sousedé jasně deklarovali, že
neotevřou svůj pracovní trh dříve než
v roce 2011 – tedy v nejzašším možném
termínu, který direktivy Evropské unie
vůbec umožňují.
Sečteno a podtrženo, naše předsednictví ještě ani neodstartovalo, a už jsme
zaznamenali první dílčí porážku.
Nabízí se tedy otázka, do jaké míry
je tento mandát pouhou zdvořilostní
oficialitou a do jaké skutečnou příleži
tostí významně ovlivnit řešení zcela
konkrétních a pokud možno i zásadních,
celoevropských otázek.
Navzdory všeobecné skepsi, pro nás
Čechy často tak charakteristické, se
osobně kloním spíše k té druhé, to jest
optimističtější variantě. Samozřejmě můžeme polemizovat například o výši fi

nančních prostředků s předsednictvím
spojených, nebo se můžeme s lehkou
nadsázkou zastavit u kampaně Evropě
to osladíme, která se už během rekordně
krátké doby stala v mnoha modifikacích
doslova hitem loňského podzimu. Problém je asi v tom (a teď mi dovolte malou
metaforu), že kostka cukru, byť by se jí
zmocnila ruka sebeznámější osobnosti,

Je na bíledni,
že velikost
Evropské Unie
zůstává výhodou
pouze tehdy,
jestliže jsme vždy
připraveni učinit
rychlá a jednotná
rozhodnutí
a důsledné akce.

nemůže být ani při nejlepší vůli více než
pouhým symbolem. Symbolem, který nemůže (a jeho tvůrci si takové ambice ani
nekladli) ani zdaleka obsáhnout vše, co
nám předsednictví umožňuje a nabízí.
Možná by proto nebylo na škodu
připomenout, že Česko se po Slovinsku
stane teprve druhou nově přistoupivší
zemí, jíž se této pocty dostalo.
ČR bude mimo jiné půl roku reprezentovat Evropskou unii ve vztahu
k zahraničním a k nadnárodním organizacím, včetně zastoupení Unie u Světové obchodní organizace. K důležitým

Tomáš Procházka

událostem na evropské i mimoevropské
scéně bude Česko vydávat stanoviska,
která by měla vyjadřovat postoj celé Unie.
Šest měsíců budeme zastupovat 27 států
Evropy a téměř půl miliardy obyvatel.
Je nabíledni, že velikost Evropské
unie zůstává výhodou pouze tehdy, jestliže jsme vždy připraveni učinit rychlá
a jednotná rozhodnutí a důsledné akce.
Už dávno víme, že členové EU (vlastně
jakéhoholiv velkého spolku) nejsou a ani
nemohou být automatickými spojenci ve
všech otázkách, Proto: čím více členů, tím
více energie a času je třeba ke sjednocení
jejich názorů. A jelikož Evropská unie
rozhodně není zájmově a názorově sourodá, ztrácí tak nemálo zbytečného času
a vydaných sil. A kdo ví, třeba právě tady
přichází nová etapa, nový směr vývoje
celé Evropské unie. Nebo, abychom byly
podstatně skromnější, přichází alespoň
nový směr české politiky založené především na bázi rozhovoru a kompromisu.
Je totiž nepochybné, že předsednictví
je pro naši zemi velkou výzvou. A tím
pádem i velkou výzvou pro politiky. Ti
by tedy mohli tento půl rok pojmout
jako určitý očistný proces, během něhož
se postupnou terapií zbaví zavedených
tendencí cíleně mlžit a neodpovídat na
nepříjemné otázky a nahradí je snahou
o jasná, průhledná a racionální řešení.
Berme české předsednictví především
jako historicky první konfrontaci vrcholných českých politiků v plénu jejich kolegů z dalších šestadvaceti zemí Evropy.
Ať tak či tak, výsledek může mnohé
napovědět… 
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události ve světě

Boj o záchranu liberální demokracie začíná

B

oj o záchranu liberální demokracie
začíná tady. Při debatě o Lisabonské smlouvě byla vytyčena bitevní linie, která nám nyní (oproti fiasku
v červnu umožňuje) jasně vidět, kolik
odpůrci Lisabonu popletli falešnými argumenty o suverenitě, potratech a zavírání tříletých dětí.
Nečelíme a celá Evropa ničemu menšímu než rozhodováním mezi liberální
demokracií a skandální aliancí ekonomické pravice a fundamentalistů, která je
více než vzpomínkou na republikánské
aktivisty v amerických prezidentských
volbách.
Fundamentalisté mohou být blázniví,
ale to neznamená, že jsou nebezpeční.
Mají hlasovací právo. Využili ho již dříve
a použijí jej znovu. Přinejmenším však
víme, co jsou zač. Identifikovat nebo
popsat jejich vůdce je složitější, ale návštěva Václava Klause nám dává vodítko,
protože nás přiměla zaměřit se na jeho
minulost. Příběh se datuje do roku 1989,

krátce po Sametové revoluci, kdy v tehdejším Československu přemýšlel Václav
Havel se svými přáteli v místnosti plné
cigaretového kouře, jak naložit s nově
nabitou svobodou. Muž v nevýrazném
obleku vstoupil do místnosti a představil
se jako Dr. Vaclav Klaus: „Neznáte mě,
ale budete mě potřebovat.“ Wikipedia jej
popisuje jako jednoho z mnoha ekonomů, kteří navštívili Havla s tím, že hos-

podářská budoucnost země závisí na implementaci Tatcherovské politiky.
Tak nebo tak Klaus zavedl ekonomické
reformy, ze kterých by se M. Tatcherová
zděsila. Havel je popsal jako gangsterský
kapitalismus. Je gangsterský kapitalismus
praktikován i ve významnějších státech?
Za vlády B. Jelcina a V. Putina byla aktiva a společnost vydrancována v historii

bezprecedentním způsobem. A Klaus
Putina obdivuje. Rovněž obdivuje americké neokonzervativce, kteří přispěli ke
globální finanční krizi.
Zatímco ostatní evropští státnici podporují v lisabonské debatě svého partnera, irskou vládu, Klaus a jeho hosté
využili návštěvu v Irsku k podpoře stanoviska Declana Ganleyho, který má vazby
na Putina a nevyjasnil původ z příjmů na
kampaň proti přijetí Lisabonské smlouvy. Klaus má na to nárok, ale porušil tím
diplomatický protokol.
Nevěřím, že Labouristé nebo Toryové
umožní antievropským skupinám ohrozit liberální demokracii ve Velké Británii.
To samé platí pro politické elity v Německu, ve Francii, ve velkých i malých
státech. Malé a bezmocné Irsko je jiným
příkladem.
J. Downey
22. listopadu 2008

Prchlivý Čech je připraven stát se tváří Evropy

S

tb vyslala v 80. letech tajného agenta s úkolem infiltrovat na tajný ekonomický seminář vedený V. Klausem, budoucím horlivým vůdcem České
republiky, protože se dostal do podezření
pro prosazování principů volného trhu.
Agent byl více než marxistickou herezí
překvapen Klausovou nyní již známou
arogancí.
Jeho chování a přístup prozrazovaly, že
se cítí jako odmítnutý génius, poznamenal do své zprávy agent Stb. Dává najevo,
že kdokoliv nesouhlasí s jeho názory, je
nekompetentní a stupidní.
O dekády později šedesátisedmiletý
prezident České republiky s perfektně
upraveným knírem nadále vyvolává ostré
reakce. Tvrdí, že falešný boj proti globálnímu oteplování přispěl ke globální finanční krizi, označil Al Gora za apoštola
arogance pro jeho angažmá v boji proti
klimatickým změnám, a Evropskou unii
přirovnal ke komunistickému státu.
V období českých příprav na převzetí
předsednictví EU panují obavy, že Klaus
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zkomplikuje snahu největšího obchodního bloku řešit hospodářskou krizi a vnitřně posílit.
Rakouský deník Die Presse přišel s titulkem „Bože přichází Klaus“, článku,
který předpokládá, katastrofu v unii se
470 miliony občanů v důsledku Klauso-

vy pomsty. Zastánce volného trhu kritizoval kurz určený jeho předchůdcem
N. Sarkozym. Ambiciózní Sarkozy využil
francouzského předsednictví k prosazení
agendy obsahující širší a koordinovanější regulaci největších ekonomik s cílem
zkrotit největší tržní excesy.
Všichni, kdo se obávají Klausovy potenciální role, nicméně připouštějí, že jeho
vliv na evropskou politiku bude omezen
jeho symbolickou roli vyplývající z ústavních pravomocí českého prezidenta. Ale

Klaus, kterého přední britský historik
T. G. Ash označil za nejhrubějšího člověka, kterého kdy poznamenal, bude nějaký
vliv mít. Klaus je provokatér, který bude
prosazovat své názory, aby si získal pozornost, soudí J. Pehe.
Pro své zastánce je Klaus statečný, osamělý křižák, obhájce svobody. Pro své
kritiky je cynický populista a pragmatik,
přesný opak prezidenta filozofa V. Havla. V. Klaus odmítl na otázky k tomuto
článku odpovědět, jeho spolupracovníci
označili zaslané otázky za podivné.
Podle komentátora B. Doležala je nevětší Klausovou devizou jeho schopnost
obracet se na průměrné Čechy, kteří
spolu s pivem nasávají jeho populismus.
V České republice si udržuje post prezidenta, přes omezené pravomoci, autoritu monarchy a dokonce i kůň by dosáhl
padesátiprocentní obliby, a Klaus je zcela
jistě chytřejší než kůň, dodává Doležal.
Dan Bilefsky
25. listopadu 2008

události ve světě

Modrý a šedý…

T

en, kdo se naučil estonsky, nemá
žádný problém. Ten, kdo se estonsky nenaučil, taky ne. Tak vypadá
realita pro rusky mluvící obyvatele v Estonsku. Kvůli utlačování se nikdo z nich
stěhovat do Ruska nechystá, protože žádné utlačování neprobíhá. Jeden problém
existoval – s Bronzovým vojákem. Ale na
ten si už jen málokdo vzpomíná.
Kolik má Estonsko obyvatel Ruska, je
obtížné spočítat. Estonský tisk (zejména
ten, který podporuje současnou vládu
premiéra Andruse Ansipa a vládnoucí stranu, pravou koalici v parlamentu)
hovoří o dvou stech tisících. Vzhledem
k tomu, že v Estonsku žije 1,3 mil. lidí, je
to značné procento. Ti nejvíce nespokojení se řídí jinou kalkulací, počítají i ty,
kteří mají tzv. „šedé občanské průkazy“,
tzn., že nesložili zkoušku z estonštiny
a nezískali proto estonské občanství (občanské průkazy mají tmavě modrou barvu). V takovém případě je Rusů žijících
v Estonsku dvakrát tolik.
„Nepotřebuji estonský jazyk ani občanství, ve státní správě ani jako učitel
pracovat nechci.“ Diplomovaný stomatolog Michail si se třemi kolegy otevřel
nedaleko od Talinu kliniku speciálně
pro finskou klientelu. „U nás je lékařská
péče třikrát levnější než u nich.“ Michail
má elektronickou ID kartu. S ní a s „šedým občanským průkazem“ může jezdit po celé Evropské unii. Pro vstup do
Ruska mu stačí tento průkaz, žádná víza
nepotřebuje, protože ty právě pro tuto
kategorii krajanů prezident Medveděv
zrušil.
„Daně jsou tu stejné. Kdo chce jít do
armády, k policii nebo chce pracovat ve
státní správě, musí se naučit jazyk a složit zkoušku. Je to každého věc,“ říká
Michail, s nímž jsme se setkali na fóru
jednoty a porozumění – šestém za jeden
a půl roku. Fórum organizuje talinská
radnice už jeden a půl roku poté, co v Talinu v noci z centra na hřbitov přenesli
Bronzového vojáka. Každý rusky hovořící obyvatel si může vybrat, jak bude
žít. Může zůstat „svobodný“ nebo může
jít cestou státní služby. A nikdo se ani
nediví, že na hranici Ivangorod–Narva
doklady na estonské hranici kontroluje
D. Belyaev, a ve vrátnici v parlamentu sedí
Anton Pavlenko v policejní uniformě.

„Podle zákona musejí všechna zasedání úřadů všech úrovní probíhat pouze
v úředním jazyce. A tady z více než třiceti zastupitelů mluví estonsky šest, včetně
mne.“ vysvětluje vedoucí Narvské městské rady Michail Stalnuchin, který před
příchodem do politiky psal učebnice finského a estonského jazyka.
Co mají dělat zastupitelé příhraniční
Narvy, kde málokdo hovoří estonsky?
Když něco potřebují, Stalnuchin jim to
přeloží. „Potom se nám stává,“ říká městský mluvčí Stalnuchin, „že oficiální zasedání, na kterých jsou témata přednášena
estonsky, jsou velmi stručná. Hlasujeme,
sčítáme hlasy a přecházíme k následují-

címu tématu. Vše probíhá rychle, pečlivě, legálně.“
Stalnuchin zmiňuje výsledky posledního výzkumu veřejného mínění, který
si něvská radnice už 20 let objednává
u stejné organizace. Téma je jednoduché: „Jaké jsou ve městě problémy?“ Problematika jazyka je v tomto roce až na
10. místě, ačkoliv by bylo dobré mít
k dispozici třeba příbalové letáky k lékům v ruštině. Ale tento problém se už
v Talinu řeší, takže se výsledky časem
dostanou i do Narvy. Dalším oblíbeným
tématem ruské politické třídy při každém zhoršení vztahů je otázka občanství.
Tady, v „ruské“ Narvě, není toto téma
ani mezi první dvacítkou. Jaká témata se tedy umístila na prvních místech?
Ekonomický úpadek, snížení počtu pracovních míst, úvěrová a hypoteční krize.
Spotřební daně jsou v Estonsku vyšší

než v Rusku. Nyní, v zimě, se připravuje zavedení spotřební daně za vytápění.
Ten, kdo v současné době platí například
100 dolarů za třípokojový byt, bude muset platit téměř dvakrát více. „Estonce
trápí stejné problémy jako obyvatele Evropské unie,“ shrnuje Stalnuchin.
„Pamatujete si na drama s památníkem Bronzového vojáka, který před rokem a půl vláda násilně přestěhovala?
Během „perestrojky“, když existovala
Národní fronta, podporovala nezávislost
více než polovina neestonského obyvatelstva,“ říká Rafik Grigorjan. Za Sovětského svazu byl profesorem filozofie na
Tartuské univerzitě. Jeho manželka je
Estonka, profesorka matematiky na téže
univerzitě. „‚Bronzová noc‘ byla pro zemi
prvním varovným signálem. Dalším signálem je současná ekonomická krize státu. Třetí signál se bojím si představit…“
Profesor Grigorjan je v Estonsku známý jako člověk vyhraněných názorů.
Umírněnější lidé katastrofu nevěstí.
Na aféru s Bronzovým vojákem vzpomínají i ti, kteří přesun památníku podporovali, i ti, kteří byli proti němu, stejně,
zhruba takto: „Ruské televizní štáby v ty
dny natáčely pouze záběry s policií, která
bije demonstranty. Naše, estonská televize, ukazovala ty, kteří v průběhu ‚bronzové noci‘ začali rabovat v obchodech.
Obojí se tehdy dělo, ale úplnou pravdu
neukázal nikdo.“
Škoda, že na chystané dny kultury
Talinu v Moskvě nepřijede zdejší Ruské
divadlo. Moskevský režisér Jurij Jeremin
v něm právě zinscenoval „Hoře z rozumu“. Toto představení doporučuji všem,
kteří s nostalgií vzpomínají na dobu „perestrojky“. Jako dekorace je v představení
použita Kremelská zeď. Čackého do zdi
zazdívají hosté Famusovova plesu a při
posledních slovech hlavní hrdina tuto
zeď proráží. Za ní se objevuje jiná zeď
v podobě trikolory. Ne ruské, ale estonské. Diváci jsou nadšeni.

Jurij Vasiljev
Ogoňok 43/2008

podzim 2008 / přítomnost

[5]

monitoring

Události prvního č
1. 1. Česká republika/Slovensko
Česká republika se jako druhý postkomunis
tický stát (po Slovinsku) ujal předsednictví
v Radě Evropské unie. České předsednictví
začalo ostrým startem, mluvčí vlády F.Potu
žník označil operace Izraele v Gaze za
obrannou akci a vyvolal svým neoficiálním
vyjádřením světový rozruch. Postoj českého
předsednictví výrazně ocenila izraelská
vláda.

1. 1. Slovensko
Slovenská republika se stalo šestnáctým
členem Evropské měnové unie. Vláda ČR
doposud rozhodnutí o termínu přijetí Eura
nestanovila.

1. 1. Itálie
Itálie převzala předsednictví skupiny států G8.
Cílem premiéra S. Berlusconiho bude rozšířit
členství v prestižním klubu nejvýznamnějších
ekonomik na třináct až čtrnáct států. Adepty
na rozšíření jsou rozvíjející se ekonomiky
Brazílie, Číny, Indie, Mexika a eventuálně
Egypta. V případě rozšíření by skupina států
G13 či G14 sdružovala státy světa, které
produkují 80% světové ekonomiky.

1. 1. Kostarika
Kostarice vypršel termín, do kterého se
mohla rozhodnout o přistoupení ke Středo
americké zóně volného obchodu – CAFTA.

8. 1. Česká republika
V Praze se konalo neformální setkání
ministrů zahraničí Evropské unie.

11. 1. Ukrajina – Rusko
Premiér M.Topolánek dohodl v Kyjevě
a Moskvě dohodu mezi Ukrajinou a Rus
kem o vyřešení sporů o dodávkách ruského
plynu do Evropy v době, kdy Slovensku
a Bulharsku reálně hrozil blackout. Ruský
prezident D.Medvěděv záhy označil dohodu
za neplatnou.

13. 1. Somálsko
Vojska etiopské armády se začala stahovat
z hlavního města Somálska Mogadišo.
Důvodem tohoto kroku byla především
finanční náročnost celé operace. Po stažení
stabilizačních vojsk podporujících proza
tímní somálskou vládu lze očekávat nárůst
vlivu radikálního Svazu islámských soudů.

14. 1 Rusko
Premiéři Slovenska a Bulharska R. Fico
a S.Stanišev přijali pozvání V.Putina do
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Moskvy na jednání o řešení krize v do
dávkách plynu. Rusku tak vychází politika
využívání energetických zdrojů k prosazo
vání jeho pozic v bývalé sféře vlivu. R. Fico
již v loňském roce veřejně vyjadřoval na
vzdory oficiálnímu diplomatickému postoji
pochopení pro ruské obavy z amerického
radaru v ČR. Zastavení dodávek plynu do
Evropy přichází v období, kdy začíná české
předsednictví EU, které má jednu z priorit
východní partnerství. To má za cíl posílit
vztahy EU s Arménií, Ázerbajdžánem,
Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukraji
nou.

15.–16. 1. Česká republika

V Praze se konalo neformální setkání mi
nistrů vnitra Evropské unie.

15. 1. Evropská unie

Vicepremiér Alexandr Vondra odhalil v Bru
selu plastiku D.Černého s názvem Entropa.
Vondra i Černý se při slavnostním odhalení
zároveň omluvili všem dotčeným. Provo
kativní dílo vyvolalo ohlas po celém světě.
Podle prezidenta V.Klause není plastika
vtipná a povedená. D.Černý je dlouhodo
bým kritikem V.Klause. Negativní reakce
vyvolala umělecká provokace především
v Bulharsku a na Slovensku.

15. 1. Izrael/Palestina

Izraelská armáda ve 20.dni ofenzívy proti
Hamásu zahájila třetí fázi operací proti
Gaze. Pozemní jednotky vstoupily do centra
Gazy, která patří k nejhustěji obydleným
oblastem na světě. Tisíce Palestinců ra
ději opustily své domovy. Levicové režimy
v Bolívii a ve Venezuele přerušily již dříve
diplomatické styky s Izraelem.

15. 1. Česká republika

V Praze náhle zemřel světoznámý architekt
J. Kaplický, který se dostal do povědomí
české veřejnosti vítězným projektem na
stavbu Národní knihovny na Letné, který
nebyl v důsledku obstrukcí realizován.

18. 1. Salvador

Ve středoamerickém Salvadoru se konaly
parlamentní volby, ve kterých obhajuje
vítězství z roku 2003 levicová Fronta
národního osvobození F.Martího (FMLN),
která porazila konzervativní Nacionální re
publikánskou alianci (Alianza Republicana
Nacionalista). Volby doprovázely násilné
incidenty a zastrašování voličů. Parlament
ní volby vyhrála FLMN, ale opoziční ARENA
získala post starosty v hlavním městě.

18. 1. Izrael/Palestina
Izrael i hnutí Hamás ovládající území Gazy
vyhlásily jednostranné příměří.

20. 1. USA
Demokrat B. Obama se ujal prezidentského
úřadu jako 44.prezident USA.

23. 1. Česká republika
Předseda ČSSD J.Paroubek přišel s návr
hem na zvýšení počtu volebních obvodů ze
14 na 20. V důsledku by došlo ke zmenšení
volebních obvodů a posílení většinových
účinků volebního systému.

23. 1. Česká republika
Prezident V. Klaus jmenoval nové ministry
vlády. Funkcí se nově ujali M.Kocáb, P.Bendl
D.Filipiová a C.Svoboda, který ve funkci
nahradil předsedu KDU-ČSL J.Čunka.

25. 1. Bolívie
Konalo se celonárodní referendum o změně
ústavy, ve bolivijští voliči podpořili návrh
nové ústavy, který mimo jiné umožní prezi
dentovi Evo Moralesovi ucházet se koncem
roku o znovuzvolení a posílí práva domo
rodého obyvatelstva. Výsledky referenda
v jednotlivých regionech však ukázaly, že
Morales nemá podporu ve všech oblastech
státu.

25. 1. Srí Lanka
Ofenzíva armády vůči separatistům o orga
nizace Tamilských tygrů dosáhla výrazných
úspěchů. Po pětadvaceti letech konfliktu za
sjednocení ostrova mezi vládou Srí Lanky
a separatisty usilující o vytvoření vlastního
státu Tamil Eelam kontrolují vládní vojska
téměř celé území státu.

26. 1. Island
Koaliční vláda Islandu se rozpadla koaliční
vláda. Jedná se o první pád vlády v důsledku
finanční krize, která přerostla v rozsáhlou
hospodářskou krizi.

26. 1. Česká republika
Vláda schválila novelu Ústavy ČR umožňují
přímou volbu hlavy státu. Předmětem poli
tických sporů bude především způsob (vo
lební systém), kterým se bude prezident
volit. ODS dlouhodobě prosazuje aplikaci
volebního systému, kterým je voleno
Národní shromáždění ve Francii. Ostatní
politické strany spíše preferují volební
systém, podle kterého je volen ve Francii
prezident.

monitoring

tvrtletí roku 2009
26. 1. USA

1. 2. Rusko

Podle deníku The Washington Times
vyvolává české předsednictví v Evropě
výraznou skepsi. Důvodem je nestabilita
vlády, chybějící ratifikace Lisabonské
smlouvy a postoje V. Klause k prohlubování
evropské integrace.

28. 1.–1. 2. Švýcarsko
V Davosu začalo tradiční Světové ekono
mické fórum, kterého se účastní i český
prezident V. Klaus.

31. 1. Pobřeží Slonoviny
Vypršela mírová mise OSN, která měla
stabilizovat bezpečnostní situaci této západoafrické země, kde v roce 2002 proběhl
ostrý ozbrojený konflikt a země byla rozdě
lena mezi vládní síly a povstalce.

19. 2. Evropská unie

Prezident D. Medveděv přednesl výroční
zprávu o stavu Ruské federace.

10. 2. Izrael
Předčasné parlamentní volby. Volební vítěz
ství bude obhajovat strana Kadima.

11. 2. Írán
Proběhnou oslavy 30. výročí islámské revoluce, kdy Teherán zásadně změnil svou
zahraničně politickou orientaci.

17. 2. Kosovo
Proběhnou oslavy 1. výročí vyhlášení ne
závislosti Kosova na Srbsku. Nezávislost
Kosova uznalo více než padesát suverén
ních států včetně České republiky.

Prezident České republiky vystoupí se svým
projevem na půdě Evropského parlamentu.

10. 3. Rusko
Koná se summit mezi Ruskem a tzv. „troi
kou“ států Evropské unie.

2. 4. Velká Británie
Uskuteční se summit leaderů G20.

2. 4. USA
Začíná summit NATO k 60. výročí založení
této organizace. Česká republika by při
této příležitosti ráda uspořádala návštěvu
amerického prezidenta B. Obamy v Praze.
Summit bude řešit přistoupení Chorvatska
a Albánie.
-red-
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Test české politiky
v globální aréně
Zdeněk Velíšek

U

ž první dny českého předsednictví
byly nečekaně „akční“. Akutní problémy těch dnů se samy o sobě postaraly o rozptýlení domněnky, že české
předsednictví se omezí na „moderování“,
jak se v Evropě začalo říkat pod vlivem
dynamického, hodně improvizovaného
„sóla“ Francouze Sarkozyho, které nakonec Evropa ocenila, i když jí tak trochu
vzalo dech. Stejně jako musela od svých
původně vyhlášených priorit upustit
Francie kvůli akutním problémům –
konflikt na Kavkaze, kolaps světových
fianančních mechanismů, začátek hospodářské recese – muselo i české předsednictví hned v prvních hodinách bleskově přizpůsobit svou agendu výbuchu
násilí mezi Izraelem a Palestinci z pásma
Gaza a hrozbě přerušení dodávek plynu
do zemí Unie kvůli rusko-ukrajinskému
sporu. Čeští politici tak vstoupili „bez
rozcvičky“ do globální politiky. Byli tím
zaskočeni? Domnívám se, že ne. Jejich
nedeklarovaným úmyslem stejně bylo
využít předsednictví v EU k ovlivnění
globální politiky. Jenomže ne v problémech, které se objevily znenadání, jsou
pro Evropu – i svět – zásadní, nelze je
v agendě předsednictví ignorovat, naopak je nutné jim dát přednost před vším
ostatním, i když téměř nikdo ve světě neočekává, že by je právě EU, ať už jí předsedá kdokoli, vyřešila.

V sázce je příliš mnoho,
moderování stačit nebude

Ostatně i další akutní, tentokrát však zděděný problém globálního rázu – nutnost
zastavit světovou hospodářskou recesi
a zabránit její změně v sociální krizi – si od
předsedající země žádá činorodost, invenci
i zkušenosti, ne pouhé organizování porad
a předsedání schůzím, tedy ne pouhou
„moderaci“. I tento problém bude mít v letošním roce svůj nevypočitatelný vývoj, na
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který bude muset Evropa a Česko u jejího
kormidla umět reagovat. Dosavadní zápas
s finanční krizí a s jejími dopady na jednotlivé evropské země ukazuje neklamně,
že diskuse o společné protikrizové strategii
Evropské unie ještě zdaleka není ukončena a že pro finanční trhy i pro záchranu
ekonomik před kolapsem bude krom toho
třeba vymýšlet strategii pokaždé znovu,
kdykoli se objeví další nečekaná rizika
ekonomické recese a nedoléčené finanční
krize. S tak enormním úkolem nemohla
ČR počítat dopředu!
Je ale oblast, v níž si aktéři českého
předsednictví byli už předem vědomi
svého vstupu do globální politiky a také
dějinného významu tohoto vstupu:
První měsíce letošního roku rozhodnou
o tom, jaký bude v příštích letech vztah
mezi Evropou (přesněji EU) a postbushovskou Amerikou. Rozhodnou o tom,

jaké bude postavení Evropy ve světové
aréně vedle Ameriky. Rozhodnou o tom,
zda vůči Obamově Americe bude Evropa jednotným, homogenním celkem
schopným rovnocenného partnerství.
Nezanedbatelné slovo v tomto historickém okamžiku euroamerických vztahů
bude mít předsednická země EU, v užším smyslu její vláda. A ta dosud utvářela své vlastní transatlantické vztahy
s Bushovou Amerikou zcela samostatně,
bez viditelných snah o sounáležitost se
„starou“ Evropou. Naopak s viditelnou
snahou udělat ze Spojených států štít
proti dnes už stejně viditelným snahám
Kremlu o obnovení zaniklé zóny ruského
vlivu. Do jaké míry toto předivo složitých
vztahů ovlivní také poměry uvnitř Evropy, ukáže možná český vnitropolitický
vývoj kolem připravovaného podmínění
ratifikace Lisabonské smlouvy v české

česko v čele eu

poslanecké sněmovně ratifikací smluv
o americkém radaru.

Klíčový význam
evropského partnerství

V období českého předsednictví se budou také zásadním způsobem formovat
vztahy EU s Moskvou. Unie se rozhodla
pro obnovení rozhovorů o strategickém
partnerství s Ruskem. Během francouzského předsednictví v ní převážil názor,
že ozbrojený konflikt Moskvy s Gruzií
a vytržení dvou separatistických teritorií
z území gruzínského státu v tom nepředstavují překážku. K Rusku ovšem zaujme
v téže době – během českého předsednictví v Unii – svůj postoj Obamova
Amerika. Nebude-li totožný s tím, který
převládá v Evropě – a v mnoha věcech
by opravdu totožný být nemusel – bude
opět záležet na vládě předsednické země
EU, jakou autoritou dokáže být – jak vůči
Rusku, tak vůči USA – v čele Evropy.
Česká vláda má v těchto záležitostech
jasno o tom, čeho chce dosáhnout pro
ČR, ale jejím úkolem bude dosáhnout
evropských cílů. Právě v těchto citlivých

Čeští politici
vstoupili
„bez rozcvičky“
do globální
politiky.

oblastech globální politiky to bude obzvlášť důležité. Z tohoto úhlu pohledu
se také dívám na nároky, které na české
předsednictví bude klást vytvoření tzv.
východního partnerství, tedy vybudování ještě užšího sepětí Evropské unie se
šesti postsovětskými republikami.

tři E – dobře odhadnuté priority

Cíle, které si česká vláda stanovila pro
svůj předsednický půlrok – ta tři E:
ekonomika, energetika, Evropa a svět –
vlastně perfektně vystihují to, čemu je
nakonec české předsednictví hned od
svého počátku naprosto nečekaným způsobem vystaveno. Jen původně předpo-

kládané úkoly enormně narostly a změnily povahu. A cíl obsažený v hesle „Evropa
bez bariér“, tedy odstranění zbývajících
překážek volného pohybu pracovních
sil a služeb uvnitř EU, ustoupil trochu
do pozadí ve srovnání s těmi akutními
a enormně obtížnými prioritami, které
mají, jak jsem se pokusil ukázat, dosah
bezesporu globální. To, co právě v těchto
prioritách dokáže – nebo nedokáže – české předsednictví udělat, se významným
způsobem promítne také do budoucích
osudů Česka. Komu záleží na českých
národních zájmech, měl by je aspoň
v těchto šesti měsících vidět prizmatem
úspěchů či neúspěchů, k nimž české
předsednictví dopomůže Evropě. Tedy
Evropské unii jako celku, jako jednomu
z předních aktérů globální politiky, jako
jedné z ekonomických velmocí této planety. 

Autor komentuje světové zahraniční politiky,
je vynikající znalec problematiky EU
a spolupracovník celé řady
renomovaných redakcí.
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O předsednictví,
anonymitě

a důvěře
Jiří František Potužník

P

ředsedání v Radě Evropské unie
má v sobě pro Česko rub i líc nepoznaného. Jakkoli jsme pět let
plnoprávným členem společenství dnes
již sedmadvaceti zemí a jsme po tuto
dobu účastni na všech schůzkách jejich
nejvyšších představitelů, vedeme debaty
těchto někdy spřátelených, někdy sobě
protivných hlav vůbec poprvé; v pomyslné štafetě, která začala před padesáti lety,
jsme na šestiměsíční běh dostali pořádně
ohmataný kolík (pro srovnání: Francie
právě ukončila své dvanácté předsednictví a to první české je v celkovém pořadí
již sto třetí).
Dosud jsem my Češi nahlíželi na
předsednictví v EU „jen zvenčí“ a pochopitelně jsme měli hned jasno v tom, kdo
je úspěšný, kdo pohořel, kdo je skromný,
kdo nabubřelý, kdo jedná samostatně,
kdo je loutkou, kdo je poznamenaný
traumaty a kdo velkorysostí své země.
Soudit je tak snadné už díky personifikaci, o kterou se stará dílem systém
sám – nejvyšší exekutivec předsedající
země se stává předsedou nejsilnějšího
orgánu Evropské unie, dílem ji dotvářejí
média – je to Berlusconiho … Sarkozyho
… Topolánkovo předsednictví.
Nyní předsednictví Evropské rady
zakusíme naplno; co o něm ovšem jako
veřejnost víme? Víme opravdu, jaké pravomoci má ta či ona evropská instituce,
jak probíhá schvalování legislativy v mocenském trianglu Komise – Parlament –
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Rada? Víme opravdu, jaké politiky jsou
v ryzí gesci EU, jaké se prolínají s kompetencemi národních správců a jaké
spočívají ve výsostně národních rukou?
Pochopitelně nikoli a pochopitelně za to
může „Unie“ sama: její jazyk je nesrozumitelný, pravidla hry komplikovaná,

Bezpečně vykročit
z anonymity
byrokratické
pyramidy může jen
ten, kdo stojí na
jejím vrcholu.
mnozí hráči tu nedělají skoro nic, tu jiní
hrají aktivně, ale proti sobě… Má-li předsednictví díky rotačnímu systému každý
půlrok jinou tvář, zobrazují se všechny
na stejné ploše – na anonymním stohu
papírů, který je archetypální metaforou
evropské instituce.
Proč to říkám: člověk dokáže spíš
naslouchat a věřit jinému člověku, nebo
pojmenovatelné skupině lidí, než neviditelnému systému. V tom tkví nebezpečí
jakékoli institucionalizace a v případě
evropských úřadů je situace o to horší, že
v nich v očích veřejnosti – slovy Raymonda Arona – pluralismus společenských

skupin přímo naráží na byrokratický
absolutismus. Autor knihy Demokracie
a totalitarismus říká: Byrokratem v sociologickém slova smyslu není člověk za
přepážkou nebo s klotovými návleky na
rukávech. Je to reprezentant anonymního
řádu, jedná nikoli jako konkrétní osoba, ale
jako člověk definovaný svou funkcí, stojící
na určitém místě hierarchie. Vnímám tato
slova jako popis jednoho zápasu, ale po
bitvě: člověk rezignoval na svou přirozenost a stal se součástí administrativy. Nic
proti struktuře, děsivá je ona anonymita.
Stojíme tedy mezi dvěma póly, mezi
předsednictvím v EU personifikovaným
zpravidla jednou osobou a anonymním
řádem evropských institucí. Úspěch je
už jen tuto rozpolcenost ustát. Drtivá
většina vlád po předsednictví – třebas
bylo hodnoceno partnery i médii
kladně – prohrála volby. Protagonisté –
třebas výrazně lobující za bytostné zájmy
své země – byli označeni za příliš proevropské, tedy dialektickou zkratkou vzato –
málo pronárodní. Hovoří-li Ortega Y
Gasset ve spisku Evropa a idea Národa
o tom, že přichází čas, kdy se evropská
myšlenka stane národní, jsme i po padesáti letech v daném kontextu v minutě
nula. Ten, kdo stane v čele Evropy, se
stává pro národní společenství svých
jediných tím druhým.
Bylo by současně naivní věřit, že národní předsednictví je příležitostí vdechnout evropskému soukolí byť jen dočasně
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národní myšlenku té či oné členské země.
Pokud by se o to některá pokusila, spíš
by složitou mechaniku zadřela, než oživila. Přistoupíme-li ovšem na jinou tezi
španělského filosofa, totiž že Evropa není
stroj, ale rovnováha sil, vyplývá z toho pro
předsedající země, vlády, premiéry, prezidenty možnost daleko zajímavější: ukázat
schopnost balancovat – vyvažovat politické, národní, ekonomické, kulturní a společenské hodnoty a zájmy jednotlivých
členů evropského společenství. A tento
přístup již může mít a také často mívá národní povahu. Odráží se v ní dosavadní
role dané země v rámci Unie i mimo ni,
setrvačnost domácí politiky, historické
a geografické dispozice, ale – překvapivě –
i osobní schopnosti nejvyšších představitelů, jejich argumentační obratnost,
přesvědčivost, autorita, empatie… je toho
mnoho…
Na jedné straně tedy hovoříme o administrativní struktuře a rigidní anony-

Dosud jsem my
Češi nahlíželi na
předsednictví v EU
„jen zvenčí“.

mitě evropských institucí a pochybujeme
rovněž o možnosti prosadit se v politice
Unie s národní myšlenkou, na druhé straně přikládáme význam národní povaze
a dokonce i schopnostem jednotlivých
moderátorů (předsedání je mi bližší jako
vedení debaty v gentlemanském klubu
než sebeprezentace v módním salónu, či
pokus „definovat“ ve vědeckém spolku).

Protimluv? Tvrdím, že ne. Osobní hodnocení předchozích předsedů Evropské
rady ale ponechávám na čtenáři.
Dovolím si na závěr vrátit se od obecného ke konkrétní úvaze, co předsednictví nabízí Česku a co naše republika
Evropské unii. Naše předpoklady, tedy
historické zkušenosti a z nich pramenící
vlastnosti, jako je citlivost na projevy nesvobody, odvaha a téměř chuť se hádat,
schopnost improvizovat a další (považované za klišé, což mi však nebrání na
ně věřit), se mohou hodit i obrátit proti
nám. Čeho bychom se měli vyvarovat na
diplomatické úrovni, popisuje v historicko-literárním pojednání Vývoj a zločiny
panslavismu Václav Černý, který se odráží od Kollárova verše:
Co z nás Slávů bude o sto roků?
Cože bude z celé Evropy?
Slavský život, na vzor potopy,
rozšíří svých všude meze kroků…
Český literární vědec a filosof nad
Slávy dcerou vzdychne: Hle, pak dějiny
Slovanů, jsou dějinami křivd na nich spáchaných a dějinami slovanské nesvornosti.
A to je nebezpečí i pro pojetí předsednické role České republiky v Unii. Pokud
by nevyužívala toho, co se naučila, ale
příliš se vracela k tomu, co ji naučilo.
Kdyby svůj talent rozmělnila v nimrání
se ve vlastní minulosti a kdyby místo získaných zdravých vlastností – například
opatrnosti – kolem sebe šířila jejich neduživé stíny – například nedůvěru. Té má
veřejnost vůči evropským institucím bez
dalšího rozlišování na rozdávání (účast
ve volbách do Evropského parlamentu
třicet let vytrvale klesá) a má k tomu
tisíc a jeden dobrý důvod. Srozumitelnost a čitelnost předsednictví to může
částečně změnit, za cenu méně okázalé
jednotnosti, ale o to větší důvěryhod-

Bylo by současně
naivní věřit,
že národní
předsednictví
je příležitostí
vdechnout
evropskému
soukolí byť jen
dočasně národní
myšlenku té či oné
členské země.

nosti. Bezpečně vykročit z anonymity
byrokratické pyramidy může jen ten,
kdo stojí na jejím vrcholu. Když to udělá
příliš, ocitne se ve vzduchoprázdnu.
Máme uběhnout co nejlépe úsek pomyslné štafety, ale upřímně: trať je daná,
čas také; jde jen o to, jak daleko a jakými
prostředky se dostaneme. 

