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Krize české společnosti v deseti bodech 

Jan Hartl∗

2. Druhý - a možná stejně důležitý problém - je nedocenění role elit ve 

společnosti. Výše zmíněná „sebedefinice" vysoké politiky by nebyla takovým 

problémem, pokud by vycházela z dobře fungujících, odborně kompetentních a 

morálně zdatných a odpovědných společenských elit. Nově se vytvořivší 

 

Je to právě situace v našich politických stranách, která vede lidi k tomu, že 

označují naši politiku jako vyprázdněnou, rozbředlou a že obecně vyjadřují 

rozmrzelost z politiky. V politice, která trpí zásadními systémovými neduhy 

uvedenými výše, podle nich jde jen o získání moci a její udržení. 

 

 

1. Základní systémový problém vidím v tom, že naše politika se narodila 

„seshora", sebedefinicí. Kdo měl puzení k moci a nebyl zcela kompromitován, 

vstoupil do politiky. Vyprávějí se historky o tom, jak vznikaly první vysoké posty : 

"Neznáš někoho slušného, kdo by mohl dělat....?" Ono to ani jinak kolem listopadu 

1989 nešlo. Problém ale je, že to tak více méně zůstalo a že politika nedorůstá 

„zespodu", od politiky lokální a komunální přes regionální do parlamentní a vládní. 

                                                      
∗ Autor je sociolog a ředitel agentury STEM. 

http://pritomnost.danov.cz/?p=196�
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demokratická politická elita by souzněla s ostatními elitními skupinami 

ekonomickými, kulturními, správními, vazby mezi elitami moci a vlivu by byly 

zřetelné a srozumitelné, komunikace mezi elitními skupinami by byla důležitým 

zdrojem neformální sociální kontroly. Místo toho jsou elity fragmentovány, což je 

usnadněno tím, že historický vývoj nebyl k našim elitám nikterak vlídný. 

Kdybychom hledali kořen problémů naší současnosti, asi bychom se v duchu dost 

často obírali „selháním elit". 

3. Mám-li