Jiří František Potužník
je tiskový mluvčí předsedy vlády ČR
pro předsednictví ČR v Radě EU.

potřebuji dodat text,
po vyjmutí perexu se to
zkrátilo

Jedna z nejsouhrnnějších prací o nacistickém Německu
MICHAEL BURLEIGH: TŘETÍ ŘÍŠE. Nové dějiny

Přeložil Petr Pálenský, 698 Kč

Významný britský historik se v jedné ze svých nejoceňovanějších prací zabývá spojením mezi náboženským entusiasmem
a primitivními vášněmi rozpoutanými masovým fašismem. Autor nazývá své dílo „Novými dějinami“ zcela oprávněně.
Předkládá čtenářům nejen nejsouhrnnější popis Třetí říše, jaký kdy v kterémkoli jazyce v jediném svazku vyšel, ale zároveň i originální výkladové dílo, v němž se přímočará narativní historie, přísně analytická vysvětlení a čistý intelektuálně-morální úsudek snoubí s přesvědčivou originalitou. Kniha je výsledkem podrobného historického výzkumu a sleduje vývoj nacistického Německa od jeho kořenů a příčin ve výmarské republice, první světové válce a ještě hlouběji. Varuje nás
před důsledky mýtu v historii, mesiášskými vládci a utopismem.
Nakladatelství Argo, www.argo.cz
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Česko na prahu svého před
Jiří Paroubek
Destabilizujícím faktorem pro vládu je nejasnost ohledně
délky jejího mandátu.

P

ro předsedu nejsilnější opoziční
strany a politické strany s nejvýraznější podporou v zemi a koneckonců i člověka se zkušeností ministerského
předsedy je složité hodnotit počínání
současného předsedy vlády. Nechci začínat české předsednictví vynášením kategorických odsudků. Přesto situaci, kdy
předseda vlády a nejsilnější vládní strany,
ODS, podepsal před rokem Lisabonskou
smlouvu a nyní se brání její ratifikaci, a to v situaci, kdy bude nominálním
představitelem celé EU, je za hranicí normality. Nikde v Evropě takováto situace
nenastala.
Současná česká vláda je již reálně vládou menšinovou. Vzdor tomu se snaží
silou prosazovat v parlamentu své názory
a zákony a na jejich neschválení reaguje
plačtivými reakcemi rozmazleného tříletého dítěte, pak pochybnosti o normalitě
jejích představitelů jen vzrůstají.
Navíc hrozí, že v tomto svém otřeseném postavení si budou chtít získat
ztracenou sebedůvěru siláckými prohlášeními, která sice budou zajímavá
pro evropský tisk, ale zároveň budou
prohlubovat povědomí o České republice jako o extravagantní a jankovité zemi.
A hlavně objektivně nic neprosadíme,
neboť základní podmínkou úspěchu
v předsednictví není jen nastolování
silných témat, ale zejména konsensuální
jednání. Už dnes je jasné, že pokud předseda vlády a ministr zahraničních věcí
nezmění své výrazivo ve vztahu k Rusku
či k izraelsko-palestinskému konfliktu,
tak jde o ztracený půlrok. Česká republika zůstane stát sama jako kůl v plotě.
Kdybych měl zjednodušeně dát triu
Topolánek-Schwarzenberg-Vondra radu,
pak je vyzývám, aby si vzali příklad
z akceschopného a skvěle kooperujícího
francouzského předsednictví, a varuji je,
aby se Česká republika neprojevovala
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jako jestřáb v oblasti vojensko-bezpečnostní politiky a rozbíječ a sabotér procesu nezbytné evropské integrace. A to
objektivně hrozí.
Hovořím takto přímo a jasně zejména
proto, že ODS a její koaliční partneři
jsou pro mne naprosto nepředvídatelní.
Jeden den prohlašují v médiích potřebu
co nejužší spolupráce na průběhu předsednictví, aby po jednom prohraném

Lisabonská
smlouva rovněž
posiluje schopnost
orgánů a institucí
EU efektivněji
plnit jejich úkoly.

hlasování začali agresivně prohlašovat,
že žádnou dohodu nechtějí a že je to
vydírání. Nerozumím tomu. Není přece
naší chybou, že morálně pokleslá metoda
kupování a vydírání přeběhlíků došla na
svou hranici a příliv dalších hlasů pro
vládní koalici je nepravděpodobný.
Největším destabilizujícím faktorem
pro tuto vládu je nejasnost ohledně délky
jejího mandátu. Proto jednou z hlavních
podmínek klidného prožití českého
předsednictví je kromě schválení Lisabonské smlouvy zahájení diskuse o stanovení termínu přijetí Eura a konzultace
s cílem zabránit prohlášení obdobných
nesmyslů, o nichž jsem hovořil v úvodu,
samozřejmě dohoda o termínu předčasných voleb. Soudný předseda vlády
přece nemůže očekávat, že budeme tuto
nedůstojnou vládní agónii podporovat
ještě rok a půl.

Tolik úvodem, který mne přirozeně
netěší, ale bez něhož se pouštět do vlastní
úvahy na téma Evropy nemá smysl.
ODS vyvíjí totiž natolik schizofrenní
zahraniční politiku a rozpory v řešení
zahraničních otázek jsou natolik zřejmé,
že snaha překonat je bude zřejmě neúspěšná.
Právě v otázce pojetí Evropské unie
se totiž lišíme jako noc a den. Nechci,
aby to znělo nadneseně, ale jak jsem již
nedávno vyjádřil ve svém článku uveřejněném v časopise EURO, pro české
sociální demokraty představuje Evropa
a Evropská unie jakýsi přirozený širší
domov či zázemí, jako logické vyústění
pádu železné opony v roce 1989. Pro ODS
však zcela nepochopitelně představuje
tatáž Evropská unie cosi nepřátelského,
cosi, proti čemu je třeba neustále bojovat
či se alespoň vymezovat a v tom nejlepším případě toho využít jako pouhého
utilitárního zdroje příjmů Případně jako
soubor navzájem se svářících národních
států s nulovou koordinací zaměřenou
pouze na zónu volného obchodu.
Z toho ovšem vyplývá, že by české
předsednictví s rukopisem ČSSD vyznělo zcela jinak než předsednictví pod
taktovkou ODS.
To neznamená, že si myslíme, že je vše
v Evropské unii ideální. Samozřejmě, že
nikoliv. Souhlasíme například s kritikou,
že by se EU měla přestat zabývat zakrouceností okurek či rozměry záchodových
míst a naopak musí řešit zásadní problémy, které lidé jako zásadní také cítí. Pro
někoho možná vznešeně, ale myslím si,
že otevřeně říkáme, že EU není cílem
sama pro sebe, nýbrž toliko především
prostředkem pro řešení problémů, že
potřebuje změnit svou tvář před občany,
že zkrátka a dobře nemůže být pouze
projektem elit, ale musí být utvářena
z vůle svých obyvatel.
A že to jde a že je projekt EU životaschopný, všem dokázal francouzský
prezident Sarkozy. Právě styl a postupy
francouzského předsednictví ukázaly, že
EU může být přes všechny nedostatky vysoce aktivním hybatelem světové politiky,
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schopným pružných reakcí a kreativity.
Mimochodem: kritika Václava Klause,
který tvrdí, že Sarkozy poškozuje Evropu, není možná ničím jiným než úděsem
nejznámějšího odpůrce Evropské unie
z poznání, že Sarkozy přesvědčil řadové
Evropany, že Evropská unie nemusí být
oním byrokratickým molochem, jak on
rád tvrdí, ale akční institucí, schopnou
pružné reakce. Tedy institucí, která po
dobu šesti měsíců spoluurčovala celosvětové aktivity. A snad ještě jednu
poznámku pro úplnost. Je jen dobré, že
právě Francie, známá svým tradičním
patriotismem, ba jistým nacionalismem,
ukázala, že značka EU je značka nosná
a nikterak nekonkuruje „národnímu
státu“. Obě instituce naopak mohou žít
ve vzájemné velmi výhodné symbióze.
A tím se dostávám k tématu Lisabonské smlouvy. Důvodů, proč ji podporujeme, je rozhodně více. Ten prvotní
a nejdůležitější možná vyjádřím pro
někoho možná příliš obyčejně, ale právě
v oné obyčejnosti tkví podstata: Jste-li
členem nějakého společenství a chcete-li
členem toho společenství být i nadále být
a vidíte, jak složitě a s jakou námahou se
to společenství dopracovává k novým
pravidlům svého života, tak je pro nás
zcela nepřijatelné na poslední chvíli říci:
A nám je úplně jedno, co jste vy ostatní
dosud dojednali, jste hlupáci a my vám
tu vaši dohodu zbortíme (osladíme).
To neudělala jediná vládnoucí politická reprezentace celé Evropy (Nepleťme
do toho Irsko. Tam se lidé zjevně z mnoha často iracionálních důvodů rozhodli
proti přání politiků jak vládních, tak
i opozičních.) Jde o otázku držení slova
politiků. Mirek Topolánek buď smlouvu
neměl podepisovat, ale když ji podepsal,
musí za ni umět i cedit krev.
Rád uvedu již systémovější důvody
pro naši podporu oněch smluv. Lisabonská smlouva zčásti zcela nově definuje
cíle Evropské unie, ve kterých zřetelně
převažují cíle sociálně solidární nad
cíli liberálně ekonomickými. Dalším
přínosem této smlouvy je posílení
transparentnosti, spočívající ve sloučení

foto: ČTK

dsednictví

Právě v otázce
pojetí Evropské
unie se totiž
lišíme
jako noc a den.

Evropské unie a Evropského společenství
v jeden celek, Evropskou unii, s právní
subjektivitou. Přínos spatřuji i v posílení
demokratického charakteru Evropského
parlamentu i parlamentů národních
v rozhodovacím procesu. Až na několik
málo výjimek budou Evropský parlament
a Rada při přijímání právních předpisů
rovnoprávnými zákonodárci, zejména
pokud jde o rozpočtový proces či spravedlnost a vnitřní věci. Národní parlamenty budou mít naopak pravomoc vznést
proti návrhu námitky, pokud se budou
domnívat, že nebyla respektována zásada
subsidiarity. Lisabonská smlouva rovněž
posiluje schopnost orgánů a institucí EU
efektivněji plnit jejich úkoly, rozšiřuje
oblasti, v nichž budou zástupci vlád zase-

dající v Radě rozhodovat kvalifikovanou
většinou (55 % států a 65 % obyvatelstva),
a nikoli jednomyslně, usnadní rozhodování v Radě.
Velký přínos spatřuji v tom, že smlouva poprvé uznává možnost členského
státu vystoupit z Evropské unie. Kdybych
to řekl velmi tvrdě: ODS se zjevně EU
nelíbí. Ale dnes by prosadila vystoupení
z ní extrémně těžce. Pokud by schválila
Lisabonskou smlouvu, může se ve vnitrostátním měřítku pokusit o vystoupení
z EU. Ale dovedu si představit, jak by ji
její vlastní stoupenci hnali.
Nic není dokonalé a lze jistě vytknout
Lisabonské smlouvě mnohé. Nelze ale
zapomínat na to podstatné. Evropu i svět
přepadla možná nejhlubší ekonomická
krize za posledních mnoho desítiletí.
A právě proto EU je tím účinným
nástrojem k jejímu překonání. Vzdor
všemu patříme k nejsilnějšímu ekonomicko-sociálnímu celku světa, který však
pokulhával v oblasti politické jednoty.
Lisabonská smlouva je dalším krokem
k jejímu posílení. 

Jiří Paroubek je předseda ČSSD
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Stále aktuální kořeny
a počátky
evropské integrace
Patrně první nejvýznamnější
projekt evropské integrace
vznikl v Čechách a je smut
né, že se k němu právě v době čes
kého předsednictví Evropské
unie nehlásíme, ba dokonce
se ani hlásit nechceme.

E

vropská integrace je reakcí na dvě
světové války, které vzešly z Evropy, a je nalezením odpovědi na
otázku, jak dalším válkám zabránit.
V tomto smyslu je evropská integrace
hlavně otázkou míru v Evropě. Od všech
předchozích pokusů Evropu sjednotit se
odlišuje zásadní okolností: stojí na svobodném rozhodnutí evropských národů
a jejich politických představitelů vytvořit
takové společenství, které vyloučí válečné násilí mezi nimi a umožní jim život
ve svobodě a rozvoji. Všechny předchozí
konkrétní pokusy sjednotit Evropu stály
na potlačení svobodných rozhodnutí, na
násilí, represích, zabíjení a věznění, a je
proto absurdní a nesmyslné srovnávat
Evropskou unii se Sovětským svazem,
nacistickou Třetí říší či ještě staršími mocenskými útvary v historii Evropy.

Panevropa
Richard Coudenhove-Kalergi

První projekty moderní politické evropské integrace vznikly v reakci na hrůzy
první světové války. Patrně nejvýznamnější projekt vznikl v Čechách a je smutné, že se k němu právě v době českého
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předsednictví Evropské unie nehlásíme,
ba dokonce se ani hlásit nechceme. Byl
to projekt československého občana Richarda Coudenhove-Kalergiho nazvaný
Pan-Evropa, jenž vznikl ve dvacátých
letech na panství Poběžovice blízko
hranic s Německem. Rodina Coudenhove-Kalergiho byla multinárodního
původu, matka Richarda byla Japonka,
otec pocházel z brabantského rodu a byly
zde i jiné národnostní vazby. Richardovi
to vedle mimořádné vzdělanosti patrně
pomohlo ke schopnosti vidět problémy
v širším nadnárodním kontextu. Mezi
jeho argumenty pro evropskou integraci
hrála na prvním místě nutnost zabránit
druhé světové válce pomocí nastolení

Již Coudenhove
navrhoval
vytvoření
evropské ústavy,
přijetí evropských
symbolů jako
hymny a vlajky.

trvalých mírových vztahů mezi evropskými národy. Pomocí zrušení hranic
národních států a nastolení takových
poměrů, které budou vyžadovat jejich
vzájemnou mírovou spolupráci bez výbuchů nacionalismu a národních nenávistí.
Druhým argumentem pro evropskou integraci byla nutnost předejít hospodářským a politickým krizím vytvořením
jednotného hospodářského prostoru na

Rudolf Kučera

základě celní
unie a společného trhu.
Důležité přitom bylo, že Coudenhove neodděloval ekonomický rozměr
evropské integrace od politického, byl
přesvědčen, že oba dva musí jít spolu:
nemělo by smysl vytvářet jen společný
trh bez politické integrace, vedlo by to
nakonec zase ke konfliktům.

Evropská integrace spočívá
na politických základech

Mezi nepřátele Panevropy vždy řadil na
první místo nacionální šovinisty a pak
komunisty, kteří jsou schopni ve jménu
svých mocenských ambicí zlikvidovat jakékoli svobody, včetně svobodného trhu.
Ten musí být chráněn politicky. Evropská
integrace je proto podle Coudenhoveho
primárně politickou záležitostí a ne
výsledkem autonomních hospodářských
procesů, nějaké ekonomické nutnosti. Její
cíle jsou politické, ale realizují se pomocí
hospodářských kroků. Stejně tak ovšem
platí, že politické integrace nelze dosáhnout bez integrace hospodářské. Toto byl
pak zásadní přínos pro začátek skutečné
evropské integrace po druhé světové
válce. A konečně Coudenhove inspiroval
integrační proces ideou, že pokud to má
být proces politický, je třeba aby byl demokratický. Proto se obracel na vedoucí
evropské státníky své doby, na Masaryka,
Beneše, Brianda, Stressemana atd., aby
jako demokraticky zvolení představitelé
svých národů ideu Panevropy podporovali. Jedním z výsledků pak byla známá
Briandova iniciativa.
Současně s tím Coudenhove usiloval,
aby si nutnosti zahájit evropskou integraci
byly vědomy a chápaly ji co nejširší vrst-

foto: ČTK
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vy veřejnosti. Větší část svého působení
věnoval proto budování panevropských
občanských hnutí, v Československu,
Rakousku, Maďarsku, Francii, Německu
a jinde. Navrhoval také vytvoření evropské ústavy, přijetí evropských symbolů
jako hymny, vlajky, vše pro vznik toho,
čemu říkal evropský patriotismus.
Jeho ohromné aktivity ukončil nástup
Adolfa Hitlera k moci, jenž ideu evropské
integrace smrtelně nenáviděl a označil ji
za rasově nebezpečnou. Coudenhove
musel nakonec emigrovat do Spojených
států, kde pokračoval v propagaci, tentokrát poválečné integrace Evropy. Zájem
o tuto problematiku vzrostl ve Spojených
státech zvláště po jejich vstupu do války
v roce 1941. Z amerických politiků to
pak byl především John Foster Dulles,
jenž uvažoval o budoucí Evropě v tomto
rozměru.

O evropské integraci
rozhodly USA

Všechno ovšem nebylo v té době aktuální, protože pro amerického prezidenta
Roosevelta byla primární spolupráce se
Sovětským svazem a ideje jejich globální

politické rovnováhy. Teprve jeho nástupce
Harry S. Truman a okruh jeho poradců
a spolupracovníků (A. Harriman, Georg

Cíle integrace
jsou politické, ale
realizují se pomocí
hospodářských
kroků.

F. Kennan, Charles Bohlen, John MacCloy
a další) došli k závěru, že Evropu nelze
obětovat globálním cílům a že je třeba,
respektive její západní část, kterou osvobodily západní mocnosti v čele s USA,
chránit před imperiálními ambicemi
Sovětského svazu. Rozhodli se pro jasné
rozdělení Evropy, včetně Německa, a pro
nastolení rovnováhy na základě vojensky,
politicky a ekonomicky zajištěné demokratické části Evropy. Tím byla otevřena cesta
k evropské integraci a je třeba zdůraznit,

že to bylo primárně rozhodnutí Spojených států. I když podpořené od samého
počátku několika evropskými státníky, na
prvním místě Winstonem Churchillem,
jenž v září 1946 pronesl v Curychu přednášku, v níž označil komunistický systém
za hrozbu pro celou Evropu a požadoval
vytvoření „Spojených států evropských“.
Nejprve bylo ovšem třeba západní
Evropu konsolidovat ekonomicky a to
včetně Německa, protože se Američané
obávali chyb, které se staly po první
světové válce a vedly ke vzniku fašismu.
Znovu se také prosadil tradiční americký
názor, že svobodná tržní ekonomika a ne
plánovité hospodářství je neodlučně spojena s demokracií a mírem, a že je proto
potřeba západní Evropu hospodářsky
propojit a otevřít světu. Tím se také vytvoří předpoklady pro politickou stabilizaci, založenou na liberální demokracii.
Takový byl základ Marshallova plánu.
V září 1947 se v Paříži sešlo šestnáct
zástupců evropských zemí jako Výbor
pro evropskou hospodářskou spolupráci
(CEEC), aby projednali přijetí tohoto
plánu. Problém byl v tom, že Američané
chtěli poskytnout velkorysou finanční
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pomoc pro obnovu těžce postižených evropských zemí, ale současně požadovali,
aby byla vytvořena nějaká nadnárodní
„kontinuální organizace“, vybavená
značnými pravomocemi, omezujícími
případně i suverenity zúčastněných států.
Chtěli, aby se Evropané začali sami chovat integrativně a poskytnutou pomoc
využili k prvním krůčkům na cestě k politické integraci. Čelit Sovětskému svazu
bez opory v zajištěné západní Evropě
nebylo pro Američany přijatelné. Na tento požadavek přistoupila hlavně Francie,
která zapojení Německa do procesů
hospodářské obnovy v celoevropském

rámci chápala také jako možnost kontroly německého těžkého průmyslu a tím
zajištění svých bezpečnostních zájmů.
Jinak se ovšem okolo oné „kontinuální
organizace“ vedly dlouhé debaty.

Stalin i další kritici význam
politické integrace pochopili

Debatovalo se vlastně o možnostech
nadnárodní hospodářské spolupráce,
propojené společnými politickými institucemi, tedy o spolupráci podporující
rozvoj nadnárodní demokracie v Evropě.
Je nutné říci, že jeden z mála, kdo tento
záměr adekvátně pochopil, byl Stalin,

10 milníků evropské integrace
9. 5. 1950
Robert Schuman, francouzský ministr zahraničních věcí, přednesl návrh na
vytvoření Montánní unie, ve které Francie a SRN integrovaly zdroje uhlí a oceli.
18. 4. 1951
Šest evropských států (Belgie, Francie, Itálie, Německo, Lucembursko a Nizozemsko) podepsalo v Paříži Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli
(ESUO). Smlouva vstoupila v platnost 23. července 1952 s dobou trvání 50 let.
25. 3. 1957
Šest evropských států podepsalo Římské smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii
(Euratom), které vstoupily v platnost 1. ledna 1958.
4. 1. 1960
Z iniciativy Velké Británie vzniklo Evropské sdružení volného obchodu (ESVO),
které mělo být konkurenčním projektem EHS s cílem prosazovat ekonomickou
a nikoliv politickou integraci mezi členskými státy. V současné době jsou členy
pouze Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.
8. 4. 1965
Podpis smluv o sloučení orgánů ESUO, EHS a Euratom, které vstupují v platnosti
v roce 1967.
7.–10. června 1979
První přímé volby do Evropského parlamentu ve snaze posílit demokratickou
legitimitu evropských institucí.
9.–10. prosince 1991
Na zasedání Evropské rady v Maastrichtu byla přijata Smlouva o Evropské unii,
která položila základy pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, užší
spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a pro vytvoření hospodářské
a měnové unie, včetně jednotné měny.
1. ledna 1993
Vytvořen jednotný evropský trh.
1. ledna 1999
Začátek třetí fáze HMU: měny 11 zemí EU byly nahrazeny eurem a jednotná
měna byla uvedena na finanční trhy a nahradila měny jednotlivých států v bezhotovostních transakcích. Od této chvíle začala za měnovou politiku odpovídat
Evropská centrální banka (ECB). Bankovky a mince euro v oběhu od 1. 1. 2002.
1. května 2004
Přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty,
Polska, Slovenska a Slovinska k Evropské unii.
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Nebude možné
vytvořit evropskou
federaci
v hospodářské
oblasti, pokud se
totéž současně
nestane také
v oblasti politické
a morální.

a proto zakázal těm zemím, které byly již
pod nějakou sovětskou kontrolou, účast
na Marshallově plánu. Hospodářská
spolupráce a integrace ano, politická
spolupráce a integrace nikoli. Takový je
ovšem postoj Ruska do dnešních dnů.
A nejen Ruska, ale i všech těch, kdo odmítají další politickou integraci Evropy.
Důvody tohoto postoje mohou být a jsou
patrně různé, ale ve výsledku stejné jsou.
Přes prvotní neúspěchy při uskutečnění „kontinuální organizace“ na nadnárodní úrovni tlačil Washington nadále
Evropany v tomto směru. Nejvíce vzdorovala Velká Británie, která se nechtěla
vzdát svých suverenit. A tak nakonec přišel 9. května 1950 poměrně neočekávaně
návrh francouzského ministra zahraničí
Roberta Schumana, aby byla vytvořena
Montánní unie, společenství uhlí a oceli.
Schuman tehdy prohlásil: „Od bezpodmínečné kapitulace Německa uplynulo
téměř na den přesně pět let. Francie podniká první rozhodující krok vytvoření
sjednocené Evropy a Německo si zvolilo
za partnera.“ A dále: „Francouzská vláda
navrhuje podřídit celkovou francouzsko-německou produkci uhlí a ocele
společnému Vysokému úřadu v rámci
organizace, která je otevřena vstupu
dalších evropských zemí.“ Tím byla
vytvořena ona „kontinuální organizace“,
po níž volali Američané, a proces evropské integrace mohl začít. Proto slavíme
9. květen 1950 jako Den Evropy.

Křesťansko-demokratické
počátky jednotné Evropy

Robert Schuman byl jen jedním z reprezentantů křesťansko-demokratické tradice, která se velkou měrou zasloužila
o začátek evropské integrace. Byla to tra-

česko v čele eu

dice začínající v době, kdy v Čechách pracoval Coudenhove-Kalergi na své Panevropě a mezi její první představitele
patřil Luigi Sturzo, zakládající v roce
1919 v Itálii lidovou stranu. V roce 1921
podnikl Luigi Sturzo společně s Alcidem
de Gasperim (jedním z pozdějších „otců
zakladatelů“ sjednocující se Evropy),
jenž založil v Itálii Democratia Christiana, cestu do Německa, kde se mimo jiné
setkali s tehdejším starostou Kolína nad
Rýnem Konrádem Adenauerem. Hovořili o tom, že je třeba, aby se v Evropě
vytvořil společný trh na základě politické spolupráce křesťanských demokratů
a tím se čelilo nebezpečí komunismu.
Sturzo v roce 1930 napsal: „Jedno musí
být jasné: nebude možné vytvořit evropskou federaci v hospodářské oblasti,
pokud se totéž současně nestane také
v oblasti politické a morální.“ Svobodné
hospodářství a demokracie musí jít ruku

a Robert Schuman. Ten pak stál také
u zrodu Rady Evropy v roce 1949.
Takové tedy byly kořeny a zdroje
evropské integrace. Byly různorodé povahy, mocenské, politické, hospodářské
a hodnotové. Všechny ale byly vytvářeny
lidmi, kteří rozhodně nesledovali jen
nějaké národní hospodářské zájmy. Byli
to lidé, kteří po zkušenostech dvou světových válek sledovali hlavně nastolení
trvalého a stabilního míru v Evropě na
základě hospodářské spolupráce a o ní se
opírající politické spolupráce. Usilovali
o obé, protože byli přesvědčeni, že záru-

kou lidských svobod a práv jsou pouze
svobodná tržní ekonomika a demokracie. Evropská unie, která má dnes řadu
vad a prošla a patrně i projde těžkými
obdobími, na těchto základech však stále
stojí, a proto se nemůže rozpadnout. Je
totiž stejně jako v době svého vzniku
v zájmu naprosté většiny Evropanů.  
Autor působí
na Institutu politologických studií FSV UK,
zabývá se problematikou evropské integrace,
evropského nacionalismu, teorií demokracie,
je šéfredaktorem revue Střední Evropa.

je absurdní
a nesmyslné
srovnávat
Evropskou unii se
Sovětským svazem
a nacistickou
Třetí říší.

v ruce. Po vítězství nacismu tito a další
lidé zůstali v Evropě a působili v hnutích
odporu, mnozí byli vězněni a jinak perzekvováni. Začátkem roku 1944 sepsali
zástupci několika národních odbojových
skupin z Francie, Itálie, Německa, Nizozemí a Dánska Prohlášení o evropské
spolupráci, v níž požadovali poválečné
evropské sjednocování v hospodářské
a politické oblasti. Mezi jejich požadavky
patřilo i to, aby se sjednocování odehrávalo na základě společných hodnot:
„Evropské spolkové uspořádání musí
být založeno na deklaraci lidských práv
– osobních, politických a hospodářských
– které garantují svobodný rozvoj lidské
osobnosti a normální chod demokratických institucí.“ (citáty podle knihy J.
Wahla, Robert Schuman, I. S. E Praha
2001). Mezi autory tohoto Prohlášení
byli Alcide de Gasperi, Konrád Adenauer
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České předsednictví EU
jako politický úkol
Jiří Pehe

Nabídnout zbytku Unie kva
litní politický „leadership“
by v kontextu současné
krize bylo obtížné pro kte
roukoliv zemi.

Č

eské předsednictví Evropské unie,
které začalo 1. ledna a potrvá do
konce června 2009, svoji oficiální
agendu vyjádřilo sloganem „Evropa bez
bariér“. Jenže tato idea se rodila ještě před
vypuknutím světové ekonomické krize,
která politický obsah českého předsednictví bezpochyby notně změní.
Je pravděpodobné, že Češi v čele Unie
budou muset nakonec dost improvizovat, protože nové výzvy se v současném
neklidném mezinárodním prostředí objevují téměř každý den. Jak se Česká
republika těchto výzev zhostí?

Organizační
versus politický aspekt

Současná vláda se začala na předsednictví připravovat poměrně pozdě, pro
tože extrémní polarizace české politiky
způsobila, že po nástupu koaliční vlády
vedené Mirkem Topolánkem byl de
facto rozmetán tým, který vytvořila pro
přípravu předsednictví předchozí vláda,
vedená sociální demokracií. Většina ze
mí v minulosti potřebovala pro přípravu
předsednictví 3 roky. Česká republika
musela tento úkol zvládnout za rok
a půl.
Přesto lze předpokládat, že se Češi po
organizační stránce zhostí předsednictví
poměrně úspěšně. Už proto, že tradičně
vynikáme schopností improvizovat.
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Je ale možné, že velké státy EU budou
k organizačním schopnostem bývalého
sovětského satelitu skeptické, a řada akcí
se tak nakonec uskuteční pod jakousi
společnou patronací „staré“ Evropy
a českého předsednictví.
Politický aspekt předsednictví je pro
Českou republiku poněkud problematičtější. Nabídnout zbytku Unie kvalitní
politický „leadership“ by v kontextu současné krize bylo obtížné pro kteroukoliv

Nikdo neočekával,
že Česká republika
bude schopna
nabídnout Evropě
skutečný politický
leadership.

zemi. Předsednická země, která přichází
s nálepkou nového člena, nota bene
z bývalého sovětského bloku, je v situaci
mnohem složitější.
Bohužel tímto konstatováním výčet
českých handicapů nekončí. Češi si pro
sebe vykopali hlubokou jámu, z níž se
jen těžko vyškrábou, když současná vláda, vedená Občanskou demokratickou
stranou, přijala hned po svém nástupu
tvrdou opoziční rétoriku občanských
demokratů ve vztahu k EU. Obtíže se
změnou euroskeptické rétoriky byly sice
možná pochopitelné v případě strany,
která strávila osm let v opozici, kde se
vymezovala vůči vládnoucí ČSSD i s pomocí svých kritických postojů k EU.
Na druhé straně neschopnost vzdát
se euroskeptických postojů ve prospěch

pragmatické linie dostatečně rychle,
způsobila, že Česká republika byla v roce
2007 vnímána jako spojenec problematického Polska, dominovaného v té době
bratry Kaczynskými. Toto jednání vtisklo České republice určitý image, který
přetrvává dodnes, ačkoliv se vláda i ODS
v roce 2008 staly ve svých postojích k EU
mnohem realističtější.
Pomalý přechod k pragmatičtějším postojům souvisel s vnitřní situací v ODS. Ta
byla ideově mnoho let utvářena Václavem
Klausem, který si po svém odchodu z čela
strany v roce 2002 podržel poměrně silný
vliv na dění ve straně. Nový předseda
strany Mirek Topolánek neměl dokonce
ani po svém nástupu do funkce premiéra
v roce 2006 dostatečně jasno v otázce,
kolik lidí vlastně podporuje jeho stranu
kvůli Klausovi.
ODS se tak několik let potýkala s politicky schizofrenní situací. Průzkumy
veřejného mínění opakovaně ukazovaly,
že voliči ODS jsou převážně proevropští,
ale postklausovské vedení strany – možná kvůli obavám ze střetu s Klausem –
udržovalo euroskeptickou linii. Tato
schizofrenie bude možná na ústupu po
Klausově teatrálním odchodu z funkce
čestného předsedy strany na sjezdu ODS
v prosinci 2008, ale i tak straně nějakou
dobu potrvá, než se ze zaběhlých myšlenkových šablon vymaní.

Lisabonská smlouva

Výrazným handicapem pro politickou
dimenzi českého předsednictví se tak
stala – vlastně dosti symbolicky – Lisabonská smlouva. Ačkoliv tuto smlouvu,
jež má nahradit odmítnutou evropskou
ústavu, za Českou republiku vyjednal
a podepsal pragmatický Topolánek, který
ve funkci premiéra pochopil, že si nevystačí s rétorikou zděděnou z dob, kdy
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byla ODS v opozici, značná část strany,
včetně senátorů a poslanců zvolených za
ODS, zůstávala ke smlouvě skeptická.
Rozhodnutí senátorů za ODS poslat
smlouvu k Ústavnímu soudu, aby přezkoumal slučitelnost některých jejích
částí s českou ústavou, bylo do značné
míry výrazem vnitřní rozpolcenosti
strany. Pro Topolánka byl tento krok
svým způsobem výhodný, protože věděl,
že v případě, že Ústavní soud nenajde
rozpory Lisabonské smlouvy s českou
ústavou, bude schopen přesvědčit více
zákonodárců z ODS, aby smlouvu podpořili.
Jenže tyto aspekty českých postojů
k Lisabonské smlouvě a EU, které jsou
produktem poněkud byzantských poměrů na domácí politické scéně, se jen
těžko vysvětlují a obhajují za českými
hranicemi, takže kvůli odkladům ratifikace Lisabonské smlouvy byl v zahraničí
jen posílen problematický obraz České
republiky v zahraničí. Ten dále oslaboval
důvěru zbytku EU ve schopnost Čechů
Unii efektivně vést.
V tomto kontextu bylo zejména problematické, že k úspěšnému přijetí Lisabonské smlouvy bude zapotřebí pomoci
Irsku najít kompromisy, které by změnily
pohled irských voličů na Lisabonskou
smlouvu v druhém referendu. Zbytek
EU se po právu obával, že předsednická
země, jež sama Lisabonskou smlouvu
neratifikovala, bude mít v tomto ohledu
značné problémy.

Vratká pozice vlády

Ke zlepšení obrazu České republiky
příliš nepřispěla ani skutečnost, že se ke
konci roku 2008 stala Topolánkova vláda de facto menšinovou. Po krajských
a senátních volbách, v nichž strany
vládní koalice utrpěly zdrcující porážku,
přestalo být jasné, jakou podporu vláda
vlastně má. Situaci dále zkomplikoval
kongres ODS, na němž došlo k roztržce
nejenom Topolánka s Klausem, ale
obecně topolánkovského křídla s podpůrci Klause.
Opoziční ČSSD byla sice ochotna
uzavřít s vládou po dobu předsednictví
smír, ale kvůli neústupnosti na obou
stranách nebylo takové dohody dosaženo před začátkem předsednictví. Vláda
se tak ujala své předsednické role v EU
s reálnou hrozbou v zádech, že jí může
být vyslovena nedůvěra.

Politická autorita?
Současná vláda
se začala na
předsednictví
připravovat
poměrně pozdě.

Ačkoliv zbytek EU se nezabýval
detaily české politické krize, přesto se
v ostatních zemích EU ozývala varování,
že se předsednictví EU ujímá vláda, která
nemá pod kontrolou ani situaci doma.

Eurozóna

Politickou pozici České republiky v čele
EU oslabila i již zmíněná ekonomická
krize. Bylo totiž jasné, že navzdory agendě, kterou si Česká republika vytýčila
jako svůj cíl, budou nejzávažnější problémy v roce 2009 souviset s ekonomickými
otázkami a s otázkami evropských financí. Předsednická země, která není členem
eurozóny a která ani ještě nestanovila
datum přijetí eura, se tak automaticky
ocitla ve vážném nebezpečí, že ať si to
přeje či ne, bude během jejího předsed
nictví existovat jistá dvojkolejnost, protože členské země eurozóny budou mít
vlastní agendu.

Prezident Klaus

Výrazným specifikem českého předsednictví byl už na jeho počátku fakt, že
v čele země stojí politik, který se netají
svou skepsí k další evropské integraci
a svým odporem k Lisabonské smlouvě.
Ačkoliv podle ústavy je hlavou výkonné
moci premiér, který je ze své funkce
během předsednictví prezidentem EU,
mnozí zahraniční pozorovatelé samozřejmě nevědí, jak přesně česká ústava
definuje rozložení moci mezi prezidentem a premiérem.
A i kdyby to věděli, mají nejrůznější
kontroverzní prohlášení prezidenta potenciál způsobit škodu. To se koneckonců
začalo projevovat už před začátkem českého předsednictví, kdy se Klaus například
dostal do ostrého konfliktu s delegací
europoslanců. Některá zahraniční média
přestala zcela respektovat protokolární
zdvořilost vůči hlavě českého státu a vykreslovala Klause jako extremistu, který
může Unii značně uškodit.

Výčet politických handicapů českého
předsednictví naznačuje, že nikdo,
možná ani vládní tým, neočekával, že
Česká republika bude schopna nabídnout Evropě skutečný politický leadership, opřený o potřebnou mezinárodní
autoritu. Vládní tým si navíc zbytečně
zkomplikoval svoji situaci, když jako
slogan pro informační kampaň o českém
předsednictví vybral dvojsmyslné heslo
„Evropě to osladíme“.
Autoritu českého předsednictví také
do značné míry určí, zda český parlament ratifikuje Lisabonskou smlouvu už
v první polovině předsednictví. Pokud se
tak nestane, bude mít česká diplomacie
slabou pozici zejména při jednání s Irskem o opakování referenda o Lisabonské smlouvě.
Na druhou stranu měl do jisté míry
pravdu místopředseda vlády Alexander
Vondra, když naznačil, že nízká očekávání spojená s českým předsednictvím
mohou být nakonec jistou výhodou.
Země může příjemně překvapit.
Mnohé bude záviset na tématech,
která se vynoří jako ústřední. Česká re
publika se může z různých důvodů ukázat coby efektivní moderátor některých
mezinárodních krizí, protože si během
posledních let například vysloužila pověst
zastánce lidských práv proti diktátorským
režimům. Navíc: některým vládám v krizových oblastech se o poznání snadněji
jedná s představiteli menších zemí EU, ač
dočasně zaštítěných unijním předsednictvím, než s představiteli zemí mocných.
Jakou politickou autoritu si během
předsednictví Česká republika nakonec získá, bude záviset především na
diplomatických schopnostech vládních
představitelů. Jejich situace bude ovšem
obtížná, protože v poměrech českého
politického provincialismu se téměř každé, jakkoliv důležité mezinárodní téma,
stává předmětem domácích politických
tahanic. I proto bude úspěch či neúspěch
předsednictví nejenom vysvědčením pro
vládu, ale i pro schopnost politické opozice počínat si alespoň občas státnicky.



Jiří Pehe je politolog
a ředitel New York University v Praze.
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Strany z východu

Petr Sokol

jsou v Evropě stále v ústraní
V červnu tohoto roku nasta
ne čas posoudit, zda získaly
strany z východu dostateč
né ostruhy na evropské politic
ké scéně a zda je jejich „starší“
partneři již vzali za své….
Zatím to totiž tak příliš ne
vypadá.

L

etos uplyne již pět let od vstupu
České republiky a devíti dalších
postkomunistických států ze střední a východní Evropy do Evropské unie.
Zároveň postkomunistické státy již dvacet let existují ve své demokratické podobě. Oba tyto mezníky vytvářejí vhodnou
příležitost proto, abychom bilancovali
roli politických stran z těchto států v evropských integračních strukturách. Zaměříme se jednak na postavení poslanců
z deseti bývalých komunisticklých států
ve frakcích Evropského parlamentu, ale
také na to, jak si strany z těchto zemí vedou v tzv. eurostranách, jak nazýváme
sdružení stran podobné ideologické orientace na úrovni Evropské unie (EU).

Noví členové a jejich pozice
v Evropském parlamentu

Z aktuálního počtu téměř osmi set
evropských poslanců (přesně 783) jich
pochází z deseti postkomunistických
členských států Unie něco málo přes
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čtvrtinu, přesně 212, což činí 27 procent
z celkového poštu poslanců.
Počet a podíl „Východoevropanů“
v jednotlivých poslaneckých frakcích EP
se výrazně liší. V největší frakci, kterou
tvoří 288 poslanců Evropské lidové strany – Evropských demokratů (EPP-ED),
pochází z postkomunistických zemí téměř třetina členů (32 %, tj. 93 poslanců).
Podstatně nižší zastoupení mají poslanci ze sledovaných států ve Frakci Ev
ropské socialistické strany (PES) – zasedá
jich tam „jen“ 42, což z celkového počtu
jejích členů tvoří jen necelých 20 %.
Třetinovému zastoupení ve frakci evropských lidovců a evropských demokratů se téměř vyrovná zastoupení poslanců
zvolených v postkomunistických zemích
v liberální frakci, která od posledních
voleb do EP nese název Aliance liberálů
a demokratů pro Evropu (ALDE). Aktuálně se tato frakce skládá celkem ze sta
členů a 31 z nich vyslali do Štrasburku
voliči z postkomunistické desítky.
Jen v jediné frakci poslanci z nových
členských států převažují. Touto frakcí
se v průběhu tohoto funkčního období
Evropského parlamentu stala Unie pro
Evropu národů (UEN), která zastává pravicová, ale méně prointegrační stanoviska
než EPP (resp. EPP-ED). Po volbách 2004
tvořilo zmíněnou frakci UEN 27 členů,
z nichž 13 (48 %) pocházelo z Polska,
Lotyšska a Litvy. Zastoupení polských
poslanců se ovšem během funkčního ob
dobí výrazně zvýšilo a aktuálně ve frakci
zasedá dvacet zástupců našeho severního
souseda. Protože UEN v současnosti
tvoří 44 poslanců, tvoří v ní 20 Poláků, 4
Lotyši a 2 Litevci většinu. Podíl „východoevropských“ poslanců v UEN tedy činí
rekodních 59 %.
V dalších menších frakcích je naopak
zastoupení poslanců z postkomuinistic-

kých států mnohem méně výrazné. Extrém najdeme u frakce Zelení – Evropská
svobodná aliance (G-EFA), která sdružuje evropské ekologisty a regionalisty.
Ze 43 jejich poslanců jen dva pocházejí
ze zemí za bývalou železnou oponou –
jedna poslankyně reprezentuje ruskou
menšinu v Lotyšsku a jeden poslanec
maďarskou menšinu v Rumunsku. Zástupci postkomunistických států proto
tvoří jen necelých 5 procent členů této
frakce. Oba uvedení poslanci se navíc
hlásí k regionalistické Evropské svobodné
alianci (EFA), takže v EP nezasedá jediný
‚postkomunistický‘ zelený poslanec.
Jen o málo lepší se jeví z tohoto pohledu situace u evropských komunistů,
jejichž frakce v EP se jmenuje Sjednocená evropská levice – Evropská zelená
levice (GUE-NGL). Ze 42 jejích aktuálních členů jich bylo šest zvoleno v zemích bývalého východního bloku a navíc
všichni pocházejí z České republiky,
protože zastupují KSČM. Čeští a moravští komunisté tvoří jako jediní zástupci
námi sledovaných států ve frakci GUENGL necelých 15 % všech jejích členů.
Osmnáct procent tvoří zástupci post
komunistických států v rámci euroskeptické frakce Nezávislost a demokracie
(IndDem). V nejmenší frakci, která zahrnuje 22 členů EP, z těchto států pochází
kvarteto poslanců.
Do souhrného počtu 212 poslanců EP
z postkomunistických států nám schází již
jen 8 posledních. Ti patří mezi nezařazené, kterých najdeme v EP nyní tři desítky.
„Východoevropané“ tedy mezi nezařazenými tvoří více než čtvrtinu (26 %).
Po statistické části, v níž jsme popsali
postavení poslanců z postkomunistických států v jednotlivých státech, se podívejme na to, jak se jejich zastoupení
odráží v orgánech EP.
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Místa v orgánech EP
jen pro evropskou patnáctku

V nejužším vedení EP, které tvoří předseda a 14 místopředsedů, najdeme v druhé
části tohoto funkčního období jen dva
Poláky – místopředsedy parlamentu Marka Siwiece (za socialistickou frakci PES)
a Adama Bielana, jehož zvolení odráží
posílení frakce UEN v průběhu funkčního období a roli polských poslanců v této
frakci.
Ještě „smutnější“ se jeví situace v Konferenci předsedů, která sdružuje předsedy jednotlivých frakcí. V ní zasedá jediný
zástupce postkomunistických zemí. Je
jím ale paradoxně pouze poslankyně,
kterou mezi sebou vybrali jako svého
zástupce nezařazení poslanci – Irena
Belohorská zvolená za slovenské HZDS.
V tomto faktu se odráží skutečnost,
že žádná z frakcí si nezvolila do čela
předsedu z nové členské země. Dokonce
ani ty frakce, v jejichž čele stojí dva

V Konferenci
předsedů, která
sdružuje předsedy
jednotlivých frakcí
zasedá jediný
zástupce postkomunistických zemí

spolupředsedové, nevybraly do nejvyšší
funkce nikoho z postkomunistické části
kontinentu.
I v dalších orgánech EP svědčí složení nejvyšších pozic o spíše druhořadé
pozici poslanců z postkomunistických
států. Bez opomenutí faktu, že poslanci
z těchto zemí zasedají v EP první funkční
období, se jeví jako překvapující, že mezi
23 předsedy jednotlivých výborů najdeme aktuálně jen čtyři předsedy z postkomunisticklách států (mezi nimi i Čecha
Miroslava Ouzkého v čele výboru pro
životní prostředí). Podobně z 37 šéfů
meziparlamentních delegací pochází ze
sledovaných států jen sedmička (mezi
nimi i Jana Hybášková v čele delegace
pro vztahy s Izraelem) a ze šesti kvestorů, řídících administrativní chod EP, je
pouze jeden z Maďarska.
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Čtvrtina členů, kteří pocházejí z postkomunistických států, je tedy v EP po
pěti letech výrazně podreprezentována,
pokud posuzujeme zastoupení v řídících
orgánech parlamentu. Podobně by navíc
dopadla i analýza zastoupení poslanců
z těchto zemí v širším vedení jednotlivých frakcí. Bude zajímavé sledovat, jak
s právě uvedenými čísly „zahýbá“ nové
složení EP po evropských volbách v roce
2009.

Eurostrany
a rozšiřování na východ

Vedle frakcí v EP patří k evropskému
politickému systému jako aktéři podobní
politickým stranám na národní úrovni
také tzv. eurostrany. Tyto formace začaly
vznikat v 70. letech a jejich členy mohly
být pouze strany ze zemí EU (resp. ES).
Až pád železné opony je vedl v tomto
ohledu k reformám. Eurostrany musely
čelit konkurenci více otevřených organizací, které přijímaly členy mimo EU.
Mezi tyto organizace patřila například
konzervativní Evropská demokratická
unie (EDU) nebo Evropská unie křesťanských demokratů (EUCD). Obě přijímaly
členy z postkomunistuických států již od
roku 1990 a více integrované eurostrany
musely reagovat.
Nejpočetnější eurostrana – Evropská
lidová strana (EPP), která sdružuje
křesťanskodemokratické, konzervativní
a další pravostředové strany – se podobně jako další eurostrany musela v 90. letech 20. století vyrovnat se vznikem nových demokracií ve střední a východní
Evropě a ambicemi tamních politických
stran odpovídající orientace vstoupit do
celoevropské organizace stran. Stanovy
Evropské lidové strany proto obsahují
od Madridského kongresu v roce 1995
status přidružených členů, jehož nositelé
požívají stejná práva jako členské strany
ze zemí EU, s jedinou výjimkou, kterou
tvoří „rozhodování zahrnující politiku
a struktury EU a její institucionální
uspořádání“.
Poprvé byl tento status pro strany
z postkomunistických zemí využit
v březnu 1998, kdy ho získalo první
kvarteto stran. V následujících letech se
počet přidružených členů z „Východu“
stále zvyšoval. Při prvním východním
rozšíření ho drželo už 18 stran, které
byly vstupem „povýšeny“ na plnoprávné
členy. V roce 2007 přibylo ještě šest plno-
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právných členů z Bulharska a Rumunska.
Ze 49 plnoprávných členů jich většina –
24 – nyní pochází z nových členských
států z bývalého východního bloku.
Tomu téměř odpovídá složení nejužšího
vedení EPP. V předsednictvu, tvořeném
předsedou a sedmi místopředsedy, zasedají nyní tři „Východoevropané“ – Viktor
Orbán z maďarského FiDeSzu, Lojze
Peterle ze strany Nové Slovinsko a Jacek
Saryusz-Wolski z polské Občanské platformy. Připomeňme, že ve vedení EPP již
v roce 1999 na kongresu v Bruselu zasedla místopředsedkyně bulharského Svazu
demokratických sil (SDS) a ministryně
zahraničí Nadežda Michailova.

Progresivní evropští liberálové

Nejpružněji na politické změny v Evropě
zareagovali liberálové, sdružení v Evropské liberální, demokratické a reformní
straně (ELDR). Ti už na kongresu v Poitiers v červnu 1991 upravili svůj status
a vytvořili kategorii přidružených členů
pro strany mimo EU. V roce 1997 pak
byla prolomena i tato bariéra a dvě strany
z kandidátských zemí se staly plnoprávPočet poslanců členských států v EP
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemí
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

22
17
22
13
6
13
72
12
72
6
12
8
6
22
5
99
25
50
22
17
33
22
13
7
50
18
72

nými členy ELDR. V dubnu 1997 se jako
první strana z postkomunistické Evropy
staly plnoprávnými členy ELDR maďarský Svaz svobodných demokratů (SzDSz) a na Slovensku působící menšinová
Maďarská občanská strana (MOS-MPP).
ELDR v tomto směru z trojice klíčových eurostran došla nejdále, protože
umožnila dávno před prvním východním
rozšířením plnoprávné členství stranám
z kandidátských států. Dnes ale v jejím
osmičlenném nejužším vedení zasedá
z nových členských zemí pouze Estonka
Kristiina Ojuland, doplněná Chorvatkou
Vesnou Pušič.
Evropští socialisté (Strana evropských
socialistů – PES) rovněž upravili po změnách v Evropě na přelomu 80. a 90. let
typy členství. Mezi pozorovatele a členy
byl vložen nově vytvořený status přidružených členů. Ti mají ale na rozdíl
od EPP v orgánech strany pouze právo
navrhovat usnesení, ale nemohou o nich
hlasovat. Kromě předsedy (nyní Dán) je
zbytek vedení PES tvořen paritně, takže
pozici námi sledovaných stran nelze
přesněji kvantifikovat.
Evropská strana zelených (EGP) od
samého vzniku akceptovala za plnoprávné členy i strany nepocházející ze zemí
EU. Zeleným se v postkomunistických
zemích kromě ČR a Estonska příliš nedaří, přesto najdeme v nejužším vedení
EGP jednu reprezentantku polské strany
a jednu Gruzínku.

Posílení pozic východu
v roce 2009

Zastoupení politiků z nových členských
států, které vzešly z postkomunistické
střední a východní Evropy, ve vedení
eurostran je početnější než v rámci frakcí
Evropského parlamentu. I zde ale platí, že
tyto strany v první pětiletce členství hrály
spíše druhé housle. Zda bude tento trend
trvat, budeme moci posoudit zejména po
druhých volbách do EP v těchto zemích –
v červnu tohoto roku. Potom nastane čas
posoudit, zda strany z této části kontinentu již získaly dostatečné ostruhy na
evropské politické scéně a zda je jejich
„starší“ partneři již vzali za své… Zatím
to totiž tak příliš nevypadá. 


Autor je politolog
a šéfredaktor časopisu Cevro Revue.
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V rámci POPAI ZONA představíme:
• zajímavé expozice členů asociace
• 1. 4. 2009 celodenní nabídka řady zajímavých seminářů z oboru
• prezentace soutěže POPAI STUDENT AWARD
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ekonomika

Rozhovor
s Paulem
de Grauwem
Lukáš Kovanda

„Netvrdím, že za všechno
mohou Clintonovi lidé, to by
bylo pošetilé. Základ však
krizi nepoložil Bush, ale předcho
zí, demokratické administrativy,
které prosazovaly deregulace
bankovního systému,“ říká Paul
De Grauwe, profesor ekonomie
z univerzity v Lovani, před
ní světový ekonom a ideový
otec eurozóny.

Finanční krizi můžeme vidět také jako
selhání tezí o efektivitě trhů a plné racionalitě jejich účastníků. Navrhujete – vedle
reformy finančního systému – i reformu
učebnicové ekonomie?
Ano. Zašli jsme poněkud daleko v rozvoji modelů s těmito předpoklady. To bylo
chybou. Potřebujeme náhledy též z jiných
disciplín, jako je psychologie. Musíme
pochopit, že lidé mají pouze omezenou
schopnost jednat racionálně. Není ani
pravda, že lidé vždy rozumí komplexitě
světa, jsou plně informováni a dokážou
velmi přesně předvídat budoucnost. Trhy
nejsou efektivní – ceny ne vždy odrážejí
skutečnou hodnotu. To se děje například
právě proto, že lidé trhům nerozumí
a mají v jisté době sklony být přehnaně
optimističtí.
Souvisí to se skutečností, že ekonomie
se příliš zahleděla do matematiky a fyziky a většina ekonomů rozvíjí modely plné
rovnic, jež jsou nakonec tuze vzdáleny od
každodenní reality?
Ekonomové se opravdu přespříliš opájejí
technickým a matematickým aspektem
hospodářské nauky. A právě předpoklady
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racionálních jedinců a efektivních trhů
umožňují rozvíjet z hlediska matematiky
překrásné modely. Mnoho lidí – a zejména mladí vědci – doslova milují tyto
modely. Jsem překvapen, kolik mladých
ekonomů teď bere tyhle modely za dané.
Je to však jen akt víry. Neobtěžují se ani
podrobit je empirickému zkoumání,
zjistit, zda opravdu souzní s realitou.
My, kdo tyto modely odmítáme, jsme
v jejich očích odpadlíky – jelikož berou
ekonomii ne jako vědu, nýbrž vlastně
coby náboženství.
Jaká podoba ekonomie je tedy podle vás
tou správnou? Verbální?
Ne, to ne. Matematiku používat musíme.
Je to nástroj, jenž nám umožňuje vyjadřovat se precizněji. Sama slova jsou často
nepřesná či zavádějící. Je obtížné testovat
slovní popis, jednodušší je testovat popis
matematický. Nesmíme však upadnout do
pasti – podlehnout dojmu z matematické
preciznosti a užívat matematiky nadměrně. Kvalitativní a historická analýza jsou
důležité. Co nelze popsat matematicky,
nesmí být – jak se nyní děje – považováno za nezajímavé. Mnoho věcí prostě
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Damásia, jenž vysvětluje, že emoce a racionalita jsou ve skutečnosti velmi silně
provázány. Ta provázanost je tak mohutná, že lidé, kteří ztratí schopnost prožívat
emoce – například kvůli poškození mozku – neztratí jen schopnost milovat nebo
mít strach, nýbrž i schopnost činit racionální rozhodnutí. Ale ekonomie dlouho
uvažovala přesně opačně: dala pryč city
a emoce a analyzovala perfektně racionálního „homo oeconomicus“ – jedince,
který chladně, jako stroj, maximalizuje
zisk či užitek. Ale emoce potřebujeme,
musíme cítit, vnímat, rozlišovat dobré
a zlé, neboť jen tak jsme schopni se rozumně rozhodovat.

nelze popsat rovnicemi. Nezapomeňme,
že společenské vědy – a ekonomie je
takovou vědou – jsou vnitřně mnohem
složitější než vědy přírodní. Může to
znít paradoxně; každý může namítnout,
jak je taková astronomie náročná. To je
pravda, jenže předpovídat jednání lidí je
nesčetněkrát obtížnější než předpovídat
pohyby hvězd.
Takže matematika je dobrý sluha, ale zlý
pán.
Dobře řečeno.
Jste zastáncem interdisciplinárních přístupů v ekonomii? Ty by ekonomii propojily
i s jinými vědními obory, než je matematika.
Ano, jsem. Můžeme se naučit hodně
z psychologie a jiných vědních oborů.
V uplynulé době byli ekonomové příliš
arogantní. Pokládali ostatní vědní disciplíny za irelevantní. Byli velmi pyšní na
nástroje, jež ekonomická věda uvedla
k popisu světa. Myslím, že nyní je zjevné,
že tento pocit nadřazenosti byl scestný.
Velmi jsem v tomto směru ovlivněn
dílem portugalského neurologa Antónia

Lze to aplikovat i na současnou finanční
krizi, a sice že tato vznikla z deficitu pocitu
strachu, jenž lidi vedl k investicím do přespříliš rizikových aktiv, tedy vlastně k iracionálním investicím? Chyběl strach, chyběla
proto i racionalita?
A nyní, když krize propukla, je tu zase
nadmíra strachu. Všechno, co děláme,
je výsledkem působení rozumu i citů
zároveň – nejde separovat jedno od druhého. A druhou zásadní věcí, již jsem se
naučil z jiných věd, hlavně z psychologie,
je omezená schopnost lidí zpracovávat
informace a omezená schopnost rozumět
světu vůkol. Racionální odpovědí na tuto
skutečnost je fakt, že lidé používají heuristiku (například kvalifikované odhady,
selský rozum). Ta spočívá v učení z předchozích zkušeností, přičemž rozhodnutí
je dosaženo užitím omezeného, zdaleka
nikoli kompletního souboru dostupných informací relevantních pro takové
rozhodnutí. Jednou jsem na tohle téma
napsal i článek do Financial Times. Uvedl jsem tehdy hezký příklad: experiment
při zavádění nového druhu pralinek
v bruselském obchodě s čokoládou.
Povídejte.
První den se balení prodává za deset eur.
Druhý den pouze za tři eura – na rozdíl
od prvního dne se nyní žádné balení neprodá. Zákazníci stojí u výlohy a kroutí
hlavou: „Jen tři eura? To nemůže být
dobré.“ Další den zvednou cenu na dvacet eur – a zájem je velký. „Dvacet euro?
To bude dobrá čokoláda.“ Zákazníci
prostě použili heuristiku – z předchozích
zkušeností získali poznatek, že v průměru dražší je lepší, a ten uplatnili v nové
situaci.

Snobský efekt – růst poptávky s růstem
ceny?
To je jen součást. Ukazuje to na rozhodování ve světě neúplných informací – lidé
zapojují heuristiku: selský rozum, učení
z předchozích zkušeností. Člověk na bázi
heuristiky vlastně jedná neustále.
To je opět poněkud v rozporu s učebnicovou ekonomií.
Ano. Ale heuristika je skutečně všude.
Jaká je například skutečná hodnota dolaru v porovnání s eurem? Jaký je objektivní kurz? Kdo ví. Když ale dolar stoupá,
začnou obchodníci na devizových trzích
používat heuristiky v tom smyslu, že
si řeknou, hleďme, jde to nahoru, bude
dobré tu měnu také koupit. A když dolar
oslabuje, řeknou si zase, že se k nim zřejmě nedonesla nějaká zpráva o možném
špatném stavu americké ekonomiky, a že
když se dolaru zjevně zbavují jiní, je třeba se jej zbavit také. Tak vznikají bubliny
a splasknutí, boomy a recese.
Stádní chování?
Stádní chování a neúplné informace. Ko
lektivní pohyby.

V osmdesátých
letech teorie
zapadla do
oživnuvší
ideologie
volných trhů.
Nyní se ukazuje,
že trhy bez
kontroly nejsou
nejlepším řešením.

A nyní pozorujeme kolektivní pohyb směrem dolů?
Ano. Každý říká, všichni prodávají, také
budu prodávat.
V takových časech je právě nejlepší začít
nakupovat – jít proti stádu.
Pak otázka stojí, kde je dno. A nezapomeňme, že tyto cykly, jež mohou mít
základ převážně jen v psychologii davů,
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vedou nezřídka třeba poklesu cen akcií
a tedy i k insolvenci banky. Negativní
nálada trhů se prostě projeví v bilancích
bank. Zhoršené výsledky banky pak ústí
v další akciový pokles a dostáváme se
do začarovaného kruhu. Proto je třeba
státních orgánů stojících mimo trh, které
v takové situaci zasáhnou.
Myslíte proto, že bychom měli opustit kritérium „mark-to-market“, dle něhož jsou
aktiva bank oceňována v souladu s jejich
aktuální tržní cenou (která ovšem může
být vychýlena jen momentální náladou
trhu)?
Ano, také jsem o tom psal do Financial
Times. To kritérium je skutečně špatný
nápad. Opět je založené na teorii efektivních trhů, která postuluje, že tržní cena
je vždy tou nejobjektivnější. Ale v době
bubliny není tržní cena vůbec objektivní,
nereflektuje totiž fundamentální hodnotu. Pak se, kvůli kritériu „mark-to-market“, jako bublina nafukují i bilance bank.
Ústí to ve virtuální zisky bank. Lidé na
základě těchto virtuálních zisků nakoupí
více akcií té banky – a zvýšený kurz akcií
je také tedy jen virtuální, na vodě stojící.
Pak přijde krach – a pak zase kritérium
„mark-to-market“, jak dnes vidíme, nepřiměřeně zrychluje propady.
Proč myslíte, že teorie efektivních trhů
se stala tak vlivnou? Vždyť mezi ekonomy ohledně ní nepanuje žádaná obecnější
shoda.
I pomyslné trhy s idejemi procházejí
svými boomy a propady. V osmdesátých
letech teorie zapadla do oživnuvší ideologie volných trhů. Nyní se ukazuje, že trhy
bez kontroly nejsou nejlepším řešením.
Také továrnu musíte kontrolovat, aby do
ovzduší nevypouštěla zplodiny. Je třeba

regulovat finanční trhy, nevěřit pohádkám o jejich nesmírné efektivitě.
Přejděme z čisté ekonomie do praxe. Všeobecně se má za to, že nynější krizi má na
svědomí Bushova administrativa. Vy hledíte ještě před ni.
Netvrdím, že za všechno mohou Clintonovi lidé, to by bylo pošetilé. Základ
však krizi nepoložil Bush, ale předchozí,
demokratické administrativy, které
prosazovaly deregulace bankovního
systému. Činily tak – a to souvisí s výše
řečeným – na základě víry, že trhy jsou
efektivní a dokážou samy sebe regulovat,
ani tedy nad nimi není třeba tak bedlivé-

Základ krizi
nepoložil Bush,
ale předchozí,
demokratické
administrativy,
které prosazovaly
deregulace
bankovního
systému.

ho dohledu. Boomy a recese tu byly vždy
a patrně tu i vždy budou – to je prostě
ekonomická zákonitost, již nelze obejít.
Čemu se ale vyhnout lze, je zaangažovanost bankovního systému na těchto
cyklech. To činil Glass-Steagalův zákon:
separoval komerční od investičních bank.
Komerční banky se tak nemohly účastnit
rizikových operací na finančních trzích.
Ti, co prosadili opuštění tohoto zákona

HLedáme spolupracovníky
Pomozte nám při hledání nové inzerce a prodejních míst
pro časopis Přítomnost a TNP!
Výhodné platové podmínky.
Pište na info@vydavatelstvimjs.cz
nebo volejte 222 075 600.
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Paul De Grauwe (62)
Belgický ekonom, někdejší poslanec
tamního parlamentu a profesor Katolické univerzity v Lovani, je jedním
ze zásadních ideových otců eurozóny; jeho teorie ji ve značné míře
pomohly spolutvořit. De Grauweho
učebnice Economics of Monetary
Union, již vydává Oxfordská univerzita, se dočkala již sedmého vydání.
Evropa podle něj míří do hluboké recese a bude třeba dalších stimulačních
opatření. To, že má Česká republika
stále svoji měnu, může být dle De
Grauweho výhodné, až krize odezní.
Tehdy bude možno snáze nastartovat
ekonomiku znehodnocením koruny,
což by – byli-li bychom již součástí
eurozóny – nebylo možné. „Například Švédové k takovému opatření
sáhli v reakci na bankovní krizi
počátkem devadesátých let. Znehodnotili národní měnu, čímž se jejich
vývozy staly konkurenceschopnější,
a oni tak rychle oživili ekonomiku,“
vysvětluje De Grauwe, pravidelný
sloupkař Financial Times, milovník
squashe a joggingu, obdivovatel tak
rozdílných ekonomů, jako je Paul
Krugman a Milton Friedman.
(lidé z Clintonovi administrativy roku
1999, pozn. red. ), zapomněli, jak důležité je, aby riziková aktiva zůstala mimo
bilance komerčních bank. Cesta k deregulaci byla zahájena již v osmdesátých
letech, za Clintona ale nabrala na síle.
Odpovědnost nese jistě i Alan Green
span, někdejší šéf Fedu, který v letech
2001 až 2004 držel úrokové sazby příliš
nízko. Rozhodně to všechno není vina
Bushe, jak se dnes módně říkává.
Ale krize tohle posunula ještě dále. Zatímco Glass-Steagalův zákon umožnil komerčním bankám dělat investiční bankovnictví,
v reakci na krizi začaly dvě zbylé investiční
banky – Goldman Sachs a Morgan Stanley –
provádět komerční bankovnictví a staly se
univerzálními bankami. Glass-Steagalova
demarkace tedy vzala za své definitivně –
i z té druhé strany.
Ano, a to je velmi špatné řešení. Ale
ta konvergence bank investičních ke
komerčnímu bankovnictví tu již byla
před krizí – investičním bankám bylo
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umožněno využívat krátkodobých mezibankovních depozit. Nyní pouze investiční banky učinily poslední krok
– jako tradiční komerční banky mohou
využívat depozit běžných vkladatelů.
Tato depozita jsou jistější a stabilnější
než mezibankovní depozita, v jejichž
případě jen nepatrný pokles vzájemné
důvěry bank vyvolává enormní negativní
jevy. Ale investičním bankám nemělo být
umožněno už to prvé – takto se zadlužit,
takzvaně se „zapákovat“, na základě
krátkodobého financování. Většina jejich
investic totiž jde na dlouhodobé, zpravidla nelikvidní projekty.
Jste tedy pro takovou podobu reformy finančního systému, která by znovu oddělila
investiční od komerčního bankovnictví?
Ano. Jelikož komerční banky získávají
prostředky krátkodobé povahy od běžných vkladatelů, měly by být omezeny
možnosti, jak s těmito penězi naloží, tedy
nač a komu je půjčí. Neměly by asistovat
při burzovních úpisech, obchodovat

s deriváty a tak dále. No a investiční banky, ty ať rizikovější transakce provádějí,
ale ať jsou také financovány dlouhodobě,
například prostřednictvím kapitálových
trhů. Ale nikoli krátkodobě – z depozit
klientů či z prostředků jiných bank.
Jste pro, aby součástí reformy finančních
trhů bylo i zavedení nějaké podoby cílování
cen aktiv, jímž by se mohlo zamezit vzniku
bublin?
Souhlasím. Centrální banka, která vyhodnocuje pouze růst cenové hladiny
v oblasti zboží a služeb, není dobrou
centrální bankou, jelikož přehlíží možné
bubliny na trzích aktiv. Jestliže se vytváří
bublina na trhu aktiv, například v sektoru
nemovitostí, tedy když roste poptávka po
nemovitostech, stoupá i nabídka – výstavba – nemovitostí a investice do nových
kapacit (bublina zlevňuje kapitál, což
podněcuje k více investicím), což nakonec
může ponechat cenovou hladinu celkem
beze změny a centrální banka tak po jistou dobu může snadno bublinu přehlížet.

Po splasknutí najednou zjišťuje, že se
investovalo přebytečně do nevyužívaných
kapacit – ekonomika je v útlumu. Zvýšení
sazeb coby opatření proti inflaci zmenšuje
i velikost bublin, však samo o sobě nestačí.
Do budoucna by se tedy měly monitorovat
i ceny přímo na trhu aktiv.
Alan Greenspan upozorňoval, že úrokové
sazby jsou příliš hrubou zbraní proti bublinám, neboť zasahují veškeré sektory ekonomiky, nejen ty, jež se zrovna přifukují.
Byl skeptický i k samotnému monitorování
bublin.
Myslím, že on to nikdy pořádně nezkusil –
asi až na jednu výjimku. Nezapomeňme
rovněž, že od té doby, co to prohlásil,
ztratil hodně ze své reputace. 


Lukáš Kovanda
Lovaň
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Bolestí přibývá:
Všude v okovech?
Jak moc svobodný je ve skutečnosti volný trh?
William Cohn

Skálopevná víra ve schopnost
seberegulace volného trhu
je ve své podstatě ideologií,
jež odmítá empirická data a his
torickou zkušenost, která je
v rozporu s jejími přesně na
rýsovanými předpoklady.

„Neutrácej to, co nemáš, netoč se v kruhu. Uč se z vlastních chyb.“
Před dvaceti lety, po pádu železné
opony, vysvitla lidem střední a východní
Evropy naděje. Před pěti lety, naplněni
velkými očekáváními, vstoupili Češi do
Evropské unie. Nyní, důsledkem strastí světové ekonomiky, nejsou již přísliby volného trhu příliš slyšet. Svět se
zbláznil, Východ privatizuje a Západ
znárodňuje a povaha vztahu mezi demokracií a kapitalismem se opět dostává do
popředí. Obecný předpoklad, že ekonomický rozvoj přináší osobní svobody je
nejdůležitější částí nastávající diskuze.
Chceme-li vidět současné dění v širším
kontextu, musíme se nejdříve podívat do
minulosti.

Postkomunistická privatizace
a integrace do globální
ekonomiky

Se závanem svobody po pádu Berlínské
zdi, se dalo očekávat, že státy východní
Evropy se nadchnou pro myšlenku ka
pitalismu. Nakonec, jak víme, RVHP
nedokázala naplnit očekávání obyvatel
sovětského bloku. Privatizace ve východní Evropě a v Československu měla
podobu emise privatizačních kuponů, na
které se Češi bez většího rozmyslu vrhli.
Cesta k prosperitě byla ale plná nástrah.
Harvardské fondy, patrně nejlepší příklad
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naivity post-komunistických spotřebitelů
a investorů nalákaných na prázdné sliby
a obelhaných podvodnými praktikami.
V roce 1992 odstartovala vláda první
ze dvou velkých privatizačních vln za
účelem vrácení státem vlastněných podniků do soukromých rukou. Privatizační
strategie navržená Václavem Klausem
byla zásadním způsobem poškozena
obviněními z do nebe volající korupce.
Václav Havel to popsal jako mafiánský ka-

V 21. století
není žádný
stát uchráněn
před dopady
celosvětových
krizí.

pitalismus. Koncept kuponové privatizace
umožňoval každému občanovi nad 18 let
nákup kuponů, 70 % z 6 milionů Čechů,
kteří se privatizace zúčastnili, investovali
své kupony do privatizačních fondů.
Jestliže máte dojem, že to vypadá pří
liš dobře než aby to byla pravda pak je
to podvod. Základní pravidlo finančního
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světa říká, čím větší zisk, tím větší risk.
V roce 1991 Viktor Kožený z Harvardských fondů slíbil desetinásobné zhodnocení privatizačních kuponů během
jednoho roku. Čeští investoři nedopadli
nejlépe, Kožený jim nasliboval hory doly
a nakonec je obral o 16 miliard korun,
které převedl na Bahamské ostrovy, kam
vzápětí utekl, když mu začala doma hořet
půda pod nohama. Kožený, který mezitím zmizel do Ázerbájdžánu, využil svůj
diplom z ekonomie získaný na Harvar
dově univerzitě, aby přesvědčil nezkušené české investory o své důvěryhodnosti,
i když ti zatím neviděli ani haléř výnosů
ze svých investic.

Ekonomická integrace jinde

Jih má poněkud delší a komplikovanější
historii integrace do světové ekonomiky
než Východ. V sedmdesátých letech
dvacátého století se méně rozvinuté
země rozhodly dát jasně na srozuměnou,
že nejsou spokojeny s tehdejší podobou globálního kapitalismu, a volaly
po nastolení Nového mezinárodního
ekonomického řádu. Myšlenka nového
ekonomického řádu měla kořeny v hnutí
nezúčastněných, skupiny rozvíjejících se
zemí, které odmítly jak americký kapitalismus, tak sovětské centrální plánování.
V roce 1994 dosáhla kritika Mezinárodního měnového fondu a Světové banky
svého vrcholu v podobě široce založené
kampaně „50 let a dost“ zorganizované
v předvečer padesátého výročí založení
obou institucí. Rozvojové státy došly
k závěru, že všechna opatření a nařízení
SB a MMF je udržují v permanentně
slabém a závislém postavení ve vztahu
k vyspělému, průmyslovému Severu.
Asijská finanční krize z roku 1997 vešla
ve známost jako „MMF krize” díky roli,
kterou v ní Fond sehrál, když přinutil vlády
Indonésie, Jižní Koreje a Thajska přijmout
tvrdá monetární a fiskální opatření, jež
vedla k sociálním bouřím. Také Latinskoamerické země dlouhodobě kritizují
politiku MMF, což může částečně objasnit
nástup socialistických politiků v oblasti.
Tento rok byly Afrika, Asie a Latinská
Amerika zasaženy akutním nedostatkem
potravin způsobeným z velké části liberalizačními programy Severu. A aby toho
nebylo málo, byl Jih v roce 2008 zasažen
úvěrovou krizí a následně reakcí Severu,
která způsobila pád cen komodit, jež tvoří
základní exportní artikl Jihu.
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Kritici tzv. Washingtonského konsensu
(jedná se o politiku diktovanou ministerstvem financí USA, MMF a SB) tvrdí, že
Sever nepraktikuje v oblasti volného trhu
a ekonomické liberalizace to, co sám ordinuje jiným (např. masivní podpora zemědělcům, IT firmám, automobilovému
průmyslu, bankám, pojišťovnám a dalším
finančním institucím). Dotace vlastním
exportérům vytváří nerovné podmínky
a neschopnost uzavřít jednání z Doha
o liberalizaci obchodu je jen dalším důkazem pokrytectví Severu. A co se týče
fiskální politiky, zatímco kúra předepsaná
Jihu vyžaduje přísný asketismus ve výdajích, Sever snížil úrokové sazby ve snaze
přimět spotřebitele k půjčkám a klidně
toleruje obrovský rozpočtový deficit.
Když Joseph Stiglitz vydal v roce
2002 publikaci „Globalization and its
Discontents“ připojil se ke stále rostoucí
skupině bývalých zaměstnanců MMF
a SB, kteří ostře kritizují instituce, pro
které kdysi pracovali. Naomi Klein ve
své knize „The Shock Doctrine“ tvrdí, že
globální instituce dohlížející na volný trh
jsou ve skutečnosti určeny k legitimizaci
a podpoře nedemokratických vlád všude
po světě.

Bubliny a pády

Data 1907, 1929, 1987, 1997, 2001 a 2008
označují roky, ve kterých praskly nejrůznější finanční bubliny. Na konci roku
2008 jsme vstoupili do globální recese.
Jak lidé všude na světě začali pociťovat
její dopady, začali mít také obavy o budoucnost svých dětí. Situace v roce 2008
se podobá krachu na burze z roku 1929,
který vedl k Velké hospodářské krizi let
třicátých. Zrychlující se tempo bublin
a krachů je v posledních dekádách zcela
očividné a není to žádná náhoda. Za vším
stojí skutečnost, že hospodářská politika
nejvlivnějších světových institucí byla založena na nesprávných předpokladech.
Současná krize má své kořeny v sel
hávání finančního sektoru, který je údajně zdrojem veškerého hospodářského
růstu. Dnes nám nezbývá nic jiného
než uklidit suť, která tu zbyla po řádění
toho, čemu maďarský finančník a filantrop George Soros říkal bourací koule
neregulovaných financí. Ekonom Jeffrey Sachs k tomu dodává: „Velké sumy
peněz odpoutané od tradičních standardů kapitálové přiměřenosti komerčních
bank nafoukly do neskutečných rozměrů

bublinu investic do bydlení, která právě
praskla.“ Ohromné sumy peněz, globalizace a technologie, to všechno přispívá
k vytváření té nejsložitější ekonomické
motanice, kterou jsme zatím zažili. Je
daleko snazší přijít na příčiny probíhající
krize než najít její řešení. Fundamentalismus volného trhu byl hnacím motorem
hospodářské politiky v průběhu posledních třiceti let. Jeho premisa (ignorující
veškerou historickou zkušenost a důkazy
o opaku) zní: trhy se regulují samy, vlády
by neměly intervenovat. Jak vypadá skutečnost? Trhy jsou přespříliš povzbuzeny
obrovskými deficity a nezodpovědným
půjčováním spotřebitelů.
Vezmeme li v potaz absenci jakékoliv
snahy po vymáhání zákonů upravujících
půjčování, pak můžeme právě půjčky
méně bonitním klientům, jež stály na
počátku této krize, považovat za v pod
statě nelegální – např. půjčky bez dokumentace, jež by potvrzovala schopnost
klienta půjčku splácet. Lidé dostali možnost půjčit si celou částku na nehorázně
předražený dům bez toho, že by museli
složit jakoukoliv částku předem. Nezá-
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konné půjčky se staly normou v oblasti
hypotéčních úvěrů. Představitelé státu
se tvářili, že nic nevidí, a přímo se tak
podíleli na nesmyslném chování, které
tak kritizovali u jiných. Zanedbáváním
svých povinností (zrušení zákona GlassSteagall z roku 1933) rozložili politici veškeré záchranné mechanismy, jež
mohly zabránit úvěrovým krizím osmdesátých a počátku devadesátých let, včetně
současné bankovní krize.
Jak se následky špatných půjček začaly projevovat v reálné ekonomice, tj.
posunuly se z Wallstreet přímo před naše
prahy, tak se začalo dostávat do popředí
i samotné konvenční ekonomické myšlení. Fundamentalismus volného trhu
je v současnosti silně přehodnocován,
Rusko a Čína privatizují, zatímco USA
a Velká Británie znárodňují klíčová
odvětví průmyslu. Je-li svět placatý, jak
říká Thomas Friedman, pak rozhodně
není hladký. Češi a ostatní již pociťují
jeho ostré hrany. Je to pouze součást
přirozeného ekonomického cyklu nebo
to znamená i něco jiného? Začíná být
nad slunce jasné, že realita finančních

operací nedosahuje našich tradičních
představ o bezvadné struktuře, soutěži
a informacích.
Český euroskeptismus sloužil nějakou
dobu jako štít proti důsledkům globální
recese. Na druhou stranu je třeba si
přiznat, že když Spojené státy kýchnou,
tak zbytek světa dostane chřipku a česká
ekonomika záhy pocítí dopady krize.
V 21. století není žádný stát uchráněn
před dopady celosvětových krizí.

Přehršel otázek

Otázka dneška zní, jak jsme se do této
situace dostali? Proč jsme ignorovali
všechny varovné signály? Co se můžeme naučit z historie? Jaká je role vlády
v regulaci trhů? Jsou státem vlastněné
podniky v pořádku? Jak zprůhlednit
komplikované finanční produkty? Jak
získat zpět důvěru veřejnosti? Jak zkrotit
návaly strachu či chamtivosti investorů?
Jsou plány na záchranu privátních podniků prostřednictvím peněz daňových
poplatníků v pořádku? A co osobní
zodpovědnost? Jaké výhody získá občan, když pomůže krachujícím bankám

a pojišťovnám? Je zapotřebí jednotných,
mezinárodně zorganizovaných kroků?
Jakým způsobem se krize dotkne rozvíjejících se zemí? Je ekonomický nacionalismus rozumný? Mohou se instituce,
jakými jsou Mezinárodní měnový fond,
Světová banka nebo Světová obchodní
organizace, vypořádat s podobnými krizemi? Jaké reformy potřebujeme? Potřebujeme jednotné mezinárodní standardy
účetnictví? Kdo by měl sedět za jednacím
stolem a jak by měla být rozložena zodpovědnost?

Neprůhlednost sekuritizace
výnosů a všeobecná nejistota

Frederic Mishkin, ekonom z Columbia
University a bývalý člen správní rady Federálního rezervního systému nedávno
poznamenal: „Tato krize odhalila zásadní
problém ve způsobu, jakým jsou realizovány finanční kontrakty a také ve způsobu sekuritizace, nikoho nezajímalo, zda
dostal majitel cenných papírů skutečně
zaplaceno.“ Mishkin zdůrazňuje roli
špatných pobídek ve finančním sektoru.
Všichni klíčoví hráči dostali v podstatě
zaplaceno jen za to, že transakce realizovali, nikoliv za to, že uskutečnili dobré
půjčky. A tím pádem je tu tolik špatných
půjček a klíčoví hráči nemají pochopitelně žádný zájem vysvětlit klientům
všechna potenciální rizika.
Chamtivost a neopodstatněné nadšení vedly k splasknutí dot.com bubliny.
Chamtivost a strach jsou hnacími silami
investic. Informace jsou klíčem k úspěšnému působení na trhu, informace umožňují lidem jednat na základě racionálně
zhodnocených rizik. Technologie nám
informace sice ještě více zpřístupnily,
což ovšem ještě neznamená, že by nám
pomohly se lépe orientovat.
Modely investování a obchodu založené na počítačových technologiích mají
destabilizující vliv na trh. Úvěrová krize
roku 2008 je hluboká a temná také díky
tomu, že výrazně vrostla složitost investičních možností.
Sekuritizace dluhů byla základní formou růstu finančních derivátů v posled
ním desetiletí, a to převážně ve Spojených
státech. Evropa je poněkud méně nakloněna povolit „recyklované a zatraktivněné“ dlužní produkty, ale akceptovala
deregulaci finančních trhů a nadměrné
půjčování, což vedlo ve svém důsledku
k realitní bublině v Británii a Španělsku.
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V důsledku Velké krize byly přijaty
sekuritizační zákony, jež vyžadovaly, aby
investiční rizika byla jasně a srozumitelně definována a aby vláda aktivně dohlížela na finanční trhy. Posléze bohužel
veškeré akce proti porušování pravidel
na finančních trzích začaly oslabovat
a veřejnost neměla přesnou představu
o tom, jak dobře či špatně jsou jejich
úspory ve skutečnosti investovány. CDO
(Collateralized debt obligations) byly
upraveny do atraktivní podoby zdánlivě
bezpečných investic, a staly se tak symbolem výsměchu základnímu principu
znalosti rizik investory.
Joseph Stiglitz obdržel v roce 2001
Nobelovu cenu za ekonomii za svou
práci o informační asymetrii, jež uvedla
na pravou míru předpoklad, že trhy jsou
v zásadě efektivní. Stiglitz dokázal, že
skutečně správně fungující trh vyžaduje
přístup ke všem informacím nezbytným
pro posouzení rizik, a jelikož se tak děje
pouze zřídka, může být efektivita trhu
posílena pouze zásahy státu. Stiglitz je již
po nějakou dobu ostrým kritikem stále
složitějších finančních nástrojů, které
vládnou dnešnímu hospodářství. Mezi
nejkřiklavější případy podobných nástrojů patří deriváty, finanční produkty
jejichž hodnota je odvozena od něčeho
jiného, v podstatě jde o sázku. Uzavírat
sázky lze prakticky na cokoliv, lidé jsou
posedlí honbou za vysokými výnosy bez
toho, aniž by plně rozuměli rizikům.
Warren Buffet nazval deriváty cenných
papírů megakatastrofou a finanční zbra
ní hromadného ničení.
668 trilionů dolarů (více než dvanáctkrát více než objem světové ekonomiky)
je nyní investováno na trzích s deriváty.
Atraktivní a exotické produkty jako např.
CDO (Collateralized debt obligations) si
hledají svou cestu k penzistům a dalším
střádalům, kteří nemají pochopitelně sebemenší ponětí, do čeho vlastně investují. Ani obchodníci nemají někdy přesnou
představu o tom, co prodávají. Někdy jde
o produkty zahrnující deriváty derivátů…
V roce 1994 vrchní kontrolor Spojených států (US Comptroller stojí v čele
Government Accountability Office, jež
je součástí Senátu a zabývá se auditem,
evaluací a vyšetřováním hospodaření
vládních institucí) důrazně varoval,
že obchod s deriváty potřebuje účinný
dohled. V roce 2000 přesvědčil šéf Federal Reserve System Allan Greenspan
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Fundamentalismus
volného trhu byl
hnacím motorem
hospodářské
politiky v průběhu
posledních
třiceti let.
Kongres, aby zbavil SEC (U. S. Securities
and Exchange Commission – ekvivalent
Komise pro cenné papíry) možnosti
regulovat trh s deriváty. Nedostatečná
regulace nás přivedla tam, kde jsme dnes.
Během posledních deseti let se trhy s deriváty zdvojnásobovaly každé dva roky,
přičemž se stávaly neprůhlednějšími
a nebezpečnějšími. Ničím nespoutané
a nekontrolované finanční trhy se vymkly
kontrole a nikdo si dnes nemůže být jist,
kdy a kde ony zamořené cenné papíry
opět udeří. Není divu, že se světovým
financím říká kasino kapitalismus.

Ideologie versus realita

Časopis The Economist je velkým pro
pagátorem volného trhu. Je celkem
zajímavé porovnat jeho stať o sociální
odpovědnosti podniků z ledna 2005
(která tvrdí, že celá diskuze kolem sociální odpovědnosti podniků je fraška,
jelikož všem musí být jasné, že prvořadým úkolem firmy je maximalizovat
zisk pro své akcionáře a všechno, co je
nad tím, je úkol pro vládu) s nedávným
číslem The Economist zaměřeným na
„záchranu“ kapitalismu (které svádí
vinu za finanční krizi na vlády prosazující regulace, jež potom přinutily
bankéře sáhnout k extrémním krokům
jako např. půjčkám méně bonitním
klientům s cílem vyhnout se dopadům
regulačních zákonů, přičemž tato snaha
tak nějak přirozeně vyplývá z faktu, že
bankéři jsou chytřejší než lidé co tyto
zákony vytvářejí. Proč jsou chytřejší než
ostatní? Protože vydělávají více peněz).
V podstatě jde o hru na kočku a myš.
Pokroucená logika fundamentalismu
volného trhu je očividná.
Tržní fundamentalismus věří ve
schopnost trhu vypořádat se se všemi
možnými situacemi. Libertariáni jsou
nejpřesvědčenějšími zastánci tohoto

konceptu. Vychází z předpokladu, že stát
nemá žádné právo zasahovat do osobních
svobod, trh má vždy pravdu a vláda je pokaždé na omylu. Podobné myšlenky jsou
mezi českými ekonomy a politiky velmi
populární. Uvědomíme-li si celou šíři
korupce provázející privatizaci je z podivem, že slepá víra v neomylnost trhu
stále přežívá. Liberální institut v Praze
(jehož heslem je vláda zákona, svobodný
trh) silně ovlivňuje výuku ekonomie na
českých vysokých školách.
Historie nás učí znovu a znovu, že
představa společnosti založené na svobodném trhu je utopická. Je to představa
postavená na předpokladu, že tržní síly
poptávky a nabídky jsou schopny spontánně generovat optimální výsledky a to
bez pomoci legislativních a regulatorních nástrojů. Ve skutečnosti funguje
společnost založená na volném trhu
pouze proto, že je regulována politickými a legislativními pravidly, jejichž cílem
je zabránit agresivnímu, parazitickému
oportunismu. Po více než dvě století
byla systematicky rozšiřována role státu
v hospodářství. Za obdobím největšího
ekonomického růstu můžeme vidět vliv
Keynese, za současnou krizí pak stojí
revoluce volného trhu.
Poněkud extrémní postoje libertariánů našly své zastánce jak ve Spojených
státech tak v západní Evropě. Po téměř
tři desetiletí (od nástupu Reagana a Thatcherové) vládla představa, že koncept
laissez-faire je jako jediný schopen ma
ximalizovat individuální svobody. Alan
Greenspan, hlavní architekt ekonomické
politiky USA Reaganovy éry, se považoval
za libertariána a stál také za rozkvětem
obchodování s deriváty.
Mají trhy skutečně schopnost samoregulace? Vyšetřování Kongresu, jež následovalo po krizi v roce 1929, burzovním
krachu z roku 1987 a dot.com bublině
z let 2000 až 2002 odhalilo nespočet
případů nedovoleného užívání vnitřních
informací firmy pro zisk v obchodování,
manipulace s cenami akcií a dalšího
protiprávního jednání. Od nástupu pre
zidenta Reagana prokázali politici zarážející míru ignorance a nedbalosti, když
se vzdali jakékoliv iniciativy.
Adam Smith ve svém Bohatství ná
rodů píše, jak je důležité dohlížet na ty,
již spravují peníze, neboť je v lidské povaze nechovat se k penězům druhých se
stejnou obezřetností tak, jak se chováme

ekonomika

k penězům vlastním. Problém „správy“
se dostává opět do popředí v souvislosti
s finanční krizí a recesí.
Jacob Weisberg, editor Slate Group,
tvrdí: „Zdrojem jistého pobavení uprostřed toho zmatku je sledovat libertariány
úporně se snažící vysvětlit, jak je finanční
krize následkem přílišného státního intervencionismu.“ Pohled libertariánů na
kapitalismus jim znemožňuje akceptovat
skutečnost, že trhy se mohou chovat iracionálně, rizika mohou být nepochopena
a zdroje mohou být promrhány. Stejně
tak jako finanční trhy bez státního dohledu mohou znamenat katastrofu.
Legenda volného trhu Milton Fried
man a jeho „chlapci z Chicaga“ byli
empiricky zdiskreditováni. Nerovnost
v příjmech a nadprodukce byly rozhodujícími faktory v krizích z let 1929 a 2008.
Keynes stejně jako Marx tvrdili, že kapitalismus je nakloněn krizím. Ekonom
James K. Galbraith nedávno prohlásil,
že většina ekonomů prosazuje teoretický
koncept, jenž je v zásadě k ničemu.“

Posun v debatě

Ministr financí Spolkové republiky
Německo Peer Steinbruck v říjnu pro
časopis Der Spiegel uvedl: „Musíme přiznat, že jisté části Marxovy teorie nejsou
zase tak špatné.“ Německo zaznamenalo
oživení zájmu o Marxe a jeho teorie
o zničujících následcích nekontrolovaného kapitalismu.
Jeffrey Sachs napsal v listopadu do Guardienu: „V průběhu let se nashromáždily
problémy způsobené neregulovanými financemi a žalostným nedostatkem státního dohledu. Víme, že je to třeba změnit
a stejně tak dobře víme, že se to nepovede přes noc. Připravme se na recesi,
spolupracujme na redukci následků krize a připravme plán pro spravedlivější,
životnímu prostředí více nakloněnou
a produktivnější globální ekonomiku.“
V současnosti dokonce i státy následují firmy ve vyhlašování bankrotu.
Maďarsko, Island a Ukrajina se obrátily
na Mezinárodní měnový fond s žádostí
o pomoc a vyhlásily platební neschopnost. I další státy balancují na hraně
bankrotu. Josip Broz Tito experimentoval s hospodářským systémem tržně
orientovaným socialismem známým také
jako Titova třetí cesta. Zdá se, že nadešel
čas přehodnotit Titovy snahy o ustavení
smíšené ekonomiky a podívat se po-

Morálka v ekonomice
Český euroskeptismus
sloužil nějakou
dobu jako štít
proti důsledkům
globální recese.

drobněji na zkušenosti z ekonomických
experimentů v Jugoslávii.
Přes všechny svoje chyby kapitalismus
je stále nejlepším ekonomickým systémem, který známe. Na druhou stranu je
zřejmé, že kapitalismus se vymkl zpod
kontroly a stejně jako neukázněné dítě
potřebuje dozor a vedení. Skálopevná
víra ve schopnost seberegulace volného
trhu je ve své podstatě ideologií, jež odmítá empirická data a historickou zkušenost, která je v rozporu s jejími přesně
narýsovanými předpoklady. Důvěra
veřejnosti v ekonomiku je postavena na
předpokladu, že obyčejný člověk má
zájem na dodržování pravidel, pravidel,
která vyžadují férovou hru a vytváří příležitosti. Neměli bychom si nalhávat, že
takový stav vznikne samovolně.
Joseph Stiglitz tvrdí, že silnější regulace zajistí, aby finanční trhy byly stabilnější a dynamičtější: „Samoregulace
je oxymóron (protimluv). Finanční trhy
přišly s půjčkami a dalšími produkty,
jež byly tak komplikované, že jim ani
jejich vlastní tvůrci nerozuměli. Takové
produkty byly tak zákeřné a matoucí, že
je analytici označili za toxické.“
George Soros, zakladatel Institutu
otevřené společnosti a autor nedávno
vydané publikace Nové paradigma pro
finanční trhy, napsal: „Hlavní charakteristikou současné finanční krize je to,
že nebyla způsobena nějakým vnějším
zásahem, např. když OPEC zvedne cenu
ropy. Krize má své kořeny ve finančním
systému samotném. Skutečnost, že problém je v systému jako takovém, popírá
převládající teorii, která tvrdí, že finanční
trhy inklinují k rovnováze. Závažnost
a rozsah krize je přesvědčivým důkazem
toho, že něco zásadně špatně s celou teorií
i přístupem k regulaci, který prosazuje.
K pochopení toho, co se stalo, budeme
potřebovat nový způsob nahlížení na
fungování trhu.“

Kamrad Mofid, ekonom a zakladatel iniciativy Globalizace pro obecné dobro, píše:
„Lidstvo musí být respektováno, nikoliv
degradováno krátkodobými ekonomickými zájmy. Ekonomická racionalita v neoliberálním podání je politickou a sociální
sebevraždou. Spravedlnost a demokracie
jsou obětovány na oltář mýtického trhu
coby síly stojící mimo společnost. Skutečností ovšem je, že volný trh neexistuje ve
vzduchoprázdnu. Vyžaduje nestrannost
vlády, poctivost a spravedlnost.“
Veřejná politika v dobách deregulace
a fundamentalismu volného trhu povzbuzuje bezohlednost – sváděním klientů
k půjčkám a aplikací výjimečných opatření při privatizaci zisků a znárodňování
ztrát. Nedostatek fiskální zodpovědnosti
na všech úrovních vedla k přecenění aktiv a nespravedlivému a neudržitelnému
ekonomickému paradigmatu.
Problémem není chamtivost samotná, ale spíše chamtivost nespoutaná.
Neviditelná ruka trhu může generovat
růst, nikoliv však udržitelný růst. Politici
příliš dlouho předstírají, že finanční trhy
mají schopnost seberegulace. Předstírání
je u konce. Lehman Bros. padl stejně
jako další pilíře finančního světa Merrill
Lynch, AIG, Fannie Mae, Bear Stearns,
Fortis, Barclays a nakonec možná také
UBS, Chrysler, Citigroup, GE a GM. Tom
Wolfe ve svém románu varuje před úskalími chamtivosti a připomíná, že zabránit
lidem, aby dělali špatná rozhodnutí, lze
pomocí správných pobídek.
Není vyloučeno, že právě dnes procházíme sice zdravou, leč velmi bolestivou
katarzí. Dnešku dominující ekonomická
ideologie nás přivedla do zásadních problémů ve vztahu k životnímu prostředí.
Máme možnost dát do souladu náš
životní styl, hospodářství a přírodu. Trhy
nejsou přirozenou součástí našeho světa,
jsou vytvářeny a spravovány lidmi a je na
nás, aby fungovaly v souladu s morálkou.
Teprve potom můžeme dosáhnout vnitřního klidu, jenž vychází z vědomí, že to
co je dobré pro nás nyní, bude také dobré
pro naše děti v budoucnu. 

William A. Cohn vystudoval práva
na University of California
a mezinárodní vztahy na Stanford University.
V současnosti přednáší právo, etiku a logiku
na University of New York v Praze.
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Střední Evropa není za vodou
K

dyž v roce 1991 publikoval americký politolog S. Huntington knihu
s názvem Třetí vlna, demokracie na
konci 20. století, demokracie byla v postkomunistické Evropě na vítězném tažení.
Komunistické režimy se rychle zhroutily
v Polsku, východním Německu, Československu, Maďarsku i v dalších zemích.
Přestože mnozí odborníci odmítali ještě
na přelomu 80. a 90. let 20. století úvahy
o pádu komunismu v SSSR, odstředivé tendence již dávno nalomily základy
impéria. Pro F. Fukuyamu znamenalo
zhroucení komunistických režimů ve
střední a východní Evropě konec dějin
charakterizovaný vítězstvím hodnot liberální demokracie nad utopickými ideologiemi komunismu a nacismu.
Evropa se bez výjimky stala prostorem, kde se občané mohou svobodně
ucházet o veřejné funkce a vyjadřovat
své preference ve volbách podle principů všeobecného, rovného, tajného
a přímého volebního práva. Přesně tak
jak to známe z konsolidovaných západ-

ních demokracií. I volební účast byla
v nových demokraciích často vyšší než
na Západě. Je však pravidelné konání
voleb, ústavní zakotvení občanských
svobod a politických práv, respektování
dikce nově přijatých ústav, vytvoření
stranických systémů a postupná integrace států do euroatlantických struktur
znakem konsolidované demokracie?
Společnosti postkomunistické Evropy
na cestě k demokracii vycházely z odlišných startovacích pozic. Lišilo se jejich
geopolitické postavení, historická (ne)
zkušenost s demokracií, politická kultura
i společenské charakteristiky. Byly některé vzhledem k chybějící národnostní jednotě a legitimitě státu předem odsouzeny
k neúspěchu ve snaze vybudovat liberální
demokracii? S odstupem dvaceti let se to
zdá více než pravděpodobné.
Postupně se ukázalo, že se občas těm,
kteří získali mandát v prvních svobodných volbách, nechce příliš hazardovat se
svým postem ve volbách následujících.
Jak upozornil Václav Havel, demokracie

Konsolidované
demokracie

Semikonsolidované
demokracie

Nekonsolidované
demokracie

Nedemokratické
režimy

Česká republika (1)

Bulharsko (1,5)

Albánie (3)

Arménie (4,5)

Estonsko (1)

Chorvatsko (2)

Černá Hora (3)

Azerbajdžán (5,5)

Litva (1)

Makedonie (3)

Gruzie (4)

Bělorusko (6,5)

Lotyšsko (1,5)

Rumunsko (2)

Moldavsko (3,5)

Kazachstán (5,5)

Maďarsko (1)

Srbsko (2,5)

Ukrajina (2,5)

Rusko (5,5)

Slovensko (1)
Slovinsko (1)
Číslo v závorce označuje úroveň politických práv a občanských svobod podle Freedom House Index

Albánie
HDP podle IMF v roce 2007 v USD (pořadí ve světě)
Pořadí státu v míře korupce podle Transparency International

Bělorusko

začínala být omezující pro ty, kteří to s ní
myslí vážně, a naopak poskytovala velkou výhodu pseudodemokratům. Svobodná média začala referovat o politických elitách překvapivě nekriticky, čím
dál častěji docházelo k obstrukcím při
registraci jednotlivých kandidátů do
voleb a objevily se i případy zastrašování politické konkurence. Další volby
sice probíhaly podle demokratických
procedur, ale za nerovných podmínek
a pozorovatelé OBSE se již zdráhaly je
označit jako svobodné a spravedlivé.
Nebude to trvat příliš dlouho a americký
politolog indického původu F. Zakaria
přijde s analýzou nástupu neliberálních
demokracií napříč globálním politickým
prostorem. Na úvod svého článku publikovaného ve Foreign Affaris z listopadu
1997 připomněl obavy R. Holbrooka,
amerického diplomata, který zprostředkoval ukončení bosenské války, že
svobodné volby v Bosně a Hercegovině
opanují radikální šovinisté zodpovědní
za rozpoutání války. Holbrook si ve své
pesimistické obavě zřejmě nedokázal
představit, jak blízko je pravdě.
V Bosně se v roce 1996 opakovala
situace z počátku 90. let, kdy tři nacionalistické strany jednoznačně opanovaly
politickou scénu. Jejich zisk, při vysoké
volební účasti, dosáhl 86 % mandátů.
Všeobecné volby v roce 1996 fakticky
udělily politickou legitimitu mnohým
z těch, kteří přivedly BaH do války, těm
kteří si svým chováním během války
vysloužily pověst gangsterů a válečných

Bosna
a Hercegovina

Bulharsko Černá Hora

(82.)
3401 (96.) 4 656 (80.) 3 809 (80.) 5 186 (76.) 4,343
CIA
85.

151.

92.

72.

ČR

Estonsko

E

16 956
(36.)

15 569
(41.)

33

45.

27.

Počet obyvatel v roce 1950 podle OSN

1 215 000 7 745 000 2 661 000 7 251 000

8 925 000 1 101 000

Počet obyvatel v roce 2007 podle OSN

3 190 000 9 689 000 3 935 000 7 639 000

10 186 000 1 335 000

Počet obyvatel v roce 2050 podle OSN

3 451 000 6 960 000 3 160 000 4 949 000

8 825 000 1 128 000

úbytek obyvatel v letech 2007–2050 v %
Růst obyvatelstva v % (OSN World Population Prospect 2006)
Minimální plat v roce 2007 v EUR (Eurostat)

[ 34 ] přítomnost / zima 2009

28

20

–0,55

0,13

35
–0,27

13

16

–0,03

–0,35

288

230

transformace v pohybu

Martin Riegl

Generace 

zločinců a nakonec skončily v Haagu
nebo se nadále skrývají. Někteří pozorovatelé nyní přiznali, že bylo zásadním
pochybením uskutečnit volby tak brzy
po skončení války, napsali analytici z International crisis group. Jak poznamenal
F. Zakaria, v nově se demokratizujících
státech často došlo v 90. letech k oddělení
principů demokracie a liberalismu. V té
době vrcholí na Slovensku období mečiarismu, v Srbsku a Chorvatsku vládnou
pevnou rukou S. Miloševič a F. Tudjman.
V Kazachstánu, Bělorusku, v Arménii
i dalších státech demokracie v té době
jednoznačně prohrály.
Jak poznamenal Adrian Karatnycky,
v západní a střední Evropě byly všechny
státy na počátku 21. století liberálními demokraciemi, ve východní Evropě a střední
Asii to byla jen polovina států a z bývalých
států SSSR (pokud nepočítáme specifické
Pobaltí) ani jeden. Přesto ani střední
Evropa není zcela za vodou. Na Slovensku
vládne tvrdou rukou R. Fico, v Maďarsku
se politika přenesla z parlamentu do ulic
a v České republice, jak poznamenal B.
Doležal v New York Times, čeští voliči
nasávají se svým pivem i populismus
Friedmanovce V.Klause. To vše sedm let
poté co Milton Friedman v rozhovoru
s Gwartneyem a Lawsonem v roce 2002
došel sebereflexi: o dekádu dříve jsem radil
transformujícím se socialistickým zemím
tři věci – privatizovat, privatizovat a privatizovat. Ale mýlil jsem se. Ukázalo se, že
vláda zákona je pravděpodobně důležitější
než privatizace. 

U
889

Tomáš Procházka
Příští rok uplyne snad až neuvěřitelných 20 let od pádu komunistického režimu
u nás. Opravdu neuvěřitelných. Nevím totiž, jak vám, ale mně osobně se zdá, jako
by to bylo téměř včera. A to přitom patřím mezi ty, kteří už většinu svého života
prožili v době porevoluční. Přesto i mně se někdy zasteskne. Po čem? Vzpomínám na přesně nalinkovaný život, který nenarušovala žádná protivná dilemata.
Možnosti byly prakticky jen dvě, svět pěkně černobílý a nepřítel jenom jeden.
Kdo nešel proti němu, mohl žít docela poklidně. Když ještě přidáme sociální
jistoty, stoprocentní zaměstnanost (tedy na papíře) a pivo za korunu padesát,
vynoří se náhle idylický obraz ztracené Atlantidy.
Psychologové tomu říkají vzpomínkový optimismus. Ze všeho, co jsme prožili,
generuje náš mozek přednostně jen příjemné vzpomínky, zatímco ty špatné podvědomě potlačuje. To je také jeden z důvodů, proč dnes někteří lidé zcela nezakrytě prohlašují, že by se šmahem vrátili před rok 1989. Ostatně volební úspěchy
současných komunistů jsou toho nejprůkaznějším důkazem. A skutečnost, že
mezi jejich voliči dominují lidé té starší generace, není rozhodně náhodná.
Můžeme se utěšovat tím, že v tom nejsme zdaleka sami. Podobné tendence se
ve větší či menší míře objevují prakticky ve všech postkomunistických zemích
(snad s výjimkou bývalé NDR, pro kterou bylo spojení se západním Německem
doslova darem z nebe, což musí kromě nevyšších nomenklaturních kádrů uznat
i největší příznivci bývalého režimu).
Americký filozof a básník Ralph Waldo Emerson kdysi řekl: „Demokracie
je vláda tyranů, korigovaná novináři.“ Proto mi dovolte, abych se teď v duchu
onoho citátu o jednu drobnou korekci pokusil.
Nedávno jsem viděl v televizi anketu natočenou mezi gymnazisty. Zazněly v ní
otázky typu: Co to byl devizový příslib? Koho sjednocoval SSM? K čemu sloužil
VUML? Výsledek? Vzpomněli si dva z deseti.
Starší generace hořce zapláčou. Na druhé straně, říkám si, není právě tohle
cesta z onoho začarovaného kruhu přehnaně nostalgických vzpomínek, které
mají s realitou často pramálo společného? Není právě tahle bezelstná nevědomost nastupující mladé generace pro naši společnost paradoxně příslibem? Ne,
nebojte se, rozhodně nemám v úmyslu opomíjet či bagatelizovat to, co s oblibou
nazýváme pamětí národa. Samozřejmě, historie je důležitá už proto, abychom
dokázali pochopit přítomnost a především budoucnost. Souhlasím. Poučme se
tedy z minulosti a nezapomínejme na ni. Nenechme ji ale, aby v nás vzbuzovala
zkreslené představy a falešné vzpomínky. Že je to problém generační, o tom
myslím nemůže být sporu. Vždyť jak napsal už Victor Hugo: „Chcete-li vychovat
člověka, začněte jeho babičkou…“

Chorvatsko

Litva

Lotyšsko Maďarsko Makedonie Moldavsko

11 555
(47.)

11 515
(48.)

11 908
(46.)

13,745
(43.)

3 751 (91.)

62.

58.

52.

47.

72.

Polsko

Rumunsko Slovensko Slovinsko

1 298
(124.)

11 072
(50.)

7 697 (61.)

13 857
(42.)

22 933
(30.)

109.

58.

70.

52.

26.

Srbsko

Ukrajina

5 387 (74.) 3 066 (99.)
85.

134.

3 850 000 2 567 000 1 949 000 9 338 000

2 341 000 24 824 000 16 311 000 3 463 000 1 473 000 6 732 000 37 298 000

4 555 000 3 390 000 2 277 000 10 030 000
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Demokracie, populismus
a politická krize v Maďarsku
György Schöpflin

A

nalýza Thomase von Ahna o současné politické krizi v Maďarsku
obsahuje několik vážných metodologických problémů, které vážně oslabují jeho hlavní argument, že maďarská
pravice, jejíž jsem členem, balancuje
na hraně nedemokratické a protiparlamentní strategie. Primárním problémem
je, že von Ahn si neuvědomuje fakt, že
maďarská společnost je hluboce rozdělená a fakticky se nachází ve stavu studené občanské války. Neobyčejně hluboké
štěpící linie (cleavages), které nemají
v Evropě po roce 1945 obdobu (kromě
analogií s meziválečným Rakouskem),
jsou mnohem více než pouhým poli-
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tickým fenoménem. Můžeme to popsat
jako ontologické a kvalitativně odlišné
a vzájemně se vylučující vnímání spravedlnosti, dobra a zla, vlastní historie státu
a konečně dobrého života.
Štěpení se nevyhnutelně odráží v maďarských médiích, která nemohou být
považována za objektivní zdroj informací, ale jako prostředník opozičního vidění
světa. Nejlepším důkazem je lživý proslov
premiéra Ference Gyurscányho, ve které
přiznal, že vláda a vládnoucí socialistická strana (MSPZ) zpracovala média
a zahrnula je do své práce. „Musíme se
pokusit být připraveni předem…Připravit publicisty nejvlivnějších periodik na

to, co se stane, a začlenit je do procesu.
Jinými slovy, levicová média v Maďarsku,
přibližně osmdesát procent celého trhu,
se stala hnacím řemenem poslouchajícím
vládní příkazy. Gyurscány dal více než
srozumitelně najevo, že to považuje za
celkem normální a zpracovávání médií je
něco, v čem jeho vláda bude pokračovat
i v budoucnosti.
Co se objevuje v médiích, proto nemůže být vnímáno jako primární zdroj informací, ale pouze jako důkaz rozštěpení
společnosti. Citace J. Debrczeniho, jako
analytika V. Orbána, jak činí von Ahn,
je proto zřetelně zavádějící. Debrczeni
byl kdysi opravdu poradcem Orbána, ale

foto: ČTK
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v současnosti je jeho výrazným kritikem.
Thomas von Ahn se spoléhá převážně na
levicovou část médií, přičemž ignoruje
alternativní názory pravice jako např.
Budapest Analysis nebo Heti Válasz.
Středopravicoví analytici Tamás Fricz
a András Lánczi jsou obdobně opomenuti. Z toho vyplývá, že klíčový bod von
Ahnovy argumentace, že Orbán je populista a protisystémový politiky vychází
z diskurzu maďarské levice. V důsledku
toho von Ahn nepostihuje hlubší příčiny maďarské krize a past levicových
i pravicových elit, do které se chytily.
První příčinou je chyba v institucionální
konstrukci maďarského politického systému, druhá v dlouhodobých následcích
měkkého přechodu v letech 1989-1990
a třetí je podstata maďarského směřování
od konce sovětské okupace.

je formálně postaven na principu svrchovanosti lidu, ale v praxi funguje na
principu parlamentní suverenity, který
postrádá prvky sebeomezování jako např.
Westminster. V důsledku toho neexistují
žádné nástroje, který by potvrzovaly
platnost svrchovanosti lidu.
Výsledkem je zablokování maďarského
politického systému poté co demokratické instituce byly nabourány nebo zmizely.
Zaprvé demokracie musí obsahovat více
center politické, ekonomické a společenské moci včetně institucí které kontrolují
vládu a poskytují nezávislé informace.
Od roku 2002 levicové vlády mnoho
z těchto principů nabouraly. Zadruhé,
společnost musí mít rozpoznávací, intelektuální schopnosti pochopit fungování
demokratického systému a nezávislou

Stabilita se stává nehybností

Tvůrci maďarského politického systému
neměli dostatečný odstup. Jednalo se
o výrazně motivované aktéry, kteří
usilovali o zachování maxima moci po
dosažení svobody. Ve zkratce se jednalo
o vedoucí kádry komunistické nomenklatury. Jejich partnery byla demokratická opozice, přední intelektuálové bez
jakýchkoliv politických zkušeností. Výsledkem jednání, jak poznamenává von
Ahn, je systém vybudovaný na ideálu
stability. V průběhu času se tato stabilita
stala neschopností přijmout změnu.
Maďarský premiér disponující parlamentní většinou je zcela neodvolatelný
dokud svou většinu v parlamentě neztratí, což ho zcela zbavuje odpovědnosti
vůči občanům a v praktickém smyslu se
jedná o semi-demokratický systém. Nepřiměřená koncentrace moci v rukách
premiéra, která byla v období Orbánova
funkčního období neustálým terčem
kritiky levice, není omezena systémem
brzd a protivah, které jsou základem
dobrého fungování demokratického systému. A ten v Maďarsku nefunguje, což
bylo obsahem sdělení prezidenta Lászla
Sólyomyho (citovaného von Ahnem), že
Maďarsko bylo postiženo morální krizí
po zveřejnění „projevu lží“.
Původní systém obsahoval ústavní
soud, prezidentský úřad, možnost uspo
řádání referenda coby vyvažujícího mechanismus. Ve vztahu s obrovskou mocí parlamentu se toto ukázalo jako nedostatečné. Maďarský politický systém

Maďarský
politický systém je
formálně postaven
na principu
svrchovanosti lidu,
ale v praxi funguje
na principu
parlamentní
suverenity, který
postrádá prvky
sebeomezování.

intelektuální elitu připravenou definovat
a redefinovat diskurz, který umožní
interpretovat události. V současnosti
žádný z těchto faktorů Maďarsko nesplňuje. Zatřetí, vzájemně propojený systém
etických a právních omezení politické
moci, která jsou akceptována politickými
aktéry, a mimo jiného obsahují principy
odpovědnosti, transparentnosti, svobody
vyjadřování a vzájemnou vazbu mezi
vládnoucí elitou a společností. V Maďarsku jsou tato omezení velmi slabá nebo
vůbec neexistují.
Co se v praxi vyvinulo po vítězství
levice po volbách v roce 2002 je hybridní
systém, ve kterém se vládnoucí elita ve
snaze zajistit si znovuzvolení spoléhá na
komunikační nástroje a nebere ohled na
veřejné mínění. Veškerá kritika vlády je

odmítána v lepším případě jako zbytečná, v horším případě jako škodlivá.

Ulice – politická instituce

Z této perspektivy argumentuje von Ahn,
že Viktor Orbán si liboval v populismu
a obcházel parlamentní demokracii, což
je však pouze poloviční pravda podporovaná maďarskou levicí. Populismus se
stal nástrojem pro diskreditaci politických oponentů. Pokud se však pokusíme
tento koncept definovat dostáváme se
k problému fiskální nezodpovědnosti,
xenofóbie a mobilizace mas přičemž dochází k obcházení existujících institucí ve
snaze dosáhnout politických cílů. Pokud
postupujeme krok za krokem, Orbánovy
výsledky v oblasti fiskální odpovědnosti
byly výrazně lepší než u levicových vlád,
přestože jsou zpochybněny předvolebními sliby v roce 2006, které byly splněny
jen částečně. Přesto jsou bezprecedentní
vládní výdaje spojeny s politikou levicové
vlády, o čemž hovořil Gyurscány ve svém
slavném projevu.
Pokud jde o aspekt xenofobie populistické politiky, byla to levice (nikoliv
FIDESZ), kdo šířil fámy od 23 miliónech
Rumunů, kteří zaplaví Maďarsko a obviňoval Slováky, že plánovali bombové
útoky v Budapešti v roce 2006.
V případě masové mobilizace se jedná
o tradiční repertoár evropské demokracie, který je používán v případě, že
systém nevnímá nálady a přání společnosti. Např. v roce 1983 si demonstrace
vynutily zákon o zestátnění soukromých
a církevních škol. Obdobně dopadla
záměr M. Thatcherové o zavedení rovné
daně v roce 1990.
Zablokovaný politický systém v Maďarsku, kdy mocní přehlížejí a opovrhují
požadavky společnosti vytvořil z demonstrací na ulicích politickou instituci. Tu
však již opakovaně využívala evropská
levice a rozhodně se nejedná o výraz
pravicového populismu.
Jak poznamenává von Ahn, demonstrace které vypukly 17. září 2006 byly
spontánním gestem znechucení z premiéra a politické strany, jejíž vítězství
v jarních volbách bylo založeno na
rozsáhlých lžích. FIDESZ se pouze ujal
vedení těchto demonstrací a agregoval
je do koherentního politického cíle. Pro
demokracii, vládu i samotný FIDESZ
by bylo mnohem větším rizikem, kdyby
toto vzplanutí společenských vášní
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Proč se západní média zaměřují
na extrémní pravici

Výsledkem je
zablokování
maďarského
politického
systému poté,
co demokratické
instituce byly
nabourány nebo
zmizely.

foto: ČTK

zůstalo na spontánní úrovni. V tom případě by vznikl nevyplněný prostor, ze
kterého by mohl výrazně těžit politický
extremismus a situace by se stala hůře
zvladatelnou.
Maďarská levice intenzivně odsuzovala legitimitu vyjadřování politických cílů
výrazné části maďarské společnosti při
pouličních demonstracích, odsuzovala
mimoparlamentní aktivity a varovala
před nebezpečím extrémní pravice. Thomas von Ahn zopakoval svoji strategii
levicového diskurzu jako většina západních médií, což je však výrazně vzdáleno
politické a sociologické realitě rozštěpené
společnosti.
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Problém extrémní pravice si bezpochyby
zasluhuje další studium. Tato pravicově
extrémistická hnutí jsou ale okrajová.
V každé evropské zemi existuje radikální
pravice, která má potenciál přilákat pět
až šest procent hlasů, v Maďarsku je to
o dost více. Pravicoví extremisté jsou
především hodně viditelní při demonstracích, televize je milují, ale politicky
jsou irelevantní.
Proč tedy von Ahn a západní média
věnují tolik pozornosti relativně marginálnímu fenoménu radikální pravice
v Maďarsku i jinde v Evropě. Odpověď
spočívá v krachu socialistického projektu
před rokem 1989. Kolaps komunismu
znamenal pro západní levice nutnost
odůvodnit smysl své existence. Zaměření
na radikální pravici a nebezpečí fašismu
se nabízí jako vhodné řešení. Separatistické války v Jugoslávii se staly vhodným
nástrojem pro demonstraci pravicového
nebezpečí a umožnily západní levici
bezpečně lokalizovat extrémní pravici
do postkomunistické Evropy. Nosnost
této koncepce byla nejlépe ilustrována
po parlamentních volbách na Slovensku
v roce 2006, které znamenaly vstup radikálně pravicové SNS do vlády.
Počet pravicových extrémistů aktivně
se podílejících na demonstracích před
budapešťským parlamentem v roce 2006
nepřekročil několik stovek. Drtivá většina demonstrantů byla zcela umírněná,
mnozí přiváděli i malé děti a těžko se
tak jednalo o nástroj pravicového puče.
Maďarská levice aktivně a dlouhodobě
zdůrazňuje nebezpečí pravicového
extremismu, což jí zajišťuje podporu od
evropské levice, mobilizaci svých voličů
a pomáhá posílit vlastní soudržnost
tváří tvář vážnému nepříteli. Povrchní
a atraktivní argument, že Orbánovou
strategií bylo zahájení revoluce je falešný. Následné události prokázaly opak.
Orbánovy cíle byly objasněny v mnoha
tiskových konferencích a rozhovorech
publikovaných po von Ahnově článku.
Orbán argumentuje, že MSZP vyhrála
volby v roce 2006 na základě vědomé lži,
což činí její vítězství nelegitimním, nikoliv však nelegálním. Výsledek komunálních voleb ukazuje, že levicová koalice
ztratila podporu veřejnosti, která se cítí
podvedena. Vyslovení důvěry vládě z 6.
října 2006 činí celou levici zodpovědnou
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a odmítnutí nabídky na vytvoření vlády
expertů utvrzuje obě strany na setrvání
ve svých pozicích.

Projekt modernity

Léta vláda levice efektivně nabourávala
projekt FIDESZU na modernizaci
státu, jehož nutnost je nezbytné vidět
v kontextu, pro Maďarsko neúspěšného, 20. století. Do roku 1914 vytvořily
maďarské elity modernizační projekt,
který by umožnil národu i společnosti
konkurenceschopnost v Evropě na základě vytvořené mytologie. Projekt byl
bezpochyby chybný, příliš se podobal jakobínském modelu asimilace příslušníků
jiných národů bez udělení politických
práv. Především však existoval velký spor
týkající se toho, jaký model modernizace
měl být vlastně aplikován. Navzdory universalistické představě neexistuje obecný
model modernizace, francouzský, britský
i holandský se liší, přestože se v mnoha
ohledech podobají a Maďarsko se muselo
vypořádat s problémy, kterým vždy čelí
opozdilci. Klíčový je problém aplikované
post-koloniální teorie, kdy má být kladen
důraz na vytvoření vlastní mytologie nebo
převzetí zdánlivě univerzální západní.
Trianonská smlouva zničila projekt modernity, komunistické období bylo rovněž
neúspěšné. Znovuodstartování projektu
modernizace po roce 1989 otevřelo spor
mezi univerzalistickým a partikularistickým přístupem, mezi těmi kdo postulují
univerzální modernizaci a těmi, kdo se
chtějí spoléhat na domácí diskurz, který
se přenesl do stranické politiky, což je
nežádoucí vzhledem k tomu, že se jedná
o falešnou dichotomii.
Maďarská levice si nárokuje být výlučným představitelem univerzalistické koncepce, evropskosti, a nepřímo progrese
a civilizovanosti. Neústupně prosazuje
individualismus, volný trh, globalizaci
a ekonomický determinismus, přičemž
nevnímá princip rovnosti.
Zároveň evropská pravice se vymezuje
jako ochránce národních zájmů v Evropě, zastánce patriotismu a společenských
potřeb. Proto věří v princip zásahů státu
do sociální sféry, v solidaritu a vzájemné
závazky. Oba diskurzy modernizace
mohou být považovány za výlučný zdroj
toho co je vnímáno jako modernita. Na
hlubší úrovni obsahuje modernita obojí,
což však není v Maďarsku akceptováno
a konflikt mezi koncepty se stal součástí

politiky a studené společenské války, která
rozděluje elity i společnost. Setrváváním
na platnosti univerzálních i maďarských
zdrojů se Orbán pokusil rozdělení překročit, pokus byl jednoznačně odmítnut
levicí, která se definuje jako prozápadní
a bere si monopol na interpretaci toho
co představuje západ. Proto všechny ty
útoky na Orbána, které jsou v Evropě
bezprecedentní, démonizace pravice,
vymezování FIDESZu jako radikální
(a proto protievropské) pravice. Faktem
je, že levice silně věří v princip démonizace a energicky propaguje své názory
po celé Evropě, což však není důvod pro
přijetí její strategie nebo přijetí toho, že
se jedná o objektivní popis reality.
Závěrem: von Ahnova teze o instrumentalizaci historie (obecně) a konkrétně o roce 1956 závisí na předpokladu,
že existuje instrumentalizovaná historie
(což je neakceptovatelné, nežádoucí
a morálně chybné) a neinstrumentali-

zovaná historie. Jinými slovy, existuje
objektivní historie, ale politici někdy
zneužívají historii pro své účely. Rozdělení je však chybné. Veškerá historie
je subjektivní a obsahuje prvky selekce,
které nevyhnutelně přinášejí do popisu
historických událostí zkreslení. Z tohoto
důvodu je von Ahnovo obvinění z instrumentalizace něčím odlišným a týkající se
specifického případu instrumentalizce,
který odmítá, na čemž není nic špatného.
Nicméně tón a obsah von Ahnova článku
implikuje, že jeho text neobsahuje zkreslení a subjektivní prvky. To však není
pravda a neplatí to ani o mém textu.  
György Schöpflin (1939),
je maďarský politolog a politik (FIDESZ).
Od roku 1950 žil ve Velké británii. Publikoval
řadu textů v maďarštině i angličtině, např:
Politics in Eastern Europe 1945–1992 (1993),
Nations, Identity, Power (2000).
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Lech Wałęsa

tvůrce
polské svobody
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Edward Graczyk, kapitán polské StB, klíčový svědek v otázce lustrační Lecha Wałęsy, posta
va, kterou historici z Institutu paměti národa S. Cenckiewicz a P. Gontarczyk v knížce „StB
a Lech Wałęsa“ (mající prokázat spolupráci Wałęsy s politickou policií) nechali umřít, i když
je dodnes naživu.

Ivan Štern

„Dohodli jsme se jako Polák s Polákem!“
To byla věta, kterou Lech Wałęsa komentoval svůj podpis pod dohodu mezi
vládou a stávkujícími dělníky 31. srpna
1980 v Gdaňsku. Mínil tím jednání, které
dlouhé dny vedl s místopředsedou vlády
Mieczysławem Jagielskim, zkušeným partajnickým harcovníkem, znalým všech
triků, jak předstírat upřímnost, jak jednat
v zákulisí a pokoušet se o intriky. Vyjednávání navíc probíhalo v podmínkách,
kdy vláda měla všechny mocenské trumfy
na své straně, a dělníci díky panující drahotě vysoko „do žlabu“, holé ruce, zato
však ochotu vzájemně se solidarizovat,
a držet tak vládu v šachu. Když už byla
vláda v srpnu 1980 přinucena zasednout
k jednacímu stolu, vsadila na zdržovací
taktiku. Spoléhala na to, že dělníky
nakonec unaví, že zvítězí jejich starost
o rodinu a vyjedené špajzy a ledničky.
Hrubě je však podcenila. Stejně jako
hrubě podcenila jejich vůdce a hlavního
vyjednavače Lecha Wałęsu.
Dějiny patrně mají rády naschvály.
Ta velká událost, která dala zrodit prv
nímu legálnímu nekomunistickému odborovému hnutí v sovětské říši, začala
z hlediska světodějných událostí zanedbatelnou příhodou. Vedení gdaňských
loděnic vyhodilo z práce jeřábnici Annu
Walentynowicz pro její mimopracovní
opoziční činnost. Už tak rozlíceným
loďařům, kterým vláda trvale zvyšovala
ceny potravin, aniž by byly vůbec v obchodech k mání, došla trpělivost. Možná
by celá věc skončila, jak začala, v rámci
jednoho podniku, kdyby jistý elektrikář
jménem Lech Wałęsa, který v té době byl
bez zaměstnání, působil v nezávislém
odborovém hnutí a v podzemním časopise Robotnik, nepřelezl plot loděnice
a neujal se organizace stávky.

nutno zkrátit, aby to bylo do 3 řádků

Jeho cesta přes plot gdaňské loděnice
nebyla samozřejmě věcí okamžitého hnutí mysli. Veřejně vystoupil necelý rok
předtím, když se 18. prosince 1979 před
bránou číslo 2 účastnil pravidelně po
řádané vzpomínky na oběti komunistického násilí z prosince 1970, stejně
pravidelně rozháněné tajnou policií.
Předchozí rok hlavní slovo ještě předtím,
než shromáždění rozehnala policie, měl
jeho odborářský souputník Bogdan Bo
ruszewicz. Šlo o jednoho z mála členů
demokratické opozice, který o dva roky
později, v předvečer vyhlášení válečného

Pokud tu napřesrok
nebudu – mé jméno
je Lech Wałęsa, tak
si pro mě dojděte,
a pokud tu bude
chybět někdo
z vás, tak si pro
něj dojdu já.

stavu 13. prosince 1981 unikl po střeše
a okapu Jaruzelského tajné policii. Přišla
ho podobně jako ostatní opozičníky
zatknout. Marně ho honila lesem, zapadaným sněhem. Nejhorší měsíce válečného stavu prožil pak v ilegalitě. Dnes
je ctihodným předsedou Senátu, horní
komory polského parlamentu, vzniklé na
základě dohody u Kulatého stolu v roce
1989. Boruszewicz, stejně jako Wałęsa,
se v těch letech pokoušel přivést na svět
nezávislý odborový svaz, který by bránil
zájmy dělníků.
„Jmenuji se Lech Wałęsa,“ začal toho
prosincového dne v roce 1979 svoje
první veřejné vystoupení. „Jsem jedním
z těch, kteří jsou spoluodpovědní za heslo Pomůžeme. Byl jsem členem prvního

a druhého stávkového výboru v prosinci
1970. Dnes jsem na tom stejně, jako
všichni vy, zde shromáždění. Pomník,
který nám tehdy sliboval Gierek, nestojí,
a když chceme uctít své padlé kolegy, musíme se skrývat a zapírat… Abych se sem
dnes vůbec dostal, musel jsem se schovat
v přepravním kontejneru. Za rok to bude
10 let od prosince 1970. Pokud do té
doby tu pomník stát nebude, přinesme si
všichni po kapsách kameny. Bude z nich
sice podivný pomník, ale i doba je divná.
Vláda lidu střílí do svého lidu… Musím
si proto položit otázku, jak dlouho ještě
budeme čekat na dobu, kdy nebude třeba
vzdávat čest padlým kolegům v atmosféře ponižující represe… Musíme skutečně
vést rozhovor s mocí jen za dramatických
okolností hořících stranických výborů?
Proč moc s námi nechce vést rozhovor
v klidu, přímo na místě?… Dostalo se
nám tehdy ujištění od ministra vnitra,
pana Schlachcice, na shromáždění, kde
padlo ono slovo pomůžeme, že už nikdy
Polák nebude střílet na Poláka. Ten pán
už není ministrem. A proto, abychom
tomu sami zabránili, organizujme nezávislé skupiny sebeobrany, pomáhejme
si navzájem, připojme se ke skupinám
nezávislým, které se už zorganizovaly.
Z tohoto místa bych rád upozornil vládu,
že beztrestně zavírala letos naposledy.
Napříště půjdeme a vězení jednoduše
otevřeme. Pokud tu napřesrok nebudu –
mé jméno je Lech Wałęsa, tak si pro mě
dojděte, a pokud tu bude chybět někdo
z vás, tak si pro něj dojdu já.“
Nezávislý časopis Robotnik dva dny
nato svoji reportáž ze slavnosti ukončil
větami: „Vidíme, jak účastníci slavnosti
obklopili řečníky a doprovázejí je domů.
Chtějí tak zabránit, aby je policie nemohla
okamžitě zatknout. Místo slavnosti osamělo. Jen několik málo svědků pozoruje
nákladní vůz, jak sbírá – a tak se děje
každým rokem – kytice a věnce. Je to způsob, jakým si moc připomíná památku
zavražděných dělníků v prosinci 1970.“
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Edward Graczyk, kapitán polské StB,
klíčový svědek v otázce lustrační aféry
Lecha Wałęsy, policejní důstojník, který
měl v prosinci 1970 Wałęsu přimět ke
spolupráci pod pseudonymem Bolek, postava, kterou historici z Institutu paměti
národa, Sławomir Cenckiewicz a Piotr
Gontarczyk v knížce „StB a Lech Wałęsa“ (mající prokázat spolupráci Wałęsy
s politickou policií) nechali umřít, i když
je dodnes naživu, prohlásil 18. listopadu
2008 před prokurátorem, že neví nic
o tom, že by StB evidovala Wałęsu jako
svého agenta. Nepopíral, že se s Wałęsou
v roce 1970 a počátkem roku 1971 několikrát setkal. To ostatně nepopírá ani sám
Wałęsa.
„V prosinci 1970,“ vypovídal před prokurátorem Graczyk, „jsme se skupinou
důstojníků byli delegováni z Olsztyna
do Gdaňsku… Získali jsme informaci,
že Lech Wałęsa spolu s jinými osobami
vnikl na policejní stanici s cílem osvobodit rukojmí. Z poznámek, které se mi
dostaly do rukou, bylo zřejmé, že Wałęsa
přesvědčoval dav, aby neničil majetek,
jakmile mu velitel stanice přislíbil, že
rukojmí propustí. Šlo mi tehdy hlavou:
jestliže pan Wałęsa dovede ovládnout
dav, potom by mohl pomoci zvládnout
situaci v loděnici, která byla velice zlá.
V té době jsme měli informace, že Rusové zamýšlejí zasáhnout. Chtěl jsem
po Wałęsovi, aby zklidnil rozjitřenou
náladu… V pozdější době se mělo uskutečnit setkání dělníků z různých podniků
s Edwardem Gierkem… Pan Wałęsa byl
také vybrán…“
V důsledku krvavého masakru gdaňských dělníků, kteří v prosinci 1970
stávkovali a demonstrovali na protest
proti zvyšování cen potravin, proti
hladu, kterým trpěli oni a jejich rodiny,
nakonec padl tehdejší komunistický
první tajemník Wladyslaw Gomulka.
Nahradil ho otevřenější a zdánlivě více
reformám nakloněný Edward Gierek.
První Gierkova cesta vedla na počátku
roku 1971 do Gdaňska, kde v loděnici
promluvil k dělníkům. Svoji řeč, v níž
nastínil chystané reformní kroky, ukončil
provoláním: „Tak co, soudruzi, pomůžete?“ A shromáždění dělníci po chvíli
volky nevolky odvětili „Pomůžeme.“ Byl
mezi nimi i Lech Wałęsa.
Toto Pomůžeme měl Wałęsa na mysli,
když vedl 18. prosince 1979 řeč před
ještě neexistujícím pomníkem padlým
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dělníkům. Dal tak na srozuměnou, že
i Gierkovi naběhl a jistou dobu věřil, že
se snad věci začnou obracet k lepšímu.
Nejpozději po násilném udušení stávky
dělníků v Radomi a v Ursusu pochopil,
že cesta tudy jednoduše nevede. Má-li být
dělníkům pomoženo, musejí si pomoci
nejprve sami, zakládáním svobodných
nezávislých odborových svazů.
Polsko v důsledku neúměrného za
dlužení, pomocí kterého se Gierkova vláda pokusila zařídit Polákům vyšší životní

Šlo mi tehdy
hlavou: jestliže
pan Wałęsa
dovede ovládnout
dav, potom by
mohl pomoci
zvládnout situaci
v loděnici, která
byla velice zlá.

úroveň a které nakonec vedlo ke katastrofální hospodářské situaci, bylo na konci
sedmdesátých let prakticky bankrot. Jen
fakt, že patřilo do sovětské říše, bránil
zahraničním věřitelům zabavovat polský
majetek, který se ocitl mimo hranice Polska a tak si částečně umořit pohledávku
vůči polské vládě. Po několika letech
zdánlivé hojnosti zkolaboval zcela vnitřní
trh, kromě několika málo druhů základních potravin (a vodky samozřejmě!), nebylo k dostání prakticky nic. V té zoufalé
době vláda neuměla nic lepšího než přijít
s další vlnou zdražování. Vybrala pro to
léto 1980, dobu dovolených. Doufala, že
první náraz tak přežije v klidu a v září
si na novou situaci obyvatelé zvyknou,
plni odevzdání. Nevyšlo to. Vyhození
Anny Walentynowicz z práce zapůsobilo
jako jiskra vhozená do sudu s prachem.
Gdaňští loďaři se ocitli ve stávce. Lech
Wałęsa se stává – stejně jako před 10 lety –
členem stávkového výboru.
Jestliže ještě v roce 1970 ponechává
polská inteligence dělníky na holičkách,
stejně jako polští dělníci nechali svoji
duchovní elitu na holičkách v roce
1968, v roce 1980 je situace zcela jiná.

Obě strany poučené dějinami boje proti
komunistické zvůli už čtyři roky spolupracují. Výbor na obranu dělníků (KOR),
který vznikl v roce 1976, zejména s cílem
poskytnout právní pomoc pronásledovaným dělníkům ze vzbouřených továren
v Radomi a Ursusu, se mezitím rozšířil
o Výbor společenské sebeobrany (KSS
KOR) a zaměřil se na všechny společenské skupiny. Stávkující dělníci na pobřeží
tak měli za sebou tu vůbec nejlepší část
polské elity a sobě plně k dispozici.
Šéfem poradců Lecha Wałęsy se stal
Tadeusz Mazowiecki, v 60. letech poslanec za katolické seskupení Znak. Jako
jediný polský poslanec vystoupil v Sejmu
v roce 1968 a ostře protestoval proti okupaci Československa. V 70. letech sice
poslancem už nebyl, o to byl aktivnější
v řadách demokratické opozice. Stal se
jedním ze zakladatelů Výboru na obranu
dělníků a v roce 1989 po předání moci
do rukou demokratické opozice se stal
prvním nekomunistickým ministerským
předsedou
O srpnu 1980 vedle slavného filmu
Andrzeje Wajdy natočili mladí polští
filmaři dokument nazvaný jednoduše
„Dělníci 80“. Jsou zde zachyceny klíčové
okamžiky vyjednávání Lecha Wałęsy
s vládní mocí. Divákovi po několika minutách záběrů je jasné, že má před sebou
mimořádný talent člověka, který na jedné
straně je tvrdý, nesmlouvavý, zcela otevřený a přímý, a na straně druhé přesto
neustále hledající možnost dohodnout se.
Na tváři jeho protivníka, předsedy vlády
Jagielskiho bylo znát, že je chvílemi zmatený. Zaskočil ho totiž tento elektrikář,
kterého doufal, že při svých zkušenostech
a erudici stranického koryfeje slupne jako
malinu. Nebyl první, ale ani poslední, kdo
tohoto člověka podcenil.
Po vyhlášení válečného stavu 13. pro
since 1981 vláda Lecha Wałęsu internovala odděleně od zbývajících odborářů
a členů opozice. Zatímco ostatní putovali
do vězení anebo do vězení podobných
zařízení, Wałęsu vláda ubytovala v zotavovně ministerstva vnitra se vším možným komfortem. Chtěla ho přesvědčit,
aby přistoupil na její koncepci „licencované“ opozice. Nešlo podle vlády o víc
než poněkud umírnit odborový svaz
Solidarita, případně převzít dozor nad
možným vznikem křesťanských odborů.
Slibovala v takovém případě ukončení
výjimečného stavu a připuštění opozice
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v předem stanovených mezích. Wałęsa
odmítl. Zvláštní na věci je, že tehdy,
kdy vládě velice záleželo na tom přimět
Wałęsu ke spolupráci (vydělala by na
tom bývala nejen vnitropoliticky, ale
i zahraničněpoliticky), se ho nepokusila
přitlačit ke zdi poukazem na spolupráci
s StB, o níž jsou dnes historici z Institutu
paměti národa skálopevně přesvědčeni.
Vysvětlení může být jediné – spolupráce
tu žádná nebyla.
Neznamená to, že by se vláda v případě Wałęsy poučila. Po propuštění z internace nějakou dobu žil jako soukromá
osoba. Do politiky otevřeně vstoupil opět
až v roce 1986, kdy se podílel na založení
Výboru pro obnovu Solidarity.
V únoru 1988 vláda zas sáhne ke zvyšování cen. Tentokrát k nejvyššímu od
roku 1982. Zvyšování cen paradoxně ne
ní samoúčelné jako ta předchozí. Vláda
zamýšlí rozjet ekonomické reformy, které
měly ozdravit neustále kolabující polské
hospodářství. Nenabídla však ani špetku
svobody. Solidarita proto zahájila sérii
stávek. V krakovské Nové huti a gdaňské
loděnici rozhání stávkující dělníky speciální policejní jednotka. Podle tehdejšího
vládního mluvčího Jerzyho Urbana stávková vlna byla neúspěšná. Z toho vláda
usoudila, že opozice je natolik slabá, že
s ní lze zasednout k jednomu stolu a dohodnout se. Avšak tak, aby ji konečně
dostala pod svoji kontrolu.
Na konci srpna 1988 se setkává ministr vnitra Czesław Kiszczak s Lechem
Wałęsou a domluví se na uspořádání
Kulatého stolu. Ten se pak koná od 6.
února do 5. dubna 1989. Karty, které
vláda drží v ruce, ji vedou k přesvědčení,
že záměr, se kterým ke stolu šla, se zdaří.
Opět podcenila schopnosti Lecha Wałęsy
a jeho přátel, kteří mu pomáhali s touže
vládou vyjednávat už v roce 1980.
Dohoda, která nakonec spatřila světlo
světa, se jen zdánlivě výhodami klonila
na stranu komunistů. Měly být uspořádány svobodné volby, nicméně v Sejmu
měli komunisté zaručenu většinu hlasů.
Tak, jak podcenili vyjednavače z protivné strany, podcenili i celou společnost.
Jen v roce 1988 z komunistické strany
(Polské sjednocené dělnické strany) vystoupilo přes 800 tisíc jejích členů. Úprk
ze stranických řad se tak ale nezastavil.
Strany Národní fronty, které do té doby
tvořili jakousi „demokratickou“ stafáž,
začaly komunistům vypovídat službu.

Současně s volbami do Sejmu se konaly
i volby do nově zřízeného Senátu. Všech
sto mandátů získala Solidarita. Polsko
bylo v té době skutečně už zcela jinde
a Wałęsa a jeho druzi to velice dobře věděli. Karol Modzelewski, jeden z nejstarších polských opozičníků, při oslavách
65. narozenin Lecha Wałęsy řekl: „V roce
1988 jsi s úspěchem vyzval k ukončení
stávek a otevřel jsi tak cestu ke Kulatému
stolu. U něho jste se s ekipou generála

Jaruzelského dohodli. Dnes se ozývají
hlasy, že jsi postupoval nečestně. Namísto abys komunu porazil i za cenu prolité
krve, jsi ji vyšachoval ze hry u jednacího
stolu a nikdo přitom nepřišel o život. Ve
výsledku tak Polsko získalo svobodu,
a my žijeme. Děkujeme.“

Autor je redaktor Českého rozhlasu,
specializuje se na komentování
politické situace v Německu.
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Pobaltí v pohybu,

cesta
 ke svobodě
Ivan Malý

T

rnitá cesta tří pobaltských států
dvacátým stoletím byla v roce 2004
ukončena vstupem do moderních
struktur euroatlantické civilizace, do
NATO a EU. Snad žádná z členských
zemí těchto organizací si však neprošla
obdobím takovým dějinných zvratů jako
právě tyto tři malé republiky usazené na
břehu Baltského moře. Jejich historická
zkušenost, formovaná událostmi odvrácené stránky dvacátého století, však přináší i letitým organizacím západní civilizace nový rozměr a obsah. Ač se může
mnohým zdát Severoatlantická aliance či
Evropská unie již samozřejmostí či dokonce přežitkem, pro pobaltské republiky jsou naopak neochvějným důkazem
jejich nezávislosti, politické suverenity
a potvrzením jejich příslušnosti k západoevropské kultuře. Žádný jiný obranný
pakt než NATO a žádná jiná současná
unie než ta Evropská totiž nemůže garantovat jejich nezávislost na Rusku v takové míře jako ony. Proto je i vstup do
těchto struktur brán jako úspěšné završení jedné transformační etapy započaté
v roce 1991.

Historická zkušenost

Pád tří tradičních evropských císařství během první světové války vedl
i k vzniku řady nových evropských států.
Nejednalo se jen o vznik Československa
či návrat Polska na mapu Evropy, ale
i o vznik nových států na severozápadě
carského Ruska – Finska, Estonska,
Lotyšska a Litvy. Od roku 1918 až do
vojenského obsazení Pobaltí sovětskou
armádou v létě 1940 tak nastal bouřlivý
a do té doby nevídaný rozvoj pobaltských
národů na poli kultury, školství, ale i prů-
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myslu a hospodářství. I když počáteční
éra sovětských pobaltských republik
trvala jen rok, do německého útoku na
Sovětský svaz v roce 1941, stačila na to,
aby byly tisíce občanů Lotyšska, Estonska
a Litvy zabity či odvlečeny do vyhnanství
na Sibiř. A celá předválečná společnost
značně rozvrácena.
Po znovuobsazení pobaltských států
Rudou armádou v roce 1944, respektive
1945, se nad celým Pobaltím ujala na
téměř padesát následujících let vlády
sovětská centrální moc. První období sovětské moci v Pobaltí se proto vyznačuje
násilnou inkorporací pobaltských republik do sovětského impéria. Tu doprovázel
neobyčejně krutý teror proti domácímu
obyvatelstvu, usilovný boj proti domácím partyzánským oddílům (během let

Vstup do
těchto struktur
je úspěšné
završení jedné
transformační
etapy započaté
v roce 1991.

pochopitelně budován převážně těžký
průmysl, který byl odkázán na dovoz
surovin z ostatních svazových republik,
čímž došlo k ekonomickému provázání
s ostatními oblastmi Sovětského svazu.
Severní oblast Estonska, která byla
dodavatelem elektrické energie do Lotyšska a okolních oblastí Ruska včetně
Leningradu, se dokonce stala na dlouhá
desetiletí klíčovou oblastí.

Dopady sovětizace
1945–1959 zahynulo na sovětské straně
při bojích s pobaltskými partyzány 25 000
osob), popravy a masové deportace.
Sovětský svaz se snažil také obnovit
existenci průmyslu, neboť válečné
operace těžce rozvrátily veškerý ten pobaltský. V duchu stalinské ideologie byl

Kolem roku 1980 se sovětská ekonomika,
a tím i ekonomika pobaltských republik,
dostává do stále větších problémů.
I přesto je celé Pobaltí hodnoceno jako
nejrozvinutější a nejbohatší oblast Sovětského svazu. Ztráty z válečného období,
masové emigrantské vlny, deportace na
Sibiř, oběti teroru a partyzánské války
byly programově nahrazovány přícho-
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dem ruskojazyčných občanů Sovětského
svazu. Výsledek těchto snah znamenal
pokles podílu Lotyšů v jejich vlastní zemi
ze 77 % na 62 %, Estonců z 89 % na 75 %
a Litevců z 84 % na 79 %. Pro většinu přistěhovalců představovaly domácí jazyky
jen etnografickou zvláštnost, či umírající
jazykovou větev. Tito nově příchozí představovali typického „homo sovietica“, rozuměli jen rusky, což považovali za
samozřejmost a ideální prostředek pro
dorozumívání uvnitř internacionální
společnosti a říše – SSSR.

Desovětizace Pobaltí
a obnovení nezávislosti

Od poloviny osmdesátých let probíhal
ve všech pobaltských republikách velice
intenzivní emancipační proces. Byl mimo
jiné charakterizován vznikem ekologických aktivit, pokusy o oživení občanského života a znovuposílením národního
vědomí Lotyšů, Litevců i Estonců. To
vedlo k odstranění tvrdých jader jednotlivých komunistických stran a dosazení
reformních komunistů podporujících
Gorbačovovu perestrojku. V létě 1986
navíc vznikla v lotyšském městě Liepāja
první občanská iniciativa Helsinky 86. Ta
měla za cíl podporu občanských a kulturních práv a oficiálně odsuzovala stalinské
deportace ze čtyřicátých let. Současně
probíhala celá řada protestních akcí,
mimo jiné proti zřízení čtvrtého reaktoru
jaderné elektrárny v litevské Ignalině
(byla vybavená stejnou technologií jako
nedávnou explozí zničený Černobyl),
plánované výstavbě metra v lotyšské Rize
či těžbě fosfátu v Estonsku. Tyto protesty
působily v dosud utlumované společnosti
jako podhoubí pro pozdější politickou
opozici. Druhý proud politické reprezentace národních snah pobaltských národů
tvořili reformovaní komunisté, kteří se
aktivně podíleli na budoucím znovuzískání svobody svých národů. Poslední
skupinou, která tvořila nově vznikající
politickou elitu, byl disent.
Tyto snahy vedly velice brzy k rozmanitým diskuzím o možné budoucnosti
pobaltských států v rámci SSSR. V Estonsku se například uvažovalo o nutnosti zřízení ekonomické autonomie,
o potřebě uchování národní kultury
a nezkreslování národních dějiny. Tyto
diskuse vedly tehdejšího učitele dějepisu
a pozdějšího ministerského předsedu
svobodného Estonska Marta Laara, k za-

ložení Společnosti ochrany národního dědictví. V srpnu, v den výročí vzniku paktu
Molotov–Ribbentrop, proběhly demonstrace, které toto datum označovaly jako
společnou německo-sovětskou agresi.
Zásah proti demonstrantům sice proběhl, velká část účastníků se nevyhnula
pozdějším represím, nebyl však natolik
drastický jako v dřívějších letech, což
mělo pro opozici velký psychologický
význam – od této chvíle se už částečně
přestala bát ozbrojené moci a začala stále
aktivněji vystupovat.
Dne 18. listopadu 1987 ozbrojené
složky potlačily demonstraci v Rize, která
se konala při příležitosti výročí Lotyšské
nezávislosti. Její organizátoři, členové
skupiny Helsinky 86, byli vypovězeni na
Západ. Demonstrace, které si programově

Stále se
radikalizující
pobaltská
společnost v roce
1989 přinutila
četnými akcemi
své zástupce
k otevřenému
požadavku státní
suverenity.
připomínaly sovětskou okupaci Pobaltí,
začaly být stále častějším jevem, a to i přes
tvrdé zákroky mocenských složek. Během
roku 1988 se opoziční hnutí rozrostlo do
masových měřítek. Důkazem této skutečnosti jsou mimo jiné pěvecké festivaly, na
které přijížděly statisíce lidí, demonstrující svůj postoj. Druhá polovina osmdesátých let je tak často označována za třetí
národní obrození pobaltských národů.
Vedle spontánních lidových projevů se
v této době zformovala silná opoziční
platforma, která slučovala sice široké, ale
poměrně roztříštěné spektrum opozičních proudů: V Tallinu vznikl kongres
Estonské lidové fronty, v lotyšské Rize
vznikla Lotyšská lidová fronta a v Litvě
Litevské přestavbové hnutí.
Stále se radikalizující pobaltská společnost v roce 1989 přinutila četnými
akcemi své zástupce k otevřenému po

žadavku státní suverenity. To znamenalo
definitivní rozchod s Gorbačovovou
představou přestavby sovětské společnosti. Oficiální zveřejnění dodatků paktu
Molotov–Ribbentrop, které proběhlo
v této době, navíc připravilo zázemí pro
anulování celého aktu připojení pobaltských republik k Sovětskému svazu.
V letech 1990 a 1991 tak vyhlásily nově
zvolené Sověty jednotlivých republik
plnou nezávislost na SSSR. Litevský parlament si do svého čela zvolil Vytautase
Landsbergise, významného muzikologa
a kulturního historika, který tak formálně i reálně zastával funkci hlavy státu –
byl to navíc po padesáti letech první vrcholný představitel nekomunista v celém
Pobaltí. V březnu 1990 litevský parlament
vyhlásil plnou nezávislost Litvy a zavedl
předválečnou litevskou ústavu z roku
1938, čímž se snažil kontinuálně navázat
na předválečné dějiny samostatného
litevského státu. V lednu následujícího
roku adresoval Gorbačov litevskému
parlamentu požadavek znovuobnovení
sovětské ústavy, na který bezprostředně
navázaly sovětské vojenské síly obsazením parlamentu, tiskáren, rozhlasu a jiných důležitých budov ve Vilniusu. Tento
útok si vyžádal více než 500 zraněných
a mrtvých na straně demonstrujících
civilistů. Tyto události plně zdiskreditovaly Gorbačovovu politiku jak na západě
Evropy, tak v samotném Pobaltí, a vedly
již jen k definitivnímu rozchodu se Sovětským svazem. Ve všech pobaltských
republikách se v prvních měsících roku
1991 uskutečnil plebiscit o odtržení od
SSSR, ve kterém s naprostou převahou
zvítězily separatistické tendence.

Pobaltí v pohybu

Vznikem samostatných pobaltských re
publik v roce 1991 se naprosto změnila
geopolitická mapa východní Evropy. Jejich cesta k samostatnosti byla mementem
celého dvacátého století a jejich poměrně
úspěšná transformace v devadesátých
letech, završená v roce 2004 úspěšným
vstupem do NATO a EU, potvrzením jejich oprávněných požadavků suverenity.
V současnosti jsou jejich problémy spjaty
s globalizujícím se světem a je na pobaltských národech a vlastně všech státech
euroatlantického prostoru, zda a jakým
způsobem je vyřešíme. 
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Běloruské váhání
Daniela Kolenovská

„Jsme most mezi Východem
a Západem. Od toho se nedá
odhlédnout. Je to geopoli
tická pozice. Je to naše jmění…
od Pána Boha.“ Prezident Luka
šenko na tiskové konferenci
s ruskými novináři 8. září
2008.

P

řed devadesáti lety vzniklo sovětské Bělorusko. Výkonnou moc v zemi rychle převzali komunisté,
a v prosinci 1922 připojili svůj podpis
pod smlouvu zakládající Sovětský svaz.
Bělorusové byli také u plánu, jak čelit
jeho rozpadu, když na konci roku 1991
stvrdili spolu s Rusy a Ukrajinci vznik
Společenství nezávislých států. Distancovali se tak od pobaltských republik,
které tehdy zdůraznily svou někdejší
samostatnou existenci, odmítly násilné
včlenění do Sovětského svazu a naplňováním politických, právních a ekonomických kritérií směřovaly k evropským
integračním uskupením. Bělorusko před
sebou podobně jasnou transformační vizi
nemělo, souhlasilo pouze, aby Moskva
zůstala jeho partnerem. Partnerem ekonomickým – a vezmeme-li v úvahu jeho
akceptaci pobytu ruské armády na běloruském území i předání strategických
jaderných hlavic Rusku – také partnerem
strategickým.

Prezident

Emancipační vlna, kterou v Bělorusku
vyvolaly havárie černobylské jaderné
elektrárny a odhalení hromadných hro
bů obětí sovětského teroru v Kuropatech,
se rychle vyčerpala. Země, kterou po
prvních svobodných prezidentských
volbách ovládl v létě roku 1994 populista
Alexandr Lukašenko, je dnes označována
za moderní sultanát, neokomunistický
režim nebo diktaturu a o jejích obyvatelích se mluví jako o politicky apatické
společnosti, která až na výjimky dává
před prosazováním demokracie, národních symbolů a jazyka přednost uspokojování materiálních zájmů.
To byl také program, s nímž Lukašenko v Bělorusku, zmítaném v polovině devadesátých let hlubokou hospodářskou
krizí, zvítězil. Odmítl radikální rekonstrukci hospodářství, doporučení Mezinárodního měnového fondu, zastavil
privatizaci a trval na vytvoření vlastního
ekonomického modelu s výrazným soci-
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álním zabezpečením. Z proexportního
charakteru běloruské ekonomiky vyvodil
potřebu spolupracovat s Ruskem a se
Společenstvím nezávislých států. Jeho
základními hesly byly kontinuita, stabilita a respekt k tradičním běloruským
venkovským kořenům; s nimi spojoval
nutnost zachovat silnou roli státu ve společnosti. Běloruská veřejnost Lukašenka
akceptovala a referendem potvrdila nejen
návrat k sovětské státní symbolice a ruštině jako druhému úřednímu jazyku, ale
také plány na integraci s Ruskem a právo
prezidenta ovládat parlament. Legislativní opatření, která Lukašenko prosadil,
směřovala k posílení pravomocí hlavy
státu, dávala jí k dispozici rozsáhlý aparát Administrace prezidenta i možnost
vyhlašovat prezidentské dekrety s mocí
zákona.

Opozice

Následující kroky Lukašenka otevřeně
a násilně potlačily opozici pomocí jemu
loajálních bezpečnostních sil a státních
médií. Politické spektrum se polarizovalo. Autoritářský Lukašenko oslovoval
sovětské a rurální sentimenty, sliboval
protikorupční opatření, rovnostářství,
tržní socialismus a bezplatné školství
i zdravotnictví; opozice kritizovala Lukašenkův plán na vytvoření unie s Ruskem
a vztahovala se k běloruskému národu.
Příslušnost k němu považovala za vrozenou záležitost, nikoliv za otázku volby,
a logicky proto prosazovala obrození
běloruských národních tradic a jazyka.
Pronásledování opozice Lukašenkovým
režimem potom vedlo ke spojení běloruského národního programu s obranou
demokratických hodnot. Zatímco dříve
byla ruština jazykem modernizačního
centra země a používání běloruštiny
svědčilo o nedostatku širšího rozhledu,
nyní se běloruština stala vyjádřením
politického postoje a dokladem příslušnosti k opoziční národní elitě. Kritika
Lukašenka a důraz na běloruské národní
zájmy však zůstaly prakticky jedinými
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tématy, na nichž se opozice dokáže
dlouhodobě shodnout. Více než desítka
různých stran a uskupení hledá společný
volební program i kandidáty jen obtížně.
Pronásledování opozice, porušování
lidských práv a falšování voleb vyvolaly
odmítavý postoj Spojených států amerických a Evropské unie k Bělorusku.
Na Lukašenkův režim byly uvaleny
obchodní sankce a jeho funkcionářům
odmítly některé země udělit víza. Vítáni
byli naopak političtí emigranti a opoziční politici, kteří pro demokratizaci
Běloruska získali podporu významných
zahraničních osobností, nadací i nevládních organizací. Aktivní jsou v podpoře
běloruské opozice především Američané,
dále sousední Litevci a Poláci, kteří na
svém území umožnili působení běloruských univerzit; nezanedbatelná pomoc
přichází i z Česka. Podle Lukašenka patří
k opozici lidé neschopní převzít odpovědnost za vládu a finanční podpora,
kterou na západě získávají, slouží k jejich
osobnímu obohacení.

Ekonomika

V roce 1996 se Lukašenkovi podařilo
odolat snaze po jeho odvolání. Oživil
se obchod s Ruskem a část obrovských
státních výrobních komplexů, které po
sobě v Bělorusku zanechala sovětská éra,
začala znovu vyrábět. Centrálně řízená ekonomika země v důsledku toho
neprošla výraznější strukturální refor
mou a nadále ji řídí a v pětiletkách plánuje stát. Uchovala si důraz na stro
jírenský průmysl i tradiční ruské odbytiště, kam bez nutnosti zásadní inovace směřovaly běloruské autobusy,
traktory, ledničky nebo boty. Zůstala
zachována také energetická závislost
Běloruska na Rusku, kterou do jisté míry
kompenzovala geografická poloha země
na tranzitních produktovodech do Evropy. Krátkodobě mohl Lukašenko těžit
z takto stimulovaného hospodářského
růstu, v delším časovém horizontu se
však ukázalo, že konkurenceschopnost
běloruských výrobků na ruském trhu
klesá a ochota Moskvy k subvencování
běloruské ekonomiky výhodnými cenami energetických surovin má své limity.
Politická situace, utilitární změny pravidel a jejich retroaktivní uplatňování
zároveň odrazovaly zahraniční investory.
Běloruská ekonomika v důsledku toho
čelila výrazným problémům již předtím,

než ji přes Rusko zasáhla aktuální světová hospodářská krize. Šéf Běloruské
centrální banky Žuravovič proto již
v říjnu požádal v Moskvě o zahraniční
půjčku a paradoxně se obrátil také na
Mezinárodní měnový fond, jehož pokyny
odmítl Lukašenko v devadesátých letech
následovat.

Prezident a jeho lid

V napjaté ekonomické situaci je zvlášť
významná skutečnost, že vlivem neprovedené hospodářské reformy pracuje
pro běloruský stát většina jeho obyvatel.

ká, průměrný věk Bělorusů se pohybuje
kolem osmatřiceti let a naděje na dožití
přesahuje sedmdesátku, do života země
však prudce zasáhla havárie jaderné
elektrárny v ukrajinském Černobylu. Dů
sledky zamoření radioaktivním spadem
jsou dodnes realitou. Byl proto vypracován Národní program demografické
bezpečnosti. Na léta 2007–2010 plánuje
zvýšit porodnost na 10 % a pro rodiny
s více dětmi chystá výhodné úvěry na
bydlení. Lukašenko se domnívá, že z deseti milionů by měla běloruská populace
ideálně dosáhnout na třicet.

Východní partnerství
Aktivní jsou
v podpoře
běloruské opozice
především
Američané, dále
sousední Litevci
a Poláci, kteří
na svém území
umožnili působení
běloruských
univerzit;
nezanedbatelná
pomoc přichází
i z Česka.

Spokojenost veřejnosti s Lukašenkovým
režimem je tedy závislá na výši nezaměstnanosti, platů i na možnostech kariérního růstu. Prezident se proto zajímá
o bezpečnost práce, personální politiku
i výchovu mládeže. Disponuje speciálním
fondem k sociální podpoře nadaných
studentů, fondem na podporu studentů
kultury a umění, slouží mu i Svaz mládeže. Členství v něm je údajně důrazně
doporučováno uchazečům o studium
na vysoké škole. Evropskou humanitní
univerzitu, která chtěla stranou připravit
pro Bělorusko novou intelektuální elitu
schopnou realizovat evropský transformační projekt, Lukašenko ze země
vypověděl.
Minsk bedlivě sleduje také demografický vývoj. Životní úroveň Běloruska
byla sice v rámci Sovětského svazu vyso-

Zhoršení vztahů s Ruskem, které důsled
ně zvyšuje na světovou úroveň ceny
energetických surovin prodávaných Bělorusku, vytrvale odmítá přijmout plán
na ustavení rovnocenné rusko-běloruské unie a v poslední době dokonce
zvažuje umístění protiraketové obrany
do Kaliningradu namísto do Běloruska,
poskytlo prostor pro novou iniciativu
Evropské unie.
Lukašenko, který považuje Bělorusko za
střed Evropy, otevřeně přiznává, že občas
nerozumí tomu, co od něho Evropská unie
vlastně chce. Podle jeho názoru uplatňuje
dvojí standardy. Ty přísnější prý platí pro
Bělorusko. Přesto, a navzdory tomu, že ani
poslední běloruské parlamentní volby nedosáhly v září 2008 demokratické kvality,
se o Bělorusku vážně uvažuje v souvislosti
s programem Východního partnerství.
Jeho prostřednictvím chce Evropská unie
během českého předsednictví nabídnout
šesti postsovětským zemím užší spolupráci na unijním trhu a kromě přímé finanční
pomoci také podporu jejich reforem. Pro
Bělorusko by po letech lavírování mezi
Ruskem a Evropou mohlo Východní partnerství přinést jasnou definici transformačního rámce, který Bělorusku kontakty
s Ruskem nezprostředkovaly. K jakékoliv
transformaci je ovšem vedle jasného cíle
nutný i skutečný celospolečenský konsensus. Bělorusové ho pod vládou Lukašenka
zatím nikdy nedosáhli. 


Daniela Kolenovská (1976) je historička,
působí v Institutu mezinárodních studií
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Specializuje se na dějiny Sovětského svazu.
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Lenka Lindaurová

DOX
Velký příběh
s otevřeným
koncem

Bylo otevřeno monu
mentální centrum sou
časného umění.

S

masivní pouliční reklamou a za
vlažné reakce médií i kulturních
institucí proběhla jedna z největších událostí české výtvarné scény od
roku 1989. Bylo otevřeno monumentální
centrum současného umění DOX: první
česká kunsthalle, něco jako český „guggenheim“ bez sbírek. Dox vydupal doslova ze země Leoš Válka a jeho partneři
jako soukromé osoby. Válka nikdy nebyl

ani galeristou, ani sběratelem, natož miliardářem.
Proč se taková kulturní událost s patřičnou slávou nevystavuje na odiv? Odpověď
je jednoduchá – kultura respektive současné výtvarné umění je zcela na vedlejší koleji
našich společenských zájmů. Ačkoli jsme
se v první půlce devadesátých let pokoušeli v tomto oboru začlenit do „západního“
kontextu, situace (nejen u nás) se natolik
změnila, že jsme se ocitli v jakési podivné
škvíře mezi dopovaným globalizovaným
trhem s uměním a – řečeno s Derridou –
„nerozhodnutelnou“ samokolonizovanou
periferií zmíněného trhu.
Vynucené odloučení od euroamerické
kultury nám způsobilo nenahraditelné
ztráty, které se nepodařilo během deva-

desátých let nahradit. Zdejší instituce
zabývající se vizuálním uměním postrádaly zajímavé a hodnotné sbírky, zcela
v nich chybělo západní umění, nesehnaly
zkušené manažery ani orientované teoretiky, neměly dostatek autonomie a byly
a jsou stále spravovány podle zastaralých
zákonů. O potřebě pražské kunsthalle
se mluvilo celá devadesátá léta. V době
rekonstrukce Veletržního paláce, který
byl Národní galerii přiklepnut ještě za
socialismu, probíhaly diskuze o stavbě
zcela nové budovy pro moderní a současné umění na Letenské pláni. V tomto
století už platí, slovy uměleckého ředitele
DOX Jaroslava Anděla, že pokud kultura
nefiguruje jako součást obchodního či
politického zisku, je na okraji pozornosti.

kultura

Pohádkový příběh

Leoš Válka je nenápadný a tichý muž v rybářské vestě, v jejíž kapsách nosí neustále
všechno, co potřebuje. Nikdo by ho netipoval za hlavního iniciátora, realizátora
a šéfa celého projektu, který dodnes vyšel
na více než dvě stě milionů korun.
Válka nestudoval ani kunsthistorii,
ani architekturu, ale jako horolezec
se stal specialistou na výškové opravy
historických památek. Tyto dovednosti
zhodnotil v emigraci v Austrálii, kam
odjel s partou svých spolupracovníků
v roce 1981 a založil firmu na výškové
práce. V půlce devadesátých let už byl
jediným vlastníkem a ředitelem mezinárodní firmy zaměřené na mrakodrapy
s desítkami zaměstnanců. Po roce 1989 se

Místo abychom
spekulovali
o programu centra,
o budoucích
projektech
a velkých
světových
jménech, které
DOX do Prahy
přitáhne, mám
jedinou starost –
vydrží?

do Čech vracel a také tady založil firmu
věnující se rekonstrukcím staveb. Sám
navrhoval interiéry půdních nástaveb,
řešil stavební designové detaily. Vydělával, ale nijak závratně. Uměleckou scénu,
architekturu i literaturu sledoval od
svého mládí, při svých cestách po světě
se zajímal nejen o obsah muzeí a galerií,
ale také o funkčnost jejich architektury
a design interiérů. Když hledal jednou
v Praze zajímavé prostory pro lofty, objevil v Holešovicích areál bývalé fabriky. Se
svým holandským partnerem, který spolufinancoval půdní nástavby, se rozhodli,
že své zisky dají na vybudování galerie.
Válka spolupracoval s architektem Ivanem Kroupou a postupně skoupil celý
továrenský areál. Původní rozpočet na-

růstal, stejně jako nové ambice: kavárna,
prodejna, auditorium, restaurace. Sehnat
další financování projektu nebylo lehké.
Nakonec vybudoval galerii jen s několika
společníky. Renomé instituce k uzavření
možných zahraničních smluv stojí na její
prestiži a programu: obojí úspěšně odstartovalo. Podle slov Leoše Války nebylo
někdy snadné motivovat zdejší lidi, aby
se v projektu víc angažovali. S mottem
buďme realisti, snažme se o nemožné,
nakonec centrum otevřel i bez institucionálních, finančních a politických podpor.
Jeho sveřepé donkichotství je pro zdejší
prostředí příkladem hodným respektu.

Český kapitalismus a umění

První výstava španělského malíře José-María Cana v DOX se otvírala ve dnech
ohlášení americké ekonomické krize.
Velké portréty politiků a korporátních
magnátů vytvořené podle novinových
fotek technikou odlévání vosku vítají
diváky: to je ten kapitalismus, který jste
tak chtěli. Vaše autokolonizace v systému
na pokraji zhroucení začíná. Po tak komplikované cestě! První výstavu, na níž
ještě představuje své monumentální dílo
postavené z knih slovenský umělec Matej
Krén a kde Dominik Lang vytvořil instalaci z uměleckého archivu Jiřího Hůly,
tak vnímáme ne pouze v uměleckém, ale
sociálním kontextu. Místo abychom spekulovali o programu centra, o budoucích
projektech a velkých světových jménech,
které DOX do Prahy přitáhne, mám jedinou starost – vydrží?

Status umění
v tekuté společnosti

V dnešní době nemáme jednoznačné
odpovědi na otázky, zda vůbec současné
umění patří do muzea. Vždyť umění
nikdy nebylo a nebude masovou záležitostí a všechny pokusy, jak ho dostat do
všedního života, víceméně selhaly. Status
umění je vnímán skepticky. Přesto je
nezaměnitelnou součástí našich životů
a jednou z možností, jak zapomenout na
vlastní smrtelnost.
Smysl do něj vkládá umělec nebo vyplývá ze způsobu, jakým bylo užito. To je
úkolem centra současného umění DOX:
uvést současné artefakty do nečekaných
souvislostí, vymanit se z galerijních a muzejních manýr. Představit umělecká díla
nikoli jako symboly, ale v překvapivém
kontextu – vytvořit pro ně laboratoř.

Posvátný odstup od umění, známý
z dějin, už v 21. století neexistuje; známe
však nostalgii po něm. Všechny postmoderní strategie přinesly jen oslabení
autority umění. Současné umění samo
o sobě zpochybňuje všechny naše představy o něm, aniž by nám ukazovalo
nějaké lepší, jiné světy, narušuje, znejišťuje a zbavuje nás konvenčních pout.
Tím, že se i velmi progresivní, radikální
a rebelské umění dostalo do institucí,
bylo jimi zneškodněno. DOX se pokouší

Fakta
Zakladatelé, iniciátoři centra
Centrum DOX Prague inicioval
Leoš Válka spolu se svými partnery
(Robert Aafjes, Richard Fuxa a Václav Dejčmar). Leoš Válka podniká
v oblasti stavebnictví a interiérového
designu. Jeho celoživotním zájmem
je architektura a současné umění.
Dnes působí jako ředitel centra
DOX Prague. PhDr. Jaroslav Anděl,
umělecký ředitel centra DOX, je
autorem četných výstav a publikací
věnovaných modernímu a současnému umění doma i v zahraničí.
Mezinárodní poradní výbor
Centra DOX
Vicente Todoli, ředitel, Tate Modern, Londýn / David Elliott, bývalý
ředitel, Muzeum moderního umění
v Istanbulu / Willis Hartshorn, ředitel, Mezinárodní centrum fotogra
fie, New York / Henry Meyric Hughes, ředitel, AICA, London / Suzanne Landau, hlavní kurátorka,
Israel Museum, Jeruzalém / Reyn
van der Lugt, bývalý hlavní kurátor,
Netherlands Architecture Institute,
Rotterdam / Jonas Mekas, zakladatel
a umělecký ředitel, Anthology Film
Archives, New York
Právní status
Centrum DOX je akciová nezisková
společnost.
Financování centra
Provoz centra DOX bude financován
z několika zdrojů: z vlastní činnosti
(vstupné, členství, nájem restaurace,
knihkupectví, komerční pronájmy
pro jednorázové akce); z příspěvků
od sponzorů a příjmy z vlastní
marketingové činnosti; z příspěvků
od městských, státních, evropských
institucí.
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vytvořit pro ně jiné, lidské podmínky bez
falešných očekávání.
Novodobá exkluzivita profesních
oborů, neboli teror expertů, do jisté míry
zavinil i podivnou výlučnost současného
umění a časté apriorní vztahy vůči němu.
Už antičtí rétoři znali pravidlo, že rozumění se pohybuje v kruhu; jednotlivým
částem rozumíme pouze ve světle celku.
Smyslu umění porozumíme jen v určitém kontextu, jeho užitím, komunikací
s ním ve vhodném prostoru s pozitivně
vnímaným zázemím.
Na příkladu pražského provozu výtvarné scény můžeme pozorovat polarizaci prezentace současného umění
(včetně jeho zanedbatelné importované
části): konzervativní a konzervační polohu státních institucí – model vyčkávající,
nic neriskující; druhý pól nalezneme
v alternativních galeriích, bez valných
finančních podpor – model srovnatelný s undergroundem. Je jisté, že tato
společnost potřebuje nový, sebevědomý
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model, který bude mít důvěru veřejnosti
i umělců a lidí z oboru.
V informační společnosti není už
úkolem institucí propojovat vzájemně
různé disciplíny. Ty už se propojily samy
na nekonečné síti. V současném stavu
zrychlování reality tohoto světa může
být umění jakousi záchrannou brzdou;
instituce může plnit roli zajímavého
a překvapivého dekodéru. Výstavní
projekty jsou jen intelektuální exhibicí,

pokud umění není skutečně komunikováno. Důležitější je tvořit významy než
jen reprodukovat historii. Už Jindřich
Chalupecký dospěl k tomu, že umění
život nespasí, nýbrž umění musí být spaseno životem. Také DOX nehodlá umění
spasit, chce však rozhodně vytvářet nové
významy. 

Lenka Lindaurová
je výtvarná kritička a kurátorka.

kultura

Milada Marešová
a dějiny umění bez žen
Martina Pachmanová
Kánon modernismu
a psaní dějin umění

Od roku 1989 se tuzemské dějiny umění
věnují řadě problémů, které v předlistopadových dobách nekonvenovaly akademickému diskurzu socialistické uměnovědy
nebo které se interpretovaly výhradně optikou vulgarizujících tezí tehdejší kulturní
politiky. Za posledních dvacet let byla
v rámci vývoje českého umění málokterá
doba tak podrobně zkoumána jako první
polovina 20. století a český modernismus
je dnes i ve světě mezi odbornou veřejností zřejmě nejznámějším fenoménem
z českých dějin umění, a to díky mnoha
publikacím, ale také výstavám. Přesto
je evidentní, že navzdory intenzivnímu
bádání zůstávají nadále některé aspekty
českého moderního umění upozaďovány
či zcela přehlíženy. České moderní umění
konce 19. století a prvních desetiletí století dvacátého je nadále většinou spojováno
s těmi autory, kteří následovali hlavní
proudy západního umění především
francouzské provenience, a meziválečné
umění je zas převážně identifikováno
s avantgardním experimentem.
Mezi českými historiky umění jsou samozřejmě i ti, kteří konzistentně a dlouhodobě zpochybňují toto kanonizované
schéma a upozorňují na umělecké projevy, jež z něj vybočují a jež české moderní
umění ukazují v daleko komplexnějších
souvislostech. Zřejmě nejdůslednější
kritičkou ustáleného pohledu na české
moderní umění je již od osmdesátých let
minulého století Hana Rousová, která se
průběžně soustředí nejen na umělecké
směry, jež pro svou vazbu k tradici
bývají přehlíženy a diskreditovány jako

„nemoderní“, ale i na málo známé formy
abstraktního umění a v neposlední řadě
na umělecké projevy národnostních
menšin – především Němců a Židů, na
něž se většinou v etnicky „čistých“ dějinách českého umění zapomíná.
Ustálený obraz českého moderního
umění se však daří revidovat jen pomalu
a nadále existuje mnoho zajímavých
výtvarných projevů, které na své objevení
a zhodnocení teprve čekají. Příznačné
přitom je, že dosud se v uměnovědném
bádání téměř žádná pozornost nevěnovala ženám-umělkyním, jež přitom právě
při formování českého moderního umění
sehrály nezastupitelnou úlohu, a na dobové umělecké scéně o jejich aktivitách rozhodně bylo slyšet. Se vzácnou výjimkou

Kdo byla Milada
Marešová
a z jakého důvodu
se jejímu dílu
dosud nedostalo
řádné pozornosti
ze strany historiků
umění?

Zdenky Braunerové, Toyen a snad ještě
Linky Procházkové a Hany Wichterlové
se přesto o tvorbě moderních umělkyň
v Čechách mnoho neví. Psané, ale i přednášené dějiny českého umění zůstávají
nadále dějinami umělců mužského po-

Milada Marešová v ateliéru,
Pestrý týden, 1927

hlaví. Je tomu tak i přesto, že v západní
kunsthistorii se o umělkyních činných ve
všech historických epochách a o ženské
genealogii vůbec hovoří již bezmála třicet
let a že i vzhledem k počtu a významu žen
v současném českém umění by povědomí
o tvorbě jejich předchůdkyň mohlo ukázat na důležité vazby a souvislosti.
Když jsem před deseti lety začala pracovat na disertaci zaměřené na genderové
problémy českého moderního umění,
nešlo mi sice jen o hledání zapomenutých
umělkyň, ale také o analýzu toho, jaký
vliv měly tradiční konstrukty „ženskosti“
a „mužskosti“ na vizuální zobrazení obou
pohlaví v dobovém umění, jaké genderové stereotypy ovládaly tehdejší umělecké
vzdělávání a uměleckou kritiku a jak se
genderové předsudky odrazily v tom, co
bylo vnímáno jako moderní a pokrokové
(a tudíž hodné zájmu) a co bylo naopak
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Čínská restaurace, olej na plátně, 1931

Marešová
dokázala
neokázale,
ale pronikavě
reflektovat
soudobou
společnost
a zasazovala
se o nový,
nepokřivený
pohled na ženu,
stigmatizované
„druhé pohlaví“,
k jehož emancipaci
v oblasti
výtvarného umění
v meziválečné
době výrazně
přispěla.
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diskvalifikováno jako málo odvážné, zpátečnické a konzervativní (a tudíž se ocitlo
na smetišti dějin). V depozitářích českých
galerií a muzeí, v soukromých sbírkách
i v dobovém tisku a výstavních katalozích
jsem však průběžně objevovala jména
dalších a dalších umělkyň a uvědomovala
si, že za ignorancí díla mnoha z nich
není nedostatek kvality, nýbrž předsudky
a stereotypy týkající se jejich pohlaví
a kanonizované dějiny umění.

Milada Marešová
a první generace akademicky
vzdělaných umělkyň

Jednou z těch, které jsem tehdy začala
objevovat, byla malířka, kreslířka, ilustrátorka a příležitostná scénografka Milada
Marešová (1901–1987), jejíž práci jsem
poprvé zmínila právě v kontextu své disertace, posléze vydané knižně pod titulem Neznámá území českého moderního
umění: Pod lupou genderu (Praha: Argo
2004). Tím však můj zájem o Marešovou
neskončil. Zkoumání jejího života a díla
jsem věnovala několik dalších let. Na jeho
konci stála monografická výstava Milada

Marešová – Zapomenutá malířka českého
modernismu, kterou jsem letos na jaře
realizovala v Pražákově paláci Moravské
galerie v Brně, a obsáhlá monografie
umělkyně, již pod názvem Milada Marešová – Malířka nové věcnosti vydala MG
v Brně s nakladatelstvím Argo.
Kdo byla Milada Marešová a z jakého
důvodu se jejímu dílu dosud nedostalo
řádné pozornosti ze strany historiků
umění? Jak obstála tato umělkyně na
prvorepublikové výtvarné scéně, kde se
na jednu stranu proklamovaly levicové
myšlenky osvobození člověka a rovnosti
mezi pohlavími a na straně druhé přežíval názor, že „žena není rozeným umělcem, jak jím je muž, poněvadž je sama
rozeným uměleckým dílem, jeho existující
formou a obsahem“ a je „konservativní ze
strachu, aby lidský život neztratil rovnováhy“ (Václav Nebeský)?
Marešová patřila k prvním ženám,
jimž školské reformy umožnily ucházet
se o plnohodnotné akademické studium
výtvarného umění. Zprvu studovala
na Uměleckoprůmyslové škole v Praze
v Kreslířské a malířské školy pro dámy.
Po přijetí školských reforem v roce 1918
přešla do malířského ateliéru Vojtěcha
Hynaise na Akademii výtvarných umění.
Spolu s ní tu v této době začaly studovat
například Vlasta Vostřebalová, Helena
Bochořáková, Charlotte Schrötterová
nebo Mary Durasová. Marešová pocházela z rodiny univerzitního profesora
Františka Mareše, fyziologa a filozofa.
Prof. Mareš, představitel „staré školy“
a patriarcha, neuznával vysokoškolské
vzdělání žen a jediný důvod, proč dceři
Miladě umožnil studium na AVU, byl, že
umění nepovažoval za plnohodnotnou
profesi. Marešová však brala studium
malby od počátku více než rozmar, zpestření nebo vhodnou výbavu slečny z lepší
rodiny. Jak ukazuje pozdější vývoj jejího
díla i ekonomická soběstačnost, jíž díky
prodeji svých obrazů a práci ilustrátorky
napříště dosáhla, umění brala otcovým
předsudkům navzdory jako autonomní
profesní kariéru.
Ještě během studia se v ateliéru Milady
Marešové zrodil unikátní projekt tzv.
domácího biografu. Marešová mezi lety
1920–1921 vytvořila pracnou technikou
malby na sklo nebo na plastovou fólii čtyři rozsáhlé cykly miniaturních, detailně
provedených obrázků a koláží, které sloužily jako diapozitivy určené pro projekci.
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Kreslila a malovala na průsvitky a vystříhávala z barevných papírů a fólií postavy
i prostředí svých příběhů. Využívala transparentnosti vybraných materiálů, vykrývala je a vrstvila přes sebe, mezi jednotlivé
vrstvy vkládala nejroztodivnější materiály
a dosahovala tak působivých vizuálních
efektů. V těchto světelných obrázcích se
Marešová vrátila k odkazu miniaturního
malířství, ale zároveň se jimi přiblížila
avantgardním snahám o novou koncepci
výtvarného obrazu.
V roce 1922 Marešová podnikla studijní cestu do Německa, kde se poprvé
seznámila s moderním uměním a s představiteli německého expresionismu. Jelikož
inklinovala ke klasičtější výtvarné formě,
oslovilo ji spíše dílo veristických expresionistů (George Grosz, Otto Dix). Velký
dojem na ni udělalo rovněž dílo Käthe
Kollwitz. Marešová hledala možnost výrazu v odkazech realismu, ale idealizující
a mýtotvorný neoklasicismus, který byl
v této době v oblibě mezi českými umělci,
jí nevyhovoval. Daleko spíše inklinovala
k výtvarné zkratce hraničící s karikaturou
a její další tvorbě je vlastní jednak sociálněkritický pohled na svět a jednak hledání
magického rozměru všednodenní skuteč-

Marešové
velkoměsto, to
jsou bulváry,
zákoutí
předměstských
čtvrtí, kavárny,
parky a zahrady,
které žijí lidským
hemžením, jež ale
obestírá zvláštní
teskná atmosféra.

nosti. Právě zde tkví podstata Marešové
inklinace k nové věcnosti.
V roce 1923 Marešová absolvovala
stipendijní stáž v Paříži, kde navštěvovala
přednášky Františka Kupky. Město na Seině se pro ni stalo celoživotní láskou. Vášnivé zaujetí všednodenním životem francouzské metropole se projevilo již v jejích
raných obrazech a kresbách (Pařížské metro, 1923). Skvělým dokladem Marešové
ponoru do pulzujícího velkoměstského
dění jsou rovněž její deníkové kresby.
V nich zaznamenávala všednodenní život
Pařížanů – čilý ruch na bulvárech, davy
lidí valících se metrem, klidnou atmosféru v pařížských parcích a zahradách
aj. V Paříži se Marešová setkala s řadou
představitelů moderního francouzského
umění. Největší dojem na ni udělalo dílo
naivisty Henriho Rousseaua.

Profesionální dráha
sociální malířky

V roce 1924 se Marešová začala naplno
věnovat profesionální práci malířky. Již
rané práce z let 1923–1925 ukazují, že šlo
o umělkyni zvláštního výtvarného cítění
a osobitého vnímání světa. Rozvíjela
téma velkoměsta (Paříž, Praha). Mare-

Dobročinný bazar, olej na plátně, 1927
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šové velkoměsto, to jsou bulváry, zákoutí
předměstských čtvrtí, kavárny, parky
a zahrady, které žijí lidským hemžením,
jež ale obestírá zvláštní teskná atmosféra
(V parku, Štefánikův most, Václavské náměstí, Pražská kavárna, Vrchlického sady,
1924). Umělkyně se v této době věnovala
také figurálním námětům v krajině,
v nichž zaznívá tesklivější a melancholičtější tón. Vyjadřovala tak rozporuplné
pocity moderního člověka, jenž touží po
svobodě, ale zároveň se jí obává, jenž chce
objektivně uchopit skutečnost, ale přitom
nepřestává snít a uprostřed velkoměstské
vřavy se propadá do samoty (Dvojportrét,
1923). Marešové dílo nezůstalo dlouho
bez odezvy. Již v roce 1925 se konala její
první výstava v Topičově salónu v Praze.
V druhé polovině dvacátých let
postupně opustila baladicky snové výjevy a přeludnou světelnou atmosféru
a vrátila se k civilnějšímu a sociálně
vypjatějšímu tónu. A právě obrazy z této
doby – Nádraží, Plovárna, Dobročinný
bazar (1927), Děti na oslech (1928), Ze
sirotčince (1929) nebo nezvěstná Pařížská ulice (1928) – tvořily základ její
výstavy v Aventinské mansardě v Praze
v roce 1930. Marešová se zde ukázala
jako malířka s vyhraněným smyslem
pro karikující nadsázku. Věcná sdělnost
starších obrazů se mění ve společenskou
satiru. Nejlépe tuto proměnu dokládá
Dobročinný bazar, v němž se malířce
podařilo skvěle vystihnout život pařížské
smetánky, když pod blyštivým a okázalým povrchem módních kreací a teatrálních, dobře nacvičených gest odkryla její
malost, povrchnost a směšnost.
Marešová dokázala neokázale, ale
pronikavě reflektovat soudobou společnost a zasazovala se o nový, nepokřivený
pohled na ženu, stigmatizované „druhé
pohlaví“, k jehož emancipaci v oblasti výtvarného umění v meziválečné době výrazně přispěla. Podobně jako řada dalších
prvorepublikových malířek se pokoušela
zachytit to, co zůstávalo po staletí skryto
za nánosy idealizovaných nebo naopak
démonizovaných ženských podobizen
v podání mužů-umělců. Namísto odalisky, Múzy, mýtické ženy-anděla či ženy-vampa se objevily skutečné ženy (moderní a nezávislé, matky a dcery, nevěsty,
vdovy, osamělé dívky, těhotné ženy, žebračky, stařeny). Marešová si byla vědoma
společenské a kulturní nerovnosti mezi
oběma pohlavími, avšak spíše než agita-
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Ženy do
prvorepublikové
výtvarné produkce
přinesly nejen
odlišnou tématiku,
ale především
jinou sensibilitu
a jiný pohled na
skutečnost

ce za ženská práva ji zajímaly konkrétní
osudy žen v moderní společnosti – „mikropříběhy“, jež se odehrávají na pozadí
velkých dějin, ale jež přinášejí osobitou
výpověď o individuálních radostech,
bolestech, traumatech, slabostech a touhách a o vztazích mezi ženami a mezi
lidmi vůbec.
Opakované cesty do „barevné“ Paříže
byly pro Marešovou bohatým zdrojem
inspirace. Na počátku třicátých let se
v jejím díle objevilo několik variant na
oblíbený motiv etnických restaurací (Čínská restaurace, 1931), ale také portréty
černošských žen a dívek – přistěhovalkyň
ze zemí francouzských kolonií (Černoška,
1932). V roce 1931 Marešová v Paříži navštívila Koloniální výstavu, kde vytvořila
dlouhou řadu kreseb, které o rok později
zařadila na svou výstavu v Hradci Králové. Na pérových kresbách z Paříže jsou
zachyceny nejrůznější výjevy z pařížské
monstrózní show, v nichž se Třetí svět
stává obchodním artiklem a cirkusovou
atrakcí pro pobavení bílých. Ojedinělým
příkladem vlivu mimoevropských kultur
na dílo Milady Marešové je cyklus portrétů-masek, v nichž čerpala inspiraci
především z afrického a dálnovýchodního umění. Spíše než jeho tvarosloví ji
zajímala magická síla rituálních masek.
Díky nim se také dostávala blíže k podstatě mýtů a pohádek, které během svého
života ilustrovala a jejichž stopy lze nalézt
i v jejím malířském díle (Mladá čarodějnice a Stará čarodějnice, 1931).
Marešová si během první republiky
vydobyla pozici uznávané a vyhledávané

ilustrátorky. Ačkoli Marešové mezi válkami přinesly největší popularitu dětské
knihy, spolupracovala rovněž s předními
českými periodiky, včetně Lidových
novin, Pestrého týdne, Prager Presse, Žen
ských listů a Českého slova. Ilustrovala
pohádky, povídky pro dospělé, kreslila
karikatury i módní hlídky. Jako ilustrátorka však zanechala nejvýraznější otisk
na poli knižní ilustrace a bibliofilie.
Od druhé poloviny dvacátých let o ni
projevovali zájem přední čeští vydavatelé nízkonákladových tisků – Franti
šek Topič, Václav Žikeš, Arne Laurin,
O. F. Babler a Josef Portman. Jednou
z nejvýznamnějších prací na tomto poli
je její bibliofilské zpracování východní
pohádky Slib (1928) s jemnými miniaturami na pergamenu a originální vazbou.
Tato kniha byla ve své době nejdražší
bibliofilií na českém knižním trhu.
V první polovině třicátých let v Marešové práci kulminovala společenská
kritika. Svou inspiraci malířka stále častěji
hledala na městské periferii – v zanedbaných dělnických koloniích, ve špinavých
továrenských dvorech, v cikánských
ghettech. Kolem roku 1933 se její obrazy
zaplnily vyčerpanými, špatně placenými
a nezaměstnanými dělníky, prostitutkami
a mladými muži a ženami živořícími
na pokraji životního minima. Marešové
periferie, to nebyl idylický sen o krásách
moderní civilizace či o nedělních promenádách pod slunečníkem v parku. Byl to
obraz chudoby a nenaplnitelné touhy po
lepším životě.
Marešová zanechal rovněž stopu
v dějinách českého moderního divadla.
Její první prací pro divadlo byla výtvarná
scéna pro představení Obrácení mistra
Rowlingsona aneb Ztracený ráj (Vinohradské divadlo, 1935). Ve třicátých
letech spolupracovala i s dalšími pražskými divadelními scénami. V Komorním
divadle se podílela na výtvarné podobě
představení Archa Noemova (1936). Au
torčina zkušenost z ilustrování knih pro
děti stála za spoluprací se zakladatelkou
prvního profesionálního divadla pro
děti a mládež Mílou Mellanovou, kde
vypravila představení Všudybyl Pam
(1937). V roce 1939 spolupracovala s Lidovou scénou na představení Ženichové.
Nejzajímavější a nejúspěšnější Marešové
divadelní realizací byla výprava pro
slavnou hru Liliom Ference Molnára ve
Vinohradském divadle (1940).

kultura

Po mnichovské anexi začala Marešová jako ilustrátorka spolupracovat
s ilegálním časopisem V boj, jehož
duchovním otcem byl Vojtěch Preissig.
V roce 1940 byla za toto angažmá v odboji zatčena gestapem a odsouzena ke
dvanácti letům káznice a deseti letům
ztráty cti. Z doby jejího pobytu v ženské
káznici ve Waldheimu pochází řada
strhujících kreseb. Jedná se o kolekci
kreseb všednodenních – smutných, ale
i groteskních – zážitků a příhod ze života
mezi čtyřmi zdmi waldheimské káznice,
monotónního pracovního drilu, pravidelných procházek po vězeňském dvoře
a psychologicky prokreslených portrétů
bachařek i spoluvězeňkyň. Na více než tři

roky strávené v ženské věznici Marešová
posléze vzpomínala ve svých válečných
memoárech nazvaných Waldheimská
idyla, které v roce 1947 vydalo nakladatelství Naše vojsko a které se v roce 2009
péčí nakladatelství Academia dočkají
druhého vydání, rozšířeného o autorčinu
dosud nepublikovanou válečnou korespondenci.

Jiný pohled

Marešová zůstávala celá meziválečná léta
věrna realistickým východiskům, a ačkoli
se její práce průběžně proměňovala a počáteční magickou atmosféru v ní postupně
vystřídal groteskní a posléze i expresivní
náboj se silným sociálním apelem, roz-

Nevěsta s cigaretou, 1933, tužka, akvarel, papír, soukromá sbírka

hodně nenaplňovala avantgardní model
umělce-experimentátora, manifestačního
proklamátora a revolucionáře. V jejím díle
silně rezonovala německá nová věcnost,
ale v podobě o poznání introvertnější. Zjevoval se v něm sice skutečný život se všemi
jeho krásami i banalitami, byl to ale svět,
v němž se od počátku projevovala „podivná, smutně teskná a hodně pesimistická
nálada jejího nitra“ (Václav Tille), ostře
kontrastující s optimistickým naladěním
avantgardních kruhů dvacátých let. Marešová nekopírovala německé vzory Neue
Sachlichkeit a stejně tak se odlišovala od
většiny představitelů českého sociálního
umění dvacátých let. Karel Hornych o ní
v roce 1930 v Ženském světě napsal, že
„je první naší sociální malířkou, která má
starší družku v samotné velké Käthe Kollwitz; (…) volí svá témata v prudkém toku
života a na jeho periferii. A kreslí a maluje
tato témata tak, jak je život tvoří. Tím se
její obrazy, které nechtějí býti tendenčními,
stávají obžalobou i rozsudkem zároveň.“
V podobném duchu komentoval malířčinu tvorbu i Bohumil Markalous: „Není
tu humoru, jen tragikomedie lidskosti, není
tu výsměchu, jen rozbolestnělá ironie tím
účinnější, (…) že rodí se z podvědomí, z hlubokého rozechvělého soucitu tvůrcova.“
Upřednostňování avantgardních ex
perimentů a opomíjení tradičnějších
výtvarných projevů se silně podepsalo
i na podobě dějin českého moderního
umění a heroický, avšak jednostranný obraz meziválečné umělecké scény, o němž
byla řeč na začátku, se daří proměňovat
jen pozvolna. Nejde samozřejmě jen
o ženy. Jak však ukazuje mnohostranné
dílo Milady Marešové, zhodnocení přínosu umělkyň je pro kritickou revizi ustáleného modernistického kánonu neza
stupitelné. Ukazuje se totiž, že ženy do
prvorepublikové výtvarné produkce přinesly nejen odlišnou tématiku, ale především jinou senzibilitu a jiný pohled na
skutečnost. 


Martina Pachmanová je odborná asistentka
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Přednáší dějiny a teorii umění.
Současně pracuje jako nezávislá kurátorka
a umělecká kritička. Během posledních deseti
let koncipovala a organizovala
na třicet výstav.
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Rozhovo
s
O smyslu a poslání Čes
kých center v zahraničí.

Posláním Českých center je propagovat ČR
v zahraničí v oblasti kultury, vzdělávání,
turismu, obchodu. Jaká je Vaše osobní priorita coby ředitele ČC?
Rád bych pokračoval v současné strategii Českých center, která spočívá v iniciaci nadnárodní spolupráce a kulturní
výměny oslovováním a získáváním nejrůznějších institucionálních i finančních
zdrojů pro realizaci našich záměrů. Tato
nadstavba k roli pořadatele kulturních
akcí dává možnost většího ovlivňování
cílových skupin, dialogu s nimi i cennou
zpětnou vazbu. Kromě práce v sídlech
center je naší snahou i regionální působení. Máme zájem dále prohlubovat
spolupráci s institucemi a organizacemi
neziskového i veřejného sektoru a humanitárními organizacemi.
Můžete ze své zkušenosti vysledovat rozdíly, jak je přijímána česká kultura v Evropě
a jak v jiných částech světa, např. v USA či
Japonsku? Pomáhají vám v činnosti i české
krajanské komunity?
Ze zkušenosti mé i našich ředitelů zahraničních zastoupení si dovolím tvrdit, že
česká kultura je ve světě vnímána pozitivně. Nejen v Evropě, ale i v ostatních částech světa, si užíváme statutu země s bo-
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Jaroslavem Kantůrkem
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hatou kulturní tradicí. A současná situace
a vývoj v české kultuře svědčí o faktu, že
jsme zároveň zemí moderní a kreativní.
V jednotlivých zahraničních destinacích
spolupracujeme s muzei, galeriemi a dalšími institucemi. Setkáváme se zároveň
s rozdílnými zájmovými skupinami lidí
jako cílové skupiny pro naše programy
a kampaně. Rovněž s krajanskými komunitami ve vybraných destinacích jsme ve
velmi úzké a hlavně dlouhodobé spolupráci.
ČC se aktivně podílejí i na propagaci české
„živé kultury“ v zahraničí. Jaký ohlas zaznamenávají podobné akce a je u českých
umělců o podobné aktivity vysoký zájem?
Podíváte-li se na program jednotlivých
center v zahraničí, odpověď na tuto otázku
bude jednoznačná. Našich akcí se účastní
ve všech oblastech kultury, tedy hudby,
literatury, divadla a dalších, nejen začínající umělci, ale i již uznávané osobnosti.
Zmínit mohu například spisovatele Petra
Síse či Arnošta Lustiga, z hudební oblasti
Dana Bártu, Ivu Bittovou, Soňu Červenou, Pavla Šporcla nebo Václava Hudečka. Zájem o spolupráci však zaznamenáváme i od zahraničních umělců. Důkazem toho je právě probíhající výstava fotografií francouzského umělce Bernarda
Lesainga České tváře a krajiny v Českém
centru Praha.
Podporujeme spíše tzv. „živou kulturu“. Příkladem jsou četné koncerty, ale
také vystoupení divadelních a tanečních
souborů, autorská čtení Pavla Kohouta
nebo Jaroslava Rudiše nebo připravovaný třetí ročník Noci literatury. Jedná se
o veřejné čtení současné české a evropské literatury na deseti pečlivě vybraných
a netradičních místech Prahy a několika
dalších evropských měst. Během jednoho večera se představí deset českých
a evropských současných literárních děl.

Cílem projektu je nejenom představit
současnou evropskou literární produkci,
ale také atraktivním způsobem zvýšit zájem veřejnosti o četbu. Na tomto projektu
se finančně podílí Česká centra i naši zahraniční partneři. V souvislosti s podporou „živé kultury“ stojí za zmínku zcela
určitě i tzv. street festivaly, během nichž
je přímo na veřejných prostranstvích
prezentována hudba, ale i móda, tradiční
české výrobky a turistické atraktivity.
Snaží se ČC podporovat i českou literaturu v zahraničí, například finanční stimulací
překladatelských či edičních aktivit? Nebo
to přenecháváte jiným institucím, jako je
např. ministerstvo kultury?
Podpora současné české literatury tvoří
v naší činnosti významnou část. Jak jsem
již zmínil, vystupujeme spíše v roli spoluorganizátora či iniciátora, finanční podpora např. překladatelských aktivit nebo
oficiální účasti na knižních veletrzích
však nespadají pod naši činnost.
Jsme v období „Erasmus generace“, kdy téměř každý evropský vysokoškolák v průběhu studia vyjíždí do zahraničí. Jaký je zájem
např. amerických studentů o české univerzity? Daří se vám propagovat i univerzity
v českých regionech, nebo je noční život
v Praze nepřekonatelnou překážkou?
Ano, o propagaci univerzit v regionech
se dlouhodobě a systematicky snažíme
v našich programech. Např. v loňském
roce organizovalo České centrum New
York pilotní projekt ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně pod
názvem ZlíNY. Projekt v sobě propojil
regionální prezentaci Zlína po turistické
a obchodní stránce s nejnovějšími trendy
v oblasti designu právě prostřednictvím
velmi šikovných studentů z UTB v oblasti produktového, módního či grafického designu. Celý projekt trval několik

měsíců a získal řadu pozitivních ohlasů,
proto zvažujeme jeho rozšíření i do dalších Českých center. Velmi intenzivně se
rozbíhá i spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně.
Jaký smysl má snaha Českých center působit na poli proexportní politiky? Nekonkurujete si zbytečně s Czechtrade? Či je to
úmyslná aktivita na podporu Czechtrade?
Česká centra mají podporu vnějších ekonomických vztahů v náplni své činnosti.
S rozvojem sítě zahraničních kanceláří
CzechTrade po roce 1999 souvisí koordinovaná dělba práce a Česká centra
standardně nabízejí spolupráci v oblasti ekonomických prezentací, tiskových
konferencí, seminářů apod. Některá centra mohou nabídnout i nadstandardní
služby. Jedná se například o České centrum – Český dům Moskva s unikátním
zázemím a servisem. V rámci sjednocení
výstupů státní správy se změnil i systém
uveřejňování informací na našem informačním portálu www. export. cz. „Přetahování se“ se o nějaké aktivity je institucionálně v podstatě vyloučeno. A to jednak
s ohledem na fungující koordinační rady
při MPO ČR, kterých jsme členem, tak
i s ohledem na odborné zázemí CzechTrade. Tomu bychom obecně v oblasti podpory ochodu nemohli konkurovat. Pokud
se hledá vhodný atribut k označení spolupůsobnosti Českých center a CzechTrade,
pak je to spolupráce a synergie. O konkurenci se tedy nejedná.
Na základě jakých kritérií byla vybrána lokace Českých center v zahraničí. Drtivá většina se nachází ve státech EU, ostatní ve
státech se silným diplomatickým zastoupením. Nestálo by za to zaměřit úsilí Českých
center do regionů, kde nemáme zastoupení? Řekněme na Nový Zéland a mnoho
dalších států, kde je velmi slabé povědomí
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o ČR. Či je otevření centra např. v Buenos
Aires snahou vykročit podobným směrem?
Kritéria pro výběr Českých center v zahraničí do určité míry kopírovala priority naší zahraniční politiky. Tak tomu
bylo i před rokem 89´, kdy se naše zahraniční zastoupení zřizovala na východ
od našich hranic. Po Sametové revoluci
se mezinárodní politika zásadně změnila
a s ní i směřování a priority veřejné diplomacie. Dnes máme po světě v 21 zemích na třech kontinentech celkem 24
Českých center. Od New Yorku, Londýna
přes Buenos Aires až po Tokio, Moskvu
či Kyjev. Chtěl bych konstatovat, že existuje potenciální zájem a mnoho záměrů,
kde všude by se ČC mohlo otevřít. Samozřejmě se velice těžko dočkáme ideálního
stavu, abychom mohli realizovat všechny
projekty. Naše koncepční záměry jsou
koordinovány s naším zřizovatelem, jímž
je Ministerstvo zahraničních věcí České
republiky, a důležitým faktorem jsou zájmy naší veřejné diplomacie ve světě i finanční možnosti.
Jste příspěvkovou organizací Ministerstva
zahraničí ČR, mají na fungování ČC vliv
i personální změny na postu ministra, či
fungujete naprosto nezávisle na politickém
dění?
Česká centra jsou samostatnou organizací fungující na základě Statutu, který

Ing. Jaroslav Kantůrek, od března
2008 ředitel Českých center (ČC).
Přes 10 let se pohyboval v zahraniční diplomacii. Úspěšně řídil České
centrum v Haagu a poté ve Stockholmu.
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upravuje postavení, způsobnost, činnost
a způsob financování Českých center.
Zásadní rozhodnutí, která podléhají ministrovi, nebyla v minulosti ovlivněna
změnou na postu šéfa resortu ministerstva zahraničí.
Česká centra pořádají často i jazykové
kurzy českého jazyka. Je o takovou výuku
zájem? Nebo se jedná o jednotlivce, kteří
se například snaží částečně osvojit jazyk
svých předků?
O výuku českého jazyka je již tradičně
značný zájem. Nabídku výuky jsme proto na vybraných ČC rozšířili i o jazykové
kurzy pro děti. O kurzy mají zpravidla
zájem jednotlivci, kteří se potřebují dorozumět česky buď z profesních důvodů,
nebo právě kvůli svým předkům. Největší
poptávku zaznamenáváme na centrech
v Paříži, Berlíně, Moskvě a v New Yorku.
Za rok 2007 se našich jazykových kurzů
účastnilo více než 1153 osob. Česká centra podporují i mezinárodní projekt Česká škola bez hranic, která již zahájila svou
činnost v Londýně, Paříži a Berlíně.
Jak těžké je financovat fungování samotných ČC a jejich aktivit? Jste odkázáni plně
na „ministerské“ peníze, či jsou i ostatní
zdroje natolik hmatatelné, že se nemusíte
o svou existenci bát?
Jak již bylo naznačeno, jsme příspěvkovou organizací ministerstva zahraničí,
proto je pro nás dotace na naši činnost
od zřizovatele stěžejní. Druhým významným zdrojem financování jsou výnosy
generované ekonomickými aktivitami
Českého centra – Českého domu v Moskvě, které dlouhodobě pokrývají rozdíl
mezi náklady na činnost celé sítě ČC
a dotací ministerstva. České centrum –
Český dům v Moskvě poskytuje hotelové
a restaurační služby, pronajímá kanceláře a nabízí pro firmy bohatý informační
a podnikatelský servis, včetně organizace
seminářů nebo firemních prezentací.
Přibližte nám prosím běžné fungování ČC
a prozraďte nám, jaké nejzajímavější projekty a kde chystáte?
Vybrat z naší široké kulturní palety ty
nejzajímavější projekty je opravdu složitý úkol. Jen během šesti měsíců českého
předsednictví v Radě EU připravila česká
centra v zahraničí stovky akcí, 70 nejvýznamnějším z nich byl propůjčen status
oficiální doprovodné akce. Hlavním té-

matem většiny našich akcí je propojení
tradice a současnosti. Chceme ukázat,
že jsme moderní a kreativní zemí, která
navazuje na bohaté kulturní dědictví. Letos uplyne pět let od vstupu Česka do EU
a zároveň 20 let od pádu železné opony
v Evropě. Toto výročí připomene například komponované pásmo Cirkus totality, které se představí ve 12 metropolích
po Evropě, či celoroční kulturní festival
na ČC Paříž „Apres ’89“ („Po roce ’89“),
pojímající všechny oblasti kultury – historii, literaturu, film, divadlo, výtvarné
umění, vážnou i populární hudbu, jazyk
i vzdělávání. Současná česká architektura
se představí v expozici New Face of Prague, mapující proměny Prahy prostřednictvím moderních staveb.
Dvacet let života v demokratické společnosti si připomeneme výstavami Jeden den v ČR, prezentující českou fo
tografii, a Jeden svět – Člověk v tísni,
filmové ozvěny festivalu s lidsko-právní
tematikou, cílenou v roce 2009 na téma
„Střední Evropa – zpráva pro demokracii“, která mapuje vývoj v zemích střední
Evropy po roce 1989.
Na výročí 50 let od smrti skladatele
Bohuslava Martinů zase upozorní série
koncertů Martinů Revisited. Zajímavý
doplněk ke koncertům budou tvořit
výstavy o životě tohoto významného
českého umělce. Za zmínku ale také stojí
tvorba české kinematografie prezentované v New Yorku a Velké Británii, interaktivní expozice Petra Nikla Orbis Pictus či
již zmíněná Noc literatury, která se bude
konat 13. května v Praze.
A co budete za rok či další dva roky v čele
ČC považovat za svůj osobní úspěch?
Doufám, že se nám podaří zajistit kontinuitu naší činnosti a že úspěšné české
projekty mají šanci putovat v zahraničí
i několik let. Jsem rád, že už dnes přesahuje činnost ČC daleko horizont kultury
a dokáže efektivně propagovat i ekonomické zájmy, principy demokracie, lidských práv a představovat Českou republiku jako dobrou volbu v oblasti obchodu,
vzdělávání a volného času.
K tomu je potřeba nejen tým kreativních a manažersky zdatných ředitelů
a ředitelek ČC v zahraničí, ale také nadšených mladých a perspektivních pra
covníků v týmu pražské centrály. Pak se
nám bude společná práce určitě i nadále
dařit. 
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Santa Marta
Simona Jonsson

D

ůvodem, proč navštívit Santa Martu, bylo její okolí. Náš zubem času
poznamenaný, leč příjemný hotel
v Cartageña de India se příjezdem skupiny mladých Kolumbijců změnil v teror
zvaný „mládí se chce bavit“. Po noci probděné za zvuků hudby, čím primitivnější tím hlasitější, promísené boucháním
balonků, opilým a zfetovaným křikem
jásajícího mládí a bezmocným krčením
ramen recepční, jsme se rozhodli odjet
o den dřív.
Taxikář v St. Martě měl sice staré
a rozbité auto, zato však slušnou cenu.
A mezi tím, co mi nohy hřál vzduch
z čehosi velmi přehřátého pod kapotou,
snažila jsem se pocítit toto město. Můj
vnitřní hlas mi našeptával, že to tu bude
dobré, a přidával cosi o překvapení.
Recepční v hotelu zamžoural ospalýma očima za tlustými skly brýlí. „Vyplnit
ubytovací kartu,“ pravil vážně a píchnul
prstem do kolonek formuláře. „Papírová
pornografie,“ zamumlal Leif a do rubriky
jméno zapsal číslo pasu. Logicky pak do
čísla dokumentu napsal Jonsson. K mému
překvapení neuvedl v rubrice zaměstnání „čistič ulic“, jak bývalo jeho zvykem,
ale řádně „inženýr“ a podal formulář
recepčnímu. „Ještě ona,“ zamžouraly
ospalé oči směrem ke mně a poté k rubrice, kam má být zanesena plná a pravdivá informace o mé osobě. Tentokrát se
objevilo jméno i číslo dokladu ve správné
kolonce. Recepční spokojeně zamžoural
a dodal: „Povolání“. Bez zaváhání vyplnil
Leif „luxusní manželka“. Tímto označením vyjadřuje fakt, že nechodím do
práce a žiji v luxusu čtyř zdí „očekávajíc

příchod pána domu“. Recepční vážně
zkontroloval kartu. „Co to je?“ zastavil se
u „luxusní manželky“. „Luxurious wife,
„odvětil Leif rozhodně. Zkoumavý zrak
recepčního přejel moji osobu a nechápavě se zastavil u papíru. „Luxurious wife!“
zopakoval Leif hlasitěji. Recepční sklonil
hlavu k přihlášce a hluboce se zamyslel
„Á, profesora?!“ rozzářila se jeho tvář
o několik vteřin později. „Sí, profesora,“
přitakal Leif. Recepční spokojeně přikývl
a založil pravdivou a plnou informaci
zanesenou na hotelové kartě do hlubin
recepčního pultu.
Santa Marta je nejstarší „živé“ město
v Kolumbii. Na rozdíl od Cartageñi de
India není staré město obklopené silnou
kamennou zdí, která bránila nájezdům
nepřítele. Na rozdíl od Cartageni nečelí
St. Marta nájezdům autobusů a výletních
lodí s turisty. Během dvou dnů potkáváme čtyři „bledé tváře“.
Obědvali jsme grilované kuře v restauraci na rohu naší ulice. Mladý gringo
o berlích došoural a usadil se u stolu za
našimi zády. Nevěnovali jsme mu pozornost až do chvíle, kdy zahalasil anglický
rozhovor. Gringo dostal společnost.
Automaticky jsme se otočili a zírali na
dvojici. Byl to první anglický rozhovor
po šesti dnech pobytu v St. Martě.
„Hello, how are you doing,“ otáčí se
k nám snědá tvář ve světlé košili. „Hello,“ vracíme pozdrav a slušně se otáčíme
zpět k našim talířům. Nechceme rušit
rozhovor. Neslyšet ho však nemůžeme.
Téma nás zaujalo, a tak se po chvíli
váhání otáčíme zpět a přidáváme se ke
konverzaci. Hlasitá angličtina patří dvaa-

čtyřicetiletému Juanovi. Juan je podruhé
ženatý inženýr, žid. Kromě nové mladé
ženy a čtyřměsíčního syna vlastní malý
hotel v naší ulici a pohnutou rodinnou
historii. Je vzdělaný a má velký všeobecný přehled. A tak nám vypráví o českém
předválečném průmyslu, který byl nej
lepší v Evropě, a o stroji, co vyrábí na zakázku a teď mu stojí uprostřed obýváku.
A také vypráví o nekonečných drogových
válkách a občanských válkách a krutosti,
která je dědictvím po španělských inkvizitorech.
„Byl jsem tam jednou a podruhé bych
tam šel s kulometem,“ vyprávěl Juan
o škole, kde učí jeho žena.
Slumy jsou místa, kde bída, hlad
a nevzdělanost píší zákon lidské džungle.
Malé holčičky tam nabízejí svá ještě dětská těla, lidé tam žijí jako zvířata. Jsou to
domovy tisíců lidí.
Zkuste si představit, že jste se tam
narodili, v plechové ohradě na udusané
zemi nevzdělané čtrnáctileté matce. Jakou cenu má váš život?… Vzpomeňte si
na všechny „nespravedlnosti“ a „smůly“,
které vám život přinesl.
Jaká je spravedlnost narodit se ve slumu? Proč se tam narodil kluk, co žebrá
o zbytky jídla z vašeho talíře, a ne vy?
Představte si, že vaše postel jsou pomočené schody a možná jediné, co pomáhá přežít, je droga. Jaký význam mají
všechny křivdy vašeho života? Jakou
cenu má lidský život?

Život v Santa Martě

Dlouhá rohová zeď ukrývá velký prašný
dvůr. Nad otevřenými vraty visí starý
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dřevěný štít s nápisem „parquero“. Uvnitř
dvora parkuje několik automobilů. Mezi
nimi uprostřed zaprášeného smetiště
sedí skupinka Kolumbijců na rozbitých
židlích okolo plastového stolu. Mezi
rozbitými krámy běhají děti, slepice
a psi. Zbytky staré kancelářské židle na
nejvyšším místě smetiště vévodí idyle na
parkovišti. Stejně jako tady i na dalších
dvorcích a smetištích v naší ulici prožívají svůj život snědé kolumbijské rodiny.
Otevřená vrata do čehosi, co připomíná
garáž, odkrývají pohled na potrhané, špinavé sofa, kde pohodlně usazená rodina
sleduje televizi. Jiní lidé sedí na plastových
židlích venku na ulici. Ti méně majetní
sedí či leží přímo na chodníku. My seděli
na zídce před obchodem a snídali bábovku. Naproti v parku postřikoval zahradní
ostřikovač trávník. Pod ostřikovačem se
sprchovali muž a žena v plavkách. Slunce
svítilo a nový den začal jako každý jiný.
Prodavači teď nabízí své zboží. Nejvíce
se nabízí a nejméně jdou na odbyt korálky. Kromě místních je produkují a snaží
se prodat i několik hippies. Asi padesátiletá žena s obrovským drdolem z dredů
a velkým báglem na zádech promenuje
od rána do večera pláží. Její zastřený
mozek zakrývá několik metrů dredů.
Její mysl se toulá v nebi bláznů a feťáků.
Kdyby každá drogami zastřená mysl
měla svou hvězdu, nebylo by kolumbijské noční nebe černé, ale zářilo by víc
než v poledním slunečním žáru. Možná
je zastřená mysl černá jako kůže většiny
těch, co žijí v St. Martě. Nevím, na co
myslí ti, co leží v prachu ulice. Nevím,
na co myslí čtyřicetiletý muž, který močí
uprostřed silnice, poté se sehne, namočí
prst do moči, olízne ho a jde dál. Nevím,
o čem se zdá dětem, které zfetované spí
uprostřed dne v ulicích města. Jejich
duše spí dnem i nocí a jejich žaludky
možná už necítí hlad…
Na hranicích v džungli zastřelili vojáci několik vůdců guerrilas. Následoval mezinárodní konflikt a diplomatické urovnání. Kartely, guerrilas, pala
mitair…
„Tady nikdy nebude klid,“ říká Pa
tricia, která se narodila v Medellínu
a prožila svůj život v Cali, „člověk tu cítí
stálý stres.“
Co asi cítí ti, kterým už záleží na
jediném?
Jednou jsem si při návratu do hotelu
zašla a namísto v naší dvanácté ulici jsem
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se ocitla v horní části jedenácté. V kapse
právě koupený prstýnek, paranoidně se
rozhlížejíc kolem sebe, jsem najednou
pocítila jiné prostředí. Otevřené bary byly
obležené místními „machy“ a pasáky.
Z otevřených domovních dveří visely jak
přezrálé vinné hrozny prostitutky. Prošla
jsem palbou ostře nabitých pohledů.
Zfetovaní ztroskotanci leželi na dlažbě,
jejich dodavatelé popíjeli kávu z plastových kelímků. Zrychleným tempem jsem
zahnula směrem k naší dvanácté. Široce
rozevřená vrata smetiště s názvem parkoviště se na mě usmála z rohu naší ulice.
Stísněná atmosféra byla pryč. Pohledy
krys zůstaly na chodnících a v kanálech
jedenácté ulice…
Tlusté černošky usadily své obří zadky
v plastových židlích za rezavým plotem.
„Černošky jsou nejhorší,“ říkal Paul, co
prožil dětství v Harlemu a další spoustu

let v chudinské čtvrti v Cartageña de India. „Jsou hrozně silný, nadávají a klidně
ti jednu ubalí. Nedá se s nima žít.“ Dnes
Paul pracuje jako soudní překladatel
v New Yorku. Překládá u soudu, kde
soudí zločiny. Paul nebude nikdy nezaměstnaný.
Černošky v St. Martě zavrtěly obrov
skými polokoulemi a pokračovaly v debatě na špinavém dvoře…
Cedule s nápisem „Praga“ ukazovala
směrem do rozkopaného náměstí. Znak
českého lva a nápis Praga nad prosklenými dveřmi naznačoval, že jsme tu
správně. Přede dveřmi stál vyhazovač,
ze sálu se ozývaly zvuky salsy. „Proč se
to tady jmenuje Praga?“ zeptala jsem se.
Vyhazovač i jeho kumpán se zamysleli.
Následovala záplava slov. Poté svorně
odpověděli: „Přece podle pražské panny.“
Nechápavě jsem na ně zazírala. „Pražská
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panna, co to je?“ „No, přece pražská panna,“ trvali na svém a bylo jasné, že oni,
na rozdíl ode mě, naprosto jistě věděli, že
Praha je Prahou podle pražské panny…
Slunce ozářilo hladinu doruda a bezhlesně sklouzlo do vln moře. Na malou
pláž, park i okolní hory se snesl soumrak.
Psi, kteří odpoledne odložili svá vyhublá
těla na pláži, předstírajíce posmrtný stav,
večerem ožili a vydali se hledat potravu.
Muž s dvěma dětmi na krku se vydal po
pláži žebrat. Skončil den a začínala noc
v nejstarším „žijícím“ městě v Kolumbii.
Na lavičce na náměstí seděl mladík
s dívkou. Okolní stromy osvětlovalo bledé světlo lamp a kostel naproti dodával
téměř romantickému místu důstojnost.
Posadili jsme se na protější lavičku. Pár
metrů od nás pokřikovali muži u pojízdného stánku. Dívka přišla zprava. Koule
jejích prsou se valily z hluboko otevřené-

ho výstřihu i podprsenky pod ním. Prsa
vypnutá na maximum, sukně zkrácená
na minimum přecupitala kolem nás,
zašveholila s dívkou z protější lavičky
a zmizela ve tmě. Zleva s prudkým
zaskřípěním přibrzdil své kolo mladík
kolem dvacítky. Odhodil kolo, pozdravil
se s párem odnaproti, naskočil na kolo,
objel kolečko, prudce přibrzdil, odhodil
kolo a usadil se vedle dvojice na lavičce. Dívka se sklonila ke kolu a vzala za
řídítka. Ve vteřině se zaryl prst majitele
kola do jejího přirození krytého krátkou
sukní. Dívka vyjekla, vrátila se na lavičku
a mladík si šňupnul kokain. Opustili jsme
téměř romantický koutek před kostelem
a vrátili se do hotelu…
Kolumbijští vojáci nosí samopaly. Kolumbijští policisté mají většinou jen
pistole. Turistická policie je všude tam,
kde jsou turisté. Policisté a vojáci postávají v centru města. V chudinských
čtvrtích zahlédnu vojenskou či policejní
uniformu jen zřídka. Vojáci a policisté
kontrolují silnice a vše, co po nich jezdí.
V Bogotě procházejí centrem i parkem,
v Cartageně křižují chodníky starého
města i novější hotelové zástavby. V St.
Martě vyhánějí děti z vody, když nad
mořem ztmavne obloha do barvy inkoustu a pláž osvětluje žlutavé světlo
lamp. Mladí, štíhlí, usměvaví policisté
a vojáci udržují řád a pořádek, zatímco
mladé matky rodí další syny, kteří za
pár let oblečou uniformy. Dívky nepoužívají drahou antikoncepci. Přerušit
těhotenství je proti Bohu. Je dům, kde
žijí ženy od šestnácti do dvaceti let samy
s dětmi mužů, kteří nenávratně zmizeli
či navždy ztratili zájem o následky svých
radovánek. Žijí tu a sní sen o bohatém
gringovi, který je jednoho dne odvede
do lepší budoucnosti…
Stává každý den na rohu naší ulice.
Na nohou bílé dečky, na hlavě bílou
helmu. Od helmy k dečkám zelenou
uniformu. Pevně utažený opasek obepíná kalhoty po kolegovi silnější postavy.
Aspirant policejní školy tu s píšťalkou na
krku hlídá pořádek. Stojí tu, když ráno
přicházíme k pláži. Stojí tu v poledne,
když obědváme v protější restauraci.
Nás ovívají větráky a on v žáru ulice netrpělivě kroutí kalhotami pod opaskem
a postrkuje bílou helmu dozadu a vpřed.
Neklidně se vrtí na svém stanovišti,
zatímco mně pod větrákem po zádech
stékají potůčky potu.

Schované pod víčky

Ležím na kamenné letištní lavici. Unavené oči neosvobozuje spánek. Pod
zavřenými víčky přeskakují obrazy lidí ze
St. Marty.
Stejně jako každou noc i dnes večer
zalehne na schodech bankovního domu
uprostřed náměstí skupinka bezdomovců. Ještě včera večer jsem se smála nad
„noclehárnou“, když jsem šla vyzvednout
peníze z bankomatu. Skupina šesti chudáků si tu pod automaty plnými špinavých
bankovek chrání své malé společenství.
Občas tu přes den hrají karty, a když se
snese na město noc, rozprostřou tvrdý
papír či kus špinavého hadru namísto
prostěradla…
Když jsem dnes naposledy pozdravila
kolumbijské slunce, mé oči marně hledaly bosonohou ženu s batohem a hlavou
obtočenou metrovými šňůrami dredů.
Každý den kráčela ránem její hubená
postava následována psy. Dnes poprvé
jsme se na sebe neusmály. Možná jí karty,
které držívala v ruce, napověděly, že dnes
odjíždím zpět do nesvobody. Možná by
se na mě dnes nemohla usmát…
Ani horké sluneční paprsky, ani křik
kolemjdoucích prodavačů nedokázaly
probudit asi dvanáctiletého chlapce spícího na chodníku. Červené tričko a červené kalhoty, pod hlavou špinavý schod,
nebyl tu nikdo, kdo by mu ukradl hlad
z žaludku. Ani se nepohnul, když jsem
položila plážovou deku k jeho hlavě…
Tolik odlišný byl osmiletý prodavač
nápojů s báječným názvem „aromática“,
který včerejší noc běhal po pláži se svými
termoskami. Když jsem na něj zamávala,
rozzářily se jeho oči. „Canela?“ zeptala
jsem se. „Sí.“ „Grande,“ požádala jsem
a on naplnil velký plastový kalíšek a se
šťastnýma očima mi ho podal. Ještě se
otáčel, když odcházel, prodal sladkou
skořicovou vodu za 5 CZK a navíc señoře
odjinud…
Naposledy procházím naší dvanáctou ulicí. Pokřivený a shrbený blázen,
s kterým jsme se každý den s úsměvem
zdravili, sedí na chodníku a srká z misky
polévku. Jeho oči na mě prázdně pohlédnou bez toho, aby pochopily, že moje
cestovní taška znamená, že se vidíme
naposled. Nebo snad pochopily, jen lžíce
v polévce měla podstatně větší význam,
než aby přerušil jídlo a zahýkal své „Buenos dias“.
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Polámané okamžiky
Michel Faber
Fahrenheitova dvojčata
Vyd. Kniha Zlin, Zlín 2008, 282 s.

H

olanďan? Australan? Skot? Všechny tyto země považují Michela
Fabera za svého spisovatele. V Nizozemsku se narodil a stále vlastní občanství této země, do Austrálie emigroval, když byl dítě s rodiči, a ve Skotsku už
nějakou chvíli žije. Stejně těžko zařaditelná je Faberova tvorba. Jeho první román Pod kůží (česky 2002) je v Městské
knihovně v Praze zařazen v sekci sci-fi
a fantasy, přestože vyšel v odeonské edici Světová knihovna. Michel Faber je tím
typem autora, jenž bezmezně nadchne
českého překladatele a on se pak snaží
celé jeho dílo představit i českému čtenářstvu. Tím překladatelem je Viktor
Janiš, který proplouvá různými žánry se
stejnou lehkostí jako Faber. Již několik
let slibuje překlad románu Kvítek karmínový a bílý, románu o téměř tisíci stranách odehrávajícího se ve viktoriánské
Anglii. Snad se dočkáme už v roce 2009.
Ostatně ve stejný rok by měla vyjít další
Faberova sbírka povídek Někdy prostě
prší i jeho příspěvek do knižnice světových mýtů, Evangelium ohně, oživující
prométheovský mýtus.
Faber je zručný dělník slova. Jeho
povídkám nechybí úderná pointa, a po
kud máte s povídkami podobný problém
jako já, tedy že skončí dřív, než se do nich
začtete, nabízí Faber trochu šetrnější přístup. Do každé vtáhne čtenáře už úvodní
větou. Třeba povídka Jak málo stačí začíná takto: „Když jednou ve středu ráno
nedávala Christine na chvilku pozor,
upustila dítě na podlahu a ono se jí polámalo.“ Spojení slov „dítě“ a „polámalo“
v jedné větě je samo o sobě dost bizarní
na to, abychom se chtěli dozvědět víc.
Povídka Andy se vrací zase začíná slovy:
„Zamrkal a otevřel oči. Zjištění, že je
naživu, ho překvapilo.“ Anebo povídka
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Jiří G. Růžička
Oči duše: „Výhled z Jeanettina okna stál
po pravdě řečeno za hovno.“
Faber je také skvělý fabulátor a ve
většině jeho povídek přijde v určité chvíli
zlom. V povídce Myš nejprve sledujeme
mladíka, který se marně pokouší dohrát
jakousi počítačovou hru, jejímž cílem je,
aby se hlavní hrdinka svlékla do naha.
Obdivujeme, jak dobře dokáže autor popsat hráčskou mánii, zejména chvíle, kdy
se nedaří a hráč začíná po poiksté stále
od začátku, když vtom někdo zaťuká na
dveře. Do příběhu vstupuje mladíkova
neznámá sousedka a on je z intimity počítačové hry vytržen a vyzván, aby sousedce pomohl zbavit se myši. Opouští
přítmí pokoje a vydává se vstříc nezná
mému bytu ve známém domě. Obě víceméně nesouvisející části povídky tak
spojuje myš. V jednom případě myš jako
počítačová periferie, nezbytná při hraní
her, v druhém skutečná, živá myš jako
zosobnění strachu, který si spojujeme
převážně se ženami.
Přesto je tu něco, co umí Faber ještě
lépe než úvody a zvraty v příběhu. Je to
zachycení okamžiku nebo zkrátka jen
nějaké chvilkové atmosféry. Snad každý
rodič má občas nepříjemnou představu
vlastního mrtvého dítěte. Hlavní hrdinka
povídky Plavání pro pokročilé je léčící se
feťačka, která smí občas vidět své, asi
pětileté dítě. V této povídce se s ním
vydá do plaveckého bazénu. Během
ostýchavého hraní si s dítětem najednou
přichází klíčový okamžik: „zničehonic
se jí udělalo špatně při představě, která
se jí narvala do hlavy jako diapozitiv do
promítačky: mrtvý Tonda plovoucí na
hladině.“ Od té chvíle se jí tato vize drží
až do konce příběhu. O tom, jak silná
taková utkvělá představa je, přesvědčuje
Faber i netradičně řečeným, ale silným

obratem: „Pořád před sebou měla obraz
Anthonyho plovoucího tváří ke dnu;
vypadal tak mrtvý, jak to dokážou jen
mrtvé děti.“ V jiné povídce, nazvané
Vanilkově žlutý jako Eminem, zase prožíváme zdánlivě banální okamžik, kdy se
„Don, syn lidí, kteří už nežijí“ přesouvá
s rodinou na dovolené vlakem od jedné kulturní pamětihodnosti k druhé.
Všichni pospávají a Don si celou rodinu
pečlivě prohlíží. Vybavují se mu přitom
vzpomínky z minulosti, přičemž vypravěč tento proud vzpomínek narušuje
oznámením, že Don už za chvíli zažije
nejšťastnější okamžik svého života. A co
že je tím nejšťastnějším okamžikem? Je
to právě chvíle, kdy si Don uvědomí, jak
přese všechno, co se mu na jednotlivých
členech rodiny nelíbí, je v jejich společnosti šťastný. Je to přesně to zachycení
chvíle štěstí, jaké na nás přijde, když
jsme nějakým způsobem omezeni a vybavujeme si okamžiky, kdy jsme takto
omezeni nebyli. Přitom ve chvíli, na niž
vzpomínáme, si své „štěstí“ nedokážeme
uvědomit.
Soubor obsahuje 17 povídek a ne
všechny jsou samozřejmě stejně dobré.
Nejdůležitějším hlediskem je téma, které
vám buď padne, nebo ne. Některé povídky mohou být pro někoho příliš sci-fi,
některé zase vyžadují určitou životní
zkušenost, jako například rodičovství
u té s utopeným dítětem. Výhodou je, že
se do nich lehko začtete a lehko z nich
i vyklouznete. Některé se vám vryjí do
paměti, jiné si po dočtení nedokážete
vybavit. Fahrenheitova dvojčata jsou ale
tak různorodá, že za přečtení rozhodně
stojí.
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Konflikt světů a svět konfliktů.
Střety idejí a zájmů v současném světě.
Jiří Tomeš, David Festa, Josef Novotný a kol.
Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě
Vyd. Nakladatelství P3K, Praha, 2007, str. 349

J

ak vypadá postmoderní válka? Po
konci studené války roste nebo klesá
množství ozbrojených konfliktů a jejich obětí? Jaké jsou jejich příčiny a charakteristiky – a v čem jsou jiné oproti válečnému krveprolévání z dob bipolarity?
Jiří Tomeš, politický geograf z Univerzity Karlovy a autor knihy Konflikt světů a svět konfliktů – Střety idejí a zájmů
v současném světě, pro nás má dvě zprávy.
Ta dobrá říká, že postupně ubývá „klasických“ válek mezi státy. Ta špatná naopak
upozorňuje, že narůstá počet nepřehledných, těžko kontrolovatelných a nadmíru
brutálních ozbrojených konfliktů nižší
intenzity odehrávajících se uvnitř jednotlivých států; nejčastěji v subsaharské
Africe a okrajovém pásu Asie.
Svět se tak autorovi rozpadá na dvě
části, kde panuje poněkud jiná logika
vzniku ozbrojených konfliktů: „Blízký východ se zásobami energetických surovin
a kontakty Židů s muslimy, podobně jako
širší oblast Kaspiku, zůstávají geopolitickým ohniskem par excellence a dějištěm
nekonečného seriálu válek.“ Geopolitické
koncepce vzniku mezinárodního napětí
a propukání ničivých ozbrojených konfliktů s oblibou upozorňují na to, že pes
je zakopán v geograficky nerovnoměrně
rozložených zdrojích a strategických pozicích (rozhodujících například pro bezpečnou distribuci zdrojů) na straně jedné
a vojensko-politické moci a poptávky po
zdrojích na straně druhé. Čím méně se
ve světě překrývají oblasti moci, spotřeby
a alokace zdrojů (např. ropa, zemní plyn,
rudy), na o to větší problémy spojené
s rostoucím napětím v mezinárodních
vztazích si svět zadělává. Geopolitici pak
vášnivě diskutují zejména o tom, zda je
stabilnější – a tedy i méně násilný, ačkoliv
nikoliv nutně spravedlivější – unipolární,

bipolární či snad dokonce multipolární
systém mezinárodních vztahů. Právě
dnes jsme podle Jiřího Tomeše svědky
úpadku starých velmocí a vzestupu mocností nových. Postupně se tak rodí nový
systém mezinárodních vztahů, což je provázeno zvýšenou geopolitickou aktivitou
hlavních, a po zuby ozbrojených, aktérů.
„Stárnoucí veteráni“ se snaží udržet své
dosavadní pozice, zatímco draví nováčci
mají úplně jiné představy o uspořádání
světa: „A aby nikdo nepochyboval, že
jsou schopny světu vnutit svou vůli, snaží
se Spojené státy americké opanovat rozhodující strategické body a oblasti světa,
než příliš zesílí noví soupeři – Čína a její
rivalové – s obrovskou spotřebou dnes
nebo brzy silně nedostatkových surovin.“
Daleko smutnější příběh se však odehrává na „geopolitické periferii“. Právě
zde za nezájmu světové veřejnosti, médií,
velmocí či bezzubé OSN dnes teče nejvíce krve a dochází k největšímu množství
ozbrojených konfliktů. Pro postmoderní
válku je typické stírání rozdílů mezi
válkou, organizovaným zločinem, guerillovými a povstaleckými aktivitami, terorismem a politickým násilím (represe,
genocida). Je velmi těžké rozeznat, kde
končí jedna forma násilí a začíná druhá,
stejně jako bývá nemožné určit, kudy
vlastně prochází fronta, protože na oblibě
získávají nejrůznější formy asymetrického boje. Roste i variabilita bojovníků. Od
pravidelných profesionálních jednotek
s kázní a profesní ctí přes nejrůznější
samozvané milice z „civilů“, stále častější
najímání žoldnéřů soukromých firem
(tuto možnost vážně zvažuje i OSN)
a dětské vojáky (v 90. letech 20. století
naverbováno na 2 miliony dětí) až po
tzv. „sobels“ – přes den příslušník špatně
placených oficiálních složek („soldiers“),

Karel Černý

přes noc svérázná forma přivýdělku („rebels“). Ve výsledku se stále více proplétají
bojové a civilní aktivity, zvyšuje se podíl
civilních obětí, roste počet uprchlíků
a humanitárních katastrof.
Poctivý rozbor příčin současných
konfliktů je vyústěním celé studie. Prakticky žádný konflikt nemá jednu jedinou
příčinu, a tedy ani žádné přímočaře
jednoduché řešení. Vždy jde o souběh
více dlouhodobě působících faktorů
(např. chudoba, překotná modernizace,
populační exploze, etno-religiózní heterogenita, vývoj cen na světových komoditních trzích) v kombinaci s aktivitami
konkrétních aktérů („mobilizace pod
prapory“). Aby toho nebylo málo, různé
faktory nabývají na významu v různých
fázích konfliktu. Naprostá většina válek
(až 80 %) je dnes motivována kulturními
rozdíly zúčastněných stran; jde o „konflikty za identitu“. Vesměs však neběží
o hlavní příčinu vzniku násilí. Jako spouštěč působí například rychlý populační
růst jednotlivých společenství. Nebo pád
doposud dominujícího politického režimu a ideologie následovaný pokusem
o politickou tranzici opřenou o nově
probouzené identity a nově vzývané ideologie (např. býv. SSSR, Jugoslávie, Irák).
Ale také rychlá a překotná modernizace
zaostalých společností v podmínkách
jejich etnické, náboženské a sociální
roztříštěnosti. Velmi nepříjemná situace
pak nastává zejména v situacích, kdy
etno-religiózní rozdíly zároveň kopírují
rozdíly sociálně-ekonomické povahy.
Právě v tomto světle je nutno korigovat
kontroverzní a mediálně přitažlivou tezi
o „krvavých hranicích islámu“.
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Většinový volební systé
Miloš Brunclík

Jednou z radikálnějších va
riant reformy volebního
systému je přechod na
většinový systém.

Č

eskému volebnímu systému je
oprávněně vytýkána neschopnost
generovat stabilní, většinové a akceschopné vlády. Jednou z radikálnějších
variant reformy volebního systému je
přechod na většinový systém. Stejně jako
v případě proporčních systémů existuje
široká škála většinových systémů, proto
je přesnější hovořit o většinovém volebním systému v plurálu. Pokusme se
obecně shrnout pozitivní účinky většinových volebních systémů: (1) schopnost
vytvářet většinové, stabilní, akceschopné
vlády, (2) jasné oddělení vlády od opozice a jasné rozdělení odpovědnosti, (3)
parlamentní volby se stávají hlasováním
nejen o složení zákonodárného sboru,
ale často i hlasováním o předsedovi vlády, (4) užší vztah mezi poslancem a voliči, (5) dostředivý směr soutěže a pe-

nalizace extrémních stran. Nejznámější
variantou většinového volebního systému je tzv. jednokolový většinový systém
(např. USA, Velká Británie), který může
za splnění několika důležitých podmínek
vytvářet jednobarevné většinové a akceschopné vlády. Přesto i tento volební systém vzbuzuje kritiku.

Neexistuje jednotný
většinový systém

Několikrát se již přihodilo, že strana s největším počtem hlasů skončila až druhá
(!) v počtu mandátů (např. Velká Británie
v roce 1974 či Nový Zéland v letech 1978
a 1981). Nový Zéland byl ukázkovým
příkladem tzv. většinové demokracie, ale
nespokojenost s většinovým systémem jej
vedla v roce 1993 k přechodu na proporční
volební systém. Jinou variantou je dvouko-

Změna volebního systé
Jan Bureš

V celé východní Evropě, ze
jména v zemích, kde byl
zaveden většinový voleb
ní systém, můžeme pozorovat
tendence k budování systémů
osobní moci a k oklešťování
standardních pravidel de
mokracie a ústavnosti.
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D

iskuze o potřebě (pokud možno radikální) změny volebního
systému jsou v České republice
evergreenem minimálně od roku 1996,
kdy se dosavadní stabilní vládnutí koaličních vlád V. Klause začalo zadrhávat
a tolik oceňovaná stabilita vládnutí se
začala hroutit. Tolik vzývaná stabilita
ve zmiňovaném období však byla spíše
anomálií, danou jednak dominantním
postavením ODS jako hlavního nástupce Občanského fóra a deklarovaného garanta realizace ekonomických
reforem (u voličů z tohoto důvodu
spíše převládala pravicová orientace)
a jednak slabostí a roztříštěností parlamentní opozice. Tak jak se postupně
politické zájmy občanů zpřesňovaly
podle nově se tvořících štěpících linií,
zejména socioekonomické, docházelo
i k diferenciaci ve volebních preferen-

cích, což se projevilo především výrazným nárůstem podpory pro levicovou
opozici v podobě ČSSD. Tento posun
byl jednou z příčin zhoršení možností
pro utváření stabilních vládních koalic.
České vlády závislé na minimální většině v parlamentu, či dokonce vládnoucí
menšinově, jsou následně prezentovány
jako hlavní překážka snah o realizaci zásadních společenských reforem.

Radikální řešení podle not ODS

Jako lék na tuto situaci nabízejí (většinou pravicoví) politici či komentátoři
zásadní změnu volebního systému, resp.
přechod k nejradikálnější variantě takové volební reformy – k jednokolovému
většinovému systému. Připomeňme jen
stručně, že se jedná o systém mediálně
atraktivní svou jednoduchostí, jež je
založena (v logice většinového myšlení

pro a proti

m v ČR?
lový většinový systém, který se uplatňuje
např. ve volbách do Senátu PČR. Ve většině případů je nutné pořádat i druhé kolo
voleb, což je pro běžného (pohodlného)
voliče náročné absolvovat. Vytváří se tak
podmínky pro nižší volební účast. Posledním zde zmíněným většinovým systémem
je australský systém alternativního hlasování, který se velmi blíží předchozímu
systému, ale liší se od něj tím, že odpadá
nutnost konání druhého kola.
Všechny většinové systémy jsou
ovšem také kritizovány, a to kvůli vysoké míře disproporcionality (velkému
zkreslení voličských preferencí), vysoké
míře tzv. propadlých hlasů, omezenému
výběru z hlediska voličů či penalizaci
menšinových názorů. Při hypotetickém,
leč mj. kvůli odporu zvláště malých
a středních stran velmi nepravděpodob-

nému přechodu na většinový systém
v ČR lze předpokládat poněkud umělé
předvolební slučování ohrožených stran
s cílem zamezit většinovému účinku voleb. V případě volebního úspěchu hrozí
u takových aliancí povolební rozpad na
původní frakce a v důsledku toho posléze i neutralizace reduktivního účinku
většinového volebního systému.

Jakou demokracii pro ČR?

Výběr volebního systému úzce souvisí
s daleko obecnější otázkou, která se týká
charakteru demokracie. Zjednodušeně
lze rozlišovat mezi demokracií na
vstupu, která klade důraz na rovnoměrnou reprezentaci zájmů na jedné straně, a demokracií na výstupu,
které jde hlavně o akceschopnost,
rychlé a účinné rozhodování.
Vzniká tak zjevné napětí
mezi reprezentativitou, kte-
ré odpovídají proporční systémy, a akceschopností, které
napomáhají většinové volební
systémy. S výjimkou dlouhé řady velmi malých politických stran, které se cítí

mu – jaká a proč vůbec?
společností anglosaských zemí) na principu, že vítězem se v jednomandátovém
volebním obvodu stává ten, který prostě
dostane nejvíce hlasů ze všech kandidujících osob. Zastánci tohoto systému
argumentují zejména stabilitou takto
vzniklé vlády, jež je založena – v Británii či Spojených státech – na pohodlné
většině jedné ze dvou hlavních politických stran v parlamentu. A v kontrastu
s tím poukazují na „nevýhody“ systému
poměrného – totiž že vede k fragmentarizované podobě parlamentu, který má
příliš silnou moc nad „slabou“, většinou
koaliční vládou. Kritiky poměrného
systému je také odsuzován vyděračský
potenciál koaličních stran, který jim
tento systém poskytuje. Teorie volebních systémů sama vychází z předpokladu, že v této oblasti téměř neexistují
nezpochybnitelné pravdy, a navíc – po-

litologové sami nabádají k opatrnosti,
pokud jde o snahy měnit volební systém
ve stabilizovaném stranickém systému,
a zároveň varují před nezamýšlenými
důsledky takových reforem.
Přestože je jednokolový většinový vo
lební systém oceňován pro svou tendenci
k utváření bipartismu, tedy systému dvou
silných stran, ovládajících daný politický
systém (jehož výhodou je právě ona
vládní stabilita, založená na jasné většině
vítěze voleb v parlamentu), je třeba zdůraznit, že podoba stranického systému
není dána pouze volebním systémem, ale
je naopak výsledkem kombinace dalších
závažných faktorů; z nich především
dlouhodobých historických tradic, sociálně-ekonomických podmínek v dané
společnosti apod. Dokonce i současná
Británie je příkladem takovéto proměnlivosti, neboť dominance dvou hlavních

stran je již „nabourávána“ výrazným zesílením strany třetí (Liberal Democrats),
což oslabuje možnosti dvou stran hlavních i nadále sestavovat jednobarevné
většinové vlády.

Varování z východní Evropy

Ona sama tolik vzývaná akceschopnost
vlády budí jisté rozpaky v České republice,
tedy v zemi, která prožila několik desítek
let totalitního režimu a v níž si politici
stále ještě nezvykli, že jsou především pověřenými zástupci lidu, nikoli vládci nad
lidem. V celé východní Evropě, zejména
v zemích, kde byl zaveden většinový
volební systém, můžeme pozorovat tendence k budování systémů osobní moci
a k oklešťování standardních pravidel
demokracie a ústavnosti. V tomto smyslu
je tedy pro mladé (a značně nedokonalé)
demokracie, jakou je stále i ČR, zárukou
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být poškozovány českým proporčním
volebním systémem, si lidé obecně spíše
stěžují právě na neschopnost exekutivy
(přetížené přívalem protichůdných
požadavků a očekávání) řešit naléhavé
problémy a prosadit účinná a rychlá řešení, která horlivě v předvolební rétorice
vládní strany slibovaly. Z této perspektivy jsou výhodnější většinové systémy, ty
ovšem s sebou nesou zase jiné problémy.
Ideální volební systém, který by byl
spravedlivý (rozuměj výhodný) pro
všechny, neexistuje. Není možné učinit
ze čtverce kruh, ale je možné ostré hrany
zakulatit. Proporční systémy jsou obecně
velmi flexibilní a variabilní a lze je proto
různě upravovat tak (např. zmenšením
volebních obvodů), aby posílily většinový účinek při zachování principu
poměrného zastoupení. Toto řešení by
také nevyžadovalo změnu Ústavy, která
hovoří o proporčním zastoupení, ale
„pouze“ změnu volebního zákona. 
Autor je politolog,
přednáší na FSV UK a Cevro Institutu.

ochrany občanů před zvůlí politiků spíše
vláda, jež je nucena opírat se o těsnou
parlamentní většinu, je nucena utvářet
politická rozhodnutí na základě širokého
konsenzu v koalicích a je kontrolována
silnou parlamentní opozicí.
Volání po posilování výkonné moci
je v celém demokratickém světě mimo
jiné také důsledkem neochoty občanů
i politiků vyrovnat se s faktem, že v éře
globalizace jsou politické systémy stále
více nuceny respektovat silnější, nikým
nevolené hráče (průmyslový komplex,
bankovní sektor, nevládní organizace,
atd.), v jejichž prospěch se část moci již
dávno přesunula.
Česká republika přejala po roce 1989
poměrný volební systém. Ten byl politiky shledán jednak spravedlivějším, neboť
dokáže nejlépe v parlamentu zobrazit
skutečné názorové rozložení společnosti
v okamžiku voleb, a jednak v době začínající transformace také potřebnějším,
neboť z výše uvedeného důvodu uměl
lépe zaručit existenci dostatečně otevřeného prostoru pro krystalizaci nových
politických stran.
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Volební systémy v postkomunistických státech
střední a východní Evropy

Albánie
Bělorusko
BaH
Bulharsko
Česká republika
Chorvatsko
Estonsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Polsko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Slovinsko
Ukrajina

Volební systém
do dolní komory

Počet mandátů

Přímá volba
prezidenta

Smíšený (FPTP/PR)
TRS
PR
PR
PR
PR
PR
Smíšený (TRS/PR)
PR
Smíšený (FPTP/PR)
PR
PR
PR
PR
Smíšený (PR/FPTP)
PR
PR
Smíšený (PR/FPTP)

140
110
42
240
200
151
101
141
100
386
120
101
460
345
450
150
90
450

NE
TRS
FPTP
TRS
NE
TRS
NE
TRS
NE
NE
TRS
NE
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS

PR – poměrný systém kandidátní listiny; FPTP – jednokolový většinový systém
TRS – dvoukolový většinový systém

Umírněnou reformou
ke konsenzuální politice

V současné době je český stranický systém stabilizován a je označován za silně
strukturovaný – tedy hlavní politické
strany odpovídají svým programovým
zaměřením existenci největších voličských skupin a jejich zájmů. Případná
změna volebního systému by tedy měla
být realizována spíše decentně zvolenou
reformou stávající podoby, než radikálním obratem. Cílem takové reformy
by mělo být pouze odstranění vleklého
problému nestabilních vládních koalic.
Jednou z optimálních variant se zdá být
prohloubení proporčnosti systému snížením počtu volebních obvodů (a zvýšením
počtu mandátů přidělovaných v jednom
obvodě) a zároveň přidělením bonusu
vítězné straně v podobě několika mandátů, které by zůstaly k rozdělení do tzv.
druhého skrutinia. Právě velké volební
obvody (ideálně posílající do parlamentu
20 a více poslanců za jeden obvod) umí
docílit situace, kdy se procentuální zisk
dané strany v daném obvodě poměrně
přesně zobrazí v počtu mandátů při-

dělených takové straně. Jednokolový
většinový systém z tohoto hlediska právě
naopak vede k výrazné disproporci, jež
je vnímána jako nespravedlivá. Takový
modifikovaný poměrný volební systém
by zároveň zachoval postavení malých
politických stran (nezbytných pro utváření vládních většin) a zároveň by onen
bonus zvýšil šance vítězné strany na sestavení skutečně většinové vlády. Navíc –
a to je v současnosti cíl více než kýžený –
by taková reforma volebního systému
cílenou stabilizací pozice jak velkých,
tak malých stran vnesla do současné
české politiky tolik potřebné zklidnění
a alespoň trochu obrousila hrany její
vypjaté konfliktnosti. Naopak možná
radikální reforma směřující k prosazení
jednokolového většinového systému by
konflikty mezi stávajícími stranami ještě
více vyostřila. 


Autor je politolog,
působí na Metropolitní univerzitě Praha
a Ústavu politologie FFUK.

causa

EU a její program rovnosti žen a mužů:

cesta do pekel
Marek Loužek

S

dělení Komise: Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů, nazvané „Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů –
2006–2010“, bychom se mohli zasmát,
pokud by nebylo míněno vážně. Plán pro
dosažení rovného postavení žen a mužů
není bohužel pouhým neškodným esejistickým cvičením v „eurospeaku“, je to
skutečný program plný jasně definovaných opatření, které poškodí nás všechny.
Je to plán, který otevírá cestu k zaostalosti a průměrnosti. Všichni rozumní lidé
by proti němu proto měli protestovat.

Socialistické rovnostářství

Plán definuje šest hlavních priorit EU
v oblasti rovného postavení žen a mužů
na léta 2006 až 2010; ekonomická nezávislost jak pro muže, tak ženy, sladění
pracovního a rodinného života, rovné
zastoupení v rozhodovacích procesech,
vymýcení veškerého genderového násilí, odstranění genderových stereotypů,
podpora rovného postavení žen a mužů
v rozvojových politikách.
Plán EU je zavádějící, především protože nebere v potaz tradiční liberálně-konzervativní rozdíl mezi rovností
v právech a rovností ve výsledcích. Skutečnost, že občané si jsou rovni ve svých
právech (všichni stojí před závodem na
té samé startovní čáře), neznamená, že
všichni dosáhnou stejných výsledků
(všichni dokončí závod ve stejném čase).
Myšlenka, aby všichni protrhli cílovou
pásku ve stejném okamžiku, je egalitářstvím a nedává smysl.
Následující věta z preambule Plánu
je sama o sobě podivná: „Rovné postavení žen a mužů je základním právem,
společnou hodnotou EU a nezbytnou
podmínkou k dosažení unijních cílů
v oblasti růstu, zaměstnanosti a sociální

soudržnosti.“ Rovnost svobod je základ
ním právem člověka, nikoli rovnost genderová. Svobody jsou totožné jak pro
muže, tak pro ženy, to ale neznamená, že
muži a ženy (nebo jiné sociální skupiny)
dosáhnou rovnosti ve výsledcích.

Komunistický systém byl demotivující,
podporoval průměrnost a odrazoval od
vlastní iniciativy a ve výsledku vedl k zaostalosti v porovnání se zeměmi, které
neměly podobné nesmyslné rovnostářské
ambice.

Nebojujme s přírodou

Plán rovnosti
žen a mužů
EU je jedním
z nejtragičtějších
produktů
bruselské
byrokracie. Místo
respektu ke
svobodě, trhu
a tradicím zahájila
Evropská komise
kulturní revoluci,
za kterou by se
nemusela stydět
ani Maova Čína.

Koncept, že muži a ženy mají právo
dosáhnout stejných pozic, je stejně absurdní jako představa, že těch samých
pozic mají dosáhnout katolíci a protestanti, vysokoškolsky vzdělaní lidé a lidé
se základním vzděláváním, tlustí a hubení, Britové a Češi, a to jenom proto, že
žijí v EU.
Jestliže chce Evropská komise dosáh
nout stejné pozice pro všechny, bude
muset provést úplnou redistribuci po
dle všech myslitelných lidských kvalit.
Komunisté byli v tomto ohledu velmi
„úspěšní“. A výsledek je dobře znám.

Záměr Komise dosáhnout 60% zaměstnanosti pro ženy do roku 2010 (přičemž
současná zaměstnanost je kolem 55,7 %)
připomíná socialistické plánování. Evropská komise tvrdí, že platy žen jsou
o 15 % nižší než platy mužů. Automaticky
se předpokládá, že tento rozdíl ve výsledcích je způsoben přímou diskriminací
žen a systémovými nerovnostmi, jakými
jsou např. „segregace v zaměstnání a pracovních modelech“. Podobný koncept
ignoruje fakt, že lidé vstupují svobodně
do zaměstnání, bez toho, aniž by je někdo nutil.
Aktivní podpora podnikatelských aktivit žen ze strany EU je až komická.
Evropská komise vytváří Akční podnikatelský plán EU, který by měl zvýšit
počet žen začínajících s podnikáním
a to prostřednictvím lepšího přístupu
k financím a rozvojem podnikatelských
sítí. Z pohledu trhu je zásadní, zda
společnost poskytuje služby nebo zboží,
které spotřebitelé požadují, a nikoliv, zda
je firma řízena ženou nebo mužem.
„Genderový plán“ tvrdí, že ženy a muži jsou konfrontováni s odlišnými zdra
votními riziky, nemocemi a dalšími záležitostmi ovlivňujícími jejich zdraví.
Představa Evropské komise, že různé
dispozice k určitým nemocem budou považovány za diskriminaci, je směšná.
Zdraví je dar od Boha (nebo přírody)
a snaha o genderovou rovnost v tomto
ohledu je neobhajitelná.
Slaďování pracovního a rodinného
života je chvályhodný cíl, ale podobný
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causa

proces se odehrává na individuální
úrovni v podobě dohody mezi mužem
a ženou přímo v rodině. Není nezbytné
harmonizovat jejich role z pozice Evropské komise. Vytvářet podmínky pro
flexibilnější pracovní trh a podporovat
pružnější pracovní smlouvy je správné,
nikoliv ale z důvodu prosazování genderové rovnosti, nýbrž z důvodu rozšiřování
svobod a snižování nezaměstnanosti.
Volání Evropské komise po zvyšování
počtu zařízení pro předškolní děti je přinejmenším krátkozraké. Rodina se svou
přirozenou mezigenerační solidaritou je
ideálním prostředím pro výchovu dětí.
Umísťování dětí do kolektivních předškolních zařízení má svá úskalí. Školky
nejsou součást povinné školní docházky
a neměly by tudíž být spravovány státem,
ale soukromými subjekty.
Muži nemusí být podporováni při naplňování svých rodičovských povinností.
Pravidla pro rodičovskou dovolenou
platí shodně pro obě pohlaví. Záleží na
dohodě mezi oběma partnery, kdo z nich
se bude starat o dítě v jeho nejútlejším
věku. Snaha Evropské komise ovlivňovat
tyto záležitosti je zcela nadbytečná. Celý
generový plán Evropské komise je proti
přírodě a v mnohém připomíná komunistické „poručíme větru dešti“.

Zničující kvóty

Genderový plán je nejotřesnější ve své
podpoře rovnosti žen a mužů v rozhodovacím procesu. Komise si stěžuje
na trvale nízkou míru účasti žen na
politickém rozhodování a popisuje
tento jev jako demografický deficit.
Plán zamýšlí podporovat ženy v jejich
účasti na občanském a politickém životě,
včetně podpory většího zastoupení žen
ve vedoucích pozicích ve veřejné správě
na všech úrovních (místní, regionální,
národní a evropské).
Záleží na rozhodnutí každého jednotlivce, zda se rozhodne pro „aktivní“
nebo „pasivní“ občanský život. Menší
procento žen zastoupených v politice je
nutno chápat jako výsledek fungování
volného trhu. Pokusy zavést „rovnou
účast“ žen a mužů v politických institucích, kupříkladu pomocí kvót, povede
ke snížení kvality zastupitelských sborů
a k „obrácené“ diskriminaci.
Evropská komise bere bohužel tyto
záležitosti velmi vážně a má v úmyslu je
nejen monitorovat, ale také implemen-
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Celý gendrový plán
Evropské komise
je proti přírodě
a v mnohém
připomíná
komunistické
„poručíme větru
dešti“.

tovat do nové legislativy. Komise se vyjádřila zcela jasně, že hodlá „Akční plán
rovnosti žen a mužů“ uvést do života
a nadto v červnu 2008 odstartovala projekt evropské sítě žen v rozhodovacích
pozicích v oblasti ekonomiky a politiky.
O podpoře podobně orientovaných organizací pro muže se už nemluví.
Jinak jistě chvályhodná snaha po
odstranění genderově orientovaného násilí povede v praxi k velmi podivným
zákonům, které omezí soukromé vlastnictví, zbaví majitele jejich vlastnických
práv a silně naruší vládu zákona (jestliže
omezení práva k užívání bytu může být
uplatněno i bez rozhodnutí soudu).
Převaděčství, pašování lidí je zbytečně
démonizováno, zvláště pak pokud se
domníváme, že každá prostitutka je
k prostituci přinucena násilím.
Plán se bohužel neomezuje pouze na
proklamace, ale ustavuje nové instituce
a přináší nové politiky. V roce 2007 byl
založen Institut genderové rovnosti
a Komise dále zvažuje revizi stávajících
nařízení za účelem jejich modernizace
z hlediska rovnosti žen a mužů.

a hůře placené. Komise má v úmyslu
bojovat s těmito genderovými předsudky
již od mládí, je nezbytné v tomto duchu
vzdělávat jak učitele tak studenty a podporovat mladé při hledání uplatnění
i mimo oblasti tradičně určené výlučně
ženám či mužům.
Chce skutečně Komise nutit ženy,
aby se staly zedníky nebo horníky?
Chce skutečně nutit muže, aby se stali
ošetřovatelkami? Nemám nic proti tomu
mít v životě podobné možnosti. Volba
povolání je ovšem aktem svobodné vůle
každého jednotlivce. Komise by neměla
bojovat se stereotypy, měla by pokorně
akceptovat stav, který je výsledkem fungování svobodného trhu.
Jestliže se EU snaží prosazovat svou
genderovou politiku na své vlastní obyvatele, je to sice nešťastné, ale je to stále
politika uplatňována v rámci EU. Ale
v momentě, kdy se součástí Unijní strategie pro Afriku stane rovnost žen a mužů,
jde o záležitost ještě závažnější než v případě EU. Vnucovat evropské hodnoty na
ostatní kontinenty je nebezpečné a zavání to kulturním imperialismem.
Plán rovnosti žen a mužů EU je jed
ním z nejtragičtějších produktů bruselské
byrokracie. Místo respektu ke svobodě,
trhu a tradicím zahájila Evropská komise
kulturní revoluci, za kterou by se nemusela stydět ani Maova Čína. Je pravdou, že
tato politika za sebou nezanechá miliony
mrtvých, ale okleští životy lidí stejným
způsobem, jakým to udělal komunistický režim. Podobným experimentům se
musíme postavit. 


Boj proti předsudkům

Aby toho dirigování nebylo málo, zamýšlí Evropská komise bojovat proti
„genderovým stereotypům ve společnosti“. Ačkoli se jedná o záležitosti, jež jsou
díky tradicím a zavedenému způsobu
života odlišné v každé z členských zemí,
EU se rozhodla každého občana nacpat
do svěrací kazajky jednotné genderové
politiky bez ohledu na jeho původ nebo
vyznání.
Podle zjištění Evropské komise jsou
lidé vychováváni v tradičních vzdělávacích systémech, které začasté připisují
ženám profese, které jsou méně prestižní

Marek Loužek je analytikem
pražského Centra pro ekonomiku a politiku
a poradcem prezidenta republiky.
Přednáší na Karlově univerzitě.
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Netoliko novinář,

Pavel Kopecký

i pirát je nepřítelem lidstva

Už Cicero prohlásil, že piráti
jsou nepřátelé samotné ci
vilizace. Poškození pověsti
predominantní supervelmoci
v zaostalém světě měly zá
važné důsledky.

N

ezasvěcenému dětinovi se mohlo donedávna pozdávat, že lebka
a skřížené hnáty jsou romantický sen o minulosti, žert, báj, výmysl,
humbuk, bluf, pohádka čili mýtus, že se
zkrátka i jim dosypal písek v hodinách.
Povídali že mu hráli! Bukanýři ani bojovníci v cirku nevymřeli a nevymřou, neboť
jsou věční a aktuální jako lidská hloupost,
agresivita, krutost či chamtivost.
Vzali nám prostě další milou hračku,
bezpečné a strhující riziko Calico Jacka.
My (většinově) žili v přesvědčení, že
pirátství patří knihám pro pubescenty,
lačnému Hollywoodu, Disney parkům
a IT hrám. Z poklidného náručí „stříleček“ nás vyrval konjunkturalismus
mediálních agentur a televizí, jež si
pojednou všimly, že námořní lupičství je
odvěká choroba – vymýcená, však vzdor
propagandě a iluzím komunismu či liberalismu se vracející. Malajsie, Brazílie,
Indie, Somálsko… U pobřeží posledního
z nich, stále imaginárnějšího státu s hlavním městem Mogadišem, údajně napadli
v roce 2008 kolem sta lodí. Válečné flotily
či jednotlivé lodě na hlídku proti nim vyslalo NATO, Evropská unie, Ruská federace, Malajsie, Indie, Írán. Velmi obratně
kvůli nim překračuje militární Rubikon
sílící Čína, jíž jde v Africe o mnoho,
neboť tenduje k čemusi, co připomíná
neokolonialismus.

Už vlivný politik Říma Cicero prohlásil,
že „piráti jsou nepřátelé samotné civiliza-

foto: ČTK

Exkomunikace pirátů z církve
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ce“. Mravně velmi diskutabilní papež Alexandr VI., žijící na přelomu 15. a 16. století, jim zase měl hrozit exkomunikací.
A třebaže světská moc nezůstávala pozadu s nemilosrdným vykázáním místa na
konci ráhna, šťastné období novověkých
forbanů končí přibližně teprve počátkem
osmnáctého století. Přes pozdější mezinárodní úmluvy – masivně porušované
třeba za 1. a 2. světové války ponorkovým
i hladinovým kaperským loďstvem –
jest dvacátý první věk po Kristu znovu
pirátské eldorádo, Země zlata. Postrádá
sice romantiku bájí o kapitánu Kiddovi či
Černovousovi se zápalkami v kučerách
a střelným prachem detonujícím v rumu,
jenže o to větší mají novodobí flibustýři
kořist. Od jejich slavných obětí, mladého
Caesara či svatého Patrika, mění se sice
prostředky a lokality, též romantiky
ubylo v míře větší než malé, ale lákadlo,
vábnička zisku je neodolatelně stejná. Jde
o celé souostroví pokladů. Přepadávání
korábů pokojných kupců a poutníků
v podstatě vymizelo ze Středomoří,
severního Atlantiku či Karibiku, ale
v Malajsii a u pobřeží Brazílie či Somálska ataky vůči tankerům a turistickým
lodím kvetou. Vedle rodinných tradic
místně váženého zaměstnání není těžké
postřehnout motivaci pirátských pěšáků,
zchudlých rybářů a slabé nebo neexistující rámě ústřední vlády.
V závislosti na prostředí existuje ně
kolik druhů flibustýrů. Jak je rozlišit?
Jeden si přepychově žije v Nassau na Bahamách, byť pochází z Prahy, kde měl
podporu vlády, tudíž byl spíš korzár
a vydělal na prodeji středoevropského
loďstva. Druzí patří do mas bezejmenných, jelikož o známost, když ve velkém
vypalují „Piráty z Karibiku“, nestojí. Radikální odpůrci kapitalismu dávají zase
často černou známku pirátství nadnárodním firmám planety, jejíž součástí se
stala znovu (pod bdělým zrakem špionážních družic) bílá místa map. Kráčí
o tzv. zhroucené státy, na něž stará pravda bezradných kartografů, „Hic sunt leones“, přesně sedí. Speciálně nemá chybu
– v temném prostoru Afrického rohu.

Šakali ve stínu rozpadu
vlády zákona

Zde jsou lvi, nebo spíše šakali, co využili
pádu státu formálně stále nazývaného
Somálská demokratická republika a jejichž malé války se spoustou obětí jsou
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nekonečným příběhem. „Never ending
story“ krvavých bojů o moc odmávl myšleným praporkem konec vlády mnoha
letého diktátora Mohameda Siada Barrého (1919–1995), údajného socialisty,
nejprve klienta Sovětského svazu, potom
Spojených států amerických. Bezohledný vládce a sympatizant OOP, jenž po
únosu letadla Lufthansy do Mogadiša
svolil k zahraničnímu zásahu speciálním
útvarem Spolkové policie GSG 9, byl
vyzbrojen mnoha miliony dolarů ve
zbraních. Využíval jich k udržování moci
masakry a mezikmenovému štvaní, kvůli
čemuž se země potýkala od konce 80. let
s nejvážnějšími problémy. K nekonečné
občanské válce přispěl (krom starší politiky „divide et impera“) v následujícím
desetiletí přímo sám Barré, a to násilnými pokusy o restauraci své moci.
Vnitřní nestabilita země, úpadek centrální autority, neúroda a nevhodná ekonomická opatření prosazená přes mezi
národní instituce přivodily v zemi hrozivý hladomor se stovkami tisíc obětí.
Nekonečným konfrontacím vojenských
pánů a jejich programovému panování
kritickým nedostatkem základních potravin nezabránila ani intervence naří
zená bojovným Georgem Bushem seniorem, kterou poté posvětily Spojené národy. Rozhodnutí novosvětských elit zahájit operaci „Obnovená naděje“ přineslo
de facto zhoršení situace. Když Bush
odcházel po prvním funkčním období
poražen, ještě stačil podepsat zahájení
branné operace proti černošským warlordům. Pokračování ošidné operace
zanechal – daleko výrazněji tak činí jeho
ještě méně úspěšný prezidentský syn – na
krizí obtíženém politickém krku svého
následníka z Demokratické strany. Na
sklonku dvou obskurních vládních etap
George Bushe juniora zůstávají k vyřešení prvnímu černošskému prezidentu
USA války hned dvě.

Bush se Somálsku vyhýbal

Zatímco tedy irácký a afghánský problém bude léta řešit Barrack Hussein
Obama, nevyzpytatelné měření sil s Muhammadem Farrahem Aididem a jemu
podobnými připadlo Billu Clintonovi.
Tehdejší ozbrojená akce několika desítek
tisíc příslušníků speciálních jednotek
Rangers a Delta Force či námořních
sil, namířená proti svárlivosti polních
velitelů a hladu „biblických rozměrů“,

oslabila v konečném důsledku pověst
Spojených států amerických, ale i OSN.
Poškození pověsti predominantní su
pervelmoci v zaostalém světě a její
frustrace z relativně velikých bojových
ztrát, jakož i nutný záchranný zásah pákistánských a jiných jednotek Spojených
národů při bojích v Mogadišu, měly
závažné důsledky. Strategický neúspěch
mírových sil v regionu 90. let posílil ortodoxní vyznavače koránu, mezinárodní
terorismus a připravil pevnou půdu pod
nohama dobře organizovaným námořním lupičům v jedné z nejchudších zemí
planety. Frustrovaní Američané se nadto
v krizových oblastech dlouho odvažovali
maximálně leteckých úderů z velkých
výšek. Na somálské poučení z krizového
vývoje naplno rezignovali až při ropou
provoněném útoku na svého někdejšího
chráněnce Saddáma Husajna, jehož
zdecimovaný sekulární režim bezprostředním nebezpečím regionu, natožpak
Západu, nebyl…
Když tedy pátráme po důvodech opěrného bodu recentně operujících pirátů, tj. po příčinách neutěšených poměrů
Somálské demokratické republiky, kde
mezitím Washington v zastoupení etiopskou armádou znovu intervenoval, můžeme mimo jiné nalézt motivy podobné
těm, jež daly vzniknout afghánskému Talibanu. Piráti zdejších vod jsou duchové,
kterých se nemohou zbavit ani ti, kdož je
vyvolali. Tito čerti se nebojí kříže, spíše
na něj plijí, avšak uctivý odstup si udržují od zástavy neexistujícího Sovětského
svazu, jehož jistá civilní posádka v kritické chvíli neváhala použít automatických
zbraní. Přes tyto „drobné“ nedostatky
se na ohromných vodních plochách
u Afrického rohu přeměnilo novodobé
pirátství v internacionální bezpečnostní
problém, jenž je zřejmě tím palčivější,
o kolik více povstává nebezpečí světovému hospodářství z podstaty jeho přirozených cyklů. Soudobě totiž bezmála
hrozí, že by u frekventované obchodní
cesty mohl vzniknout dávno nevídaný
stát a připravit údajně vyspělým zemím
další kulturní překvapení v podobě nové
historické rezonance – zřízení pirátské
republiky. 


Autor je politolog

nejde jen o slova

Ordo draconis
M

ahenovo divadlo v Brně uvedlo
v listopadu muzikálovou inscenaci
Tajemství zlatého draka. O tomto
projektu se psalo i mluvilo dlouhé měsíce předem; ne pro naléhavost tématu či
přísliby umělecké úrovně – naopak: pro
jeho podezřelost. Za tu mohla zejména
osoba autora či pachatele díla;
tím je bývalý-nebývalý skinhead,
písničkář a zpěvák Daniel Landa.
Osobnost, jak říkají ráda média,
kontroverzní: to je takový pěkný
přívlastek pro oblíbené hochštaplery či neodsouditelné gaunery.
Sám projekt by podezření
asi nebudil, veřejnost je zvyklá
na mixáže matlající dohromady
reálné a fantastické, pravdivé
a smyšlené, náboženství s magií,
filosofii s astrologií apod. Divné
jen bylo, proč místo prken nějakého Ta Fantastika či nedejbože
Kalicha to má uvádět přední
moravská, už z titulu seriózní
scéna. Její dramaturgie si to však
obhájila, a úspěšně: tahanice
před uvedením spolu s reklamní
masáží vyprodaly hru na měsíce
dopředu.
Není třeba lámat si hlavu
otázkou, kde se vzal ten úspěch.
Svět je čím dál složitější: na jedné
straně přibývá podnětů čím dál
tíž zpracovatelných do nějakého
světonázoru, na straně druhé
sílí zpochybňování světonázorů
dříve fungujících. Proto se tak
daří matení pojmů v myšlení,
kroucení pravidel v politice a matlání
žánrů v umění. Rádo se to obhajuje jako
postmoderna. Myslím, že neprávem:
postmodernismus je filosofický výklad
společenských jevů – a jejich pojímání – určité doby. Ale jeho interpretační
pomůcky „anything goes“ (všechno lze)
se zmocnilo myšlenkové kejklířství – ať

už motivované pohodlností jedněch,
nebo schopností druhých něco z toho
vytřískat.
Soudím, že k těm druhým patří Daniel
Landa. Po svém „polepšení“ se tento zpěvák rasistických odrhovaček rozhodl žít
řádně. Založil Ordo lumen (řád světla) tak

úspěšně, že mu před televizními kamerami sekundoval i populární biskup Václav
Malý. V nové hře se zas prezentoval jako
objevitel vznešeného řádu dračího, Ordo
draconis. V televizi 26. 11. prohlásil, že to
je řád fiktivní. Ve skutečnosti však Ordo
draconis existoval, založil ho Zikmund
Lucemburský z vděčnosti, že vyvázl živo-

tem po výprasku od Turků u Nikopole.
Znakem řádu byl rudý drak, což časem
utvrdilo husity v přesvědčení, že Zikmund je ztělesněním Antikrista. Drak
je totiž symbolem Antikrista v biblické
knize Zjevení (Apokalypse), která silně
ovlivňovala husitský chiliasmus. Mimochodem, Antikristův posel –
falešný prorok – je v Apokalyp
se zpodoben jako rudá šelma,
někdy dokonce s Antikristem
ztotožňovaná; zřejmě proto pak
nechal Jirásek jednu ze svých
postav nazvat Zikmunda „šelmou ryšavou“. Můžeme se dohadovat, zda Landova dračí šaráda
patří k jeho „polepšení“: za časů
skupiny Orlík se přece část skin
headů nazývala kališníky; možná
teď mají hledat svou cestu světla.
Světlo dobrého draka.
Takhle přímočaře to autor
s dramaturgem nevysvětlují; ve
zmíněném televizním pořadu na
to jdou ezoteričtěji: My vysíláme
na frekvenci 996, říkají, a naši
diváci vysílají také na 996. Kdo
vysílá třeba na frekvenci 995, už
tomu nerozumí. Takhle jednoduché to tedy je!
Na poli učeném máme spolek
Sisyfos: s marností hodnou svého
jména se pokouší odlišit vědu od
pavědy, víru od pověry, realitu
od falše. Na poli politickém se
o totéž, asi marněji, pokouší čím
dál hůř volitelná hrstka idealistů.
A na poli kulturním… Ve vědě je
kritériem pravdy ověřitelnost, v politice
morálka; a v umění? Jedině vkus; ale ten
se měřit nedá. 

Jan Horálek
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Otevřený dopis českého občana politikům EU
Od našeho zrodu v roce 1918 se pravidelně pokoušíme o velké činy. V roce 1938
jsme byli připraveni položit život za vlast
a bojovat proti fašismu, vaše velmoci nás
prodaly za falešný mír. V roce 1968 jsme
opět byli připraveni bojovat za svobodu,
ale vy jste nám nepomohli.
V roce 1989 jsme konečně získali svobodu. Svoboda ale neznamená demokracii. Nejenže se musí založit instituce, ale
musí se obsadit správnými lidmi a správným myšlením. Určité vady minulosti
musí doslova vymřít.
Nám nikdy nebylo dopřáno, abychom
nad sebou vládli. Naše elita a pocity jistoty byly vymazány, místo nich máme
společnost, která je zatížená nejen komunistickými móresy, ale dějinami, které trestaly odvážnost. Naším reflexem
bylo stáhnout se do sebe, principy jsou
pro mnoho z nás prázdnotou. V Evropě máme největší počet ateistů a rozvodů. Jsme jedinou svobodnou zemí,
která stále aktivně zákonně hájí jedinou
komunistickou stranu, která se nezřekla
své krvavé minulosti. Všudypřítomná
korupce nám sice vadí, ale stejně jako se

Přítomnost
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vším jiným říkáme: „Nic s tím neuděláme.“ Sedmdesát procent z nás vůbec
nechodí volit.
Vladaři a velmoci pro nás nikdy neznamenali nic dobrého. Pokud nás někdo zachránil a mávali jsme jeho vlajkou,
brzy jsme na to doplatili. Proto pohrdáme velmocemi a nadáváme na ně u našeho (velmi dobrého) piva. Dnes
vyvolává Brusel podobné
pocity v mnohých z nás.
Je to další vzdálený vladař s pravidly, které nám
Čechům nikdo pořádně
nevysvětlil.
Dnes jsme tedy jako
devatenáctileté dítě, které
vyrostlo bez vzoru dobrých rodičů. Při konfrontací s obrovskou
úlohou vést Evropu můžeme reagovat
s pokorou a s odvahou anebo přehánět a
blufovat. Sami ale nevíme, co chceme. Jak
bychom mohli? Jak jednoduché by bylo
pro našeho premiéra, aby oznámil, že
během předsednictví EU bude mít naše
země tři cíle: první – druhý – třetí.

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

Uvedené informace by vám měly pomoci poznat, proč jako národ představujeme tolik protichůdných vlastností
a určitou politickou schizofrenii. Jsme
pro NATO, ale proti americkému radaru.
Chceme být v Evropě, ale nechceme euro.
Cítíme tah budoucnosti, ale nedokážeme
se zbavit tíhy minulosti.
Prosím, abyste nás
nepodceňovali. V duši si
totiž tiše uvědomujeme,
co dovedeme a co ne.
Jsme opatrní, ale dovedeme být velmi stateční. V poslední minutě,
i přes vše, vždy dokážeme proniknout. Buďte
k nám, prosím, velkorysí a spolupracujte s námi
tak, abychom mohli poznat, co to je to
skutečné partnerství. Věříme, že i vy si
uvědomujete, že náš společný úspěch
souvisí s tímto uznáním.
Martin Jan Stránský
lékař, vydavatel, občan České republiky
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Cena – titulní strana

Cena – sekce

Velikost v px

Opakování

1

9 600,–

4 800,–

468 × 60

1×

5%

Kratochvílová / signatura.cz. Sazba: Zdeněk Čižinský,

2

6 000,–

3 000,–

do 160 × 160

2×

10 %

3

5 600,–

1 800,–

do 125 × 125

3×

15 %

Johana Kratochvílová / signatura.cz. Adresa redakce:

4

2 700,–

1 500,–

468 × 60

4×

20 %

chiv autorů. Karikatury: S. Meyers. Design: Johana

Národní 11, 110 00 Praha 1, tel.: (420) 222 075 600,
fax: (420) 222 075 605, e‑mail: info@vydavatels-

Tištěná inzerce / 3 měsíce

Barevná inzerce
Časopis

1/8

1/4

1/2

1

tvimjs.cz. Internet: www.pritomnost.cz. Povoleno
českou poštou s. p., OZSeČ Ústí nad Labem, j. zn.
P, 347/98, dne 21.1.1998. ISSN 1213–0133, MK ČR
6944. Vychází za podpory: Ministerstva kultury ČR.
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Sleva

Černobílá inzerce
Vnitřní
obálka

Zadní
obálka

1/8

1/4

1/2

1

Vnitřní
obálka

Zadní
obálka

Přítomnost

2 900,–

4 900,–

8 000,–

13 000,–

21 500,–

31 400,–

2 000,–

3 800,–

5 900,–

10 900,–

17 500,–

27 000,–

TNP

2 900,–

4 900,–

8 000,–

13 000,–

21 500,–

31 400,–

2 000,–

3 800,–

5 900,–

10 900,–

17 500,–

27 000,–

P + TNP

4 400,–

7 700,–

13 200,–

24 100,–

31 400,–

41 200,–

3 200,–

5 800,–

10 800,–

19 700,–

27 200,–

36 800,–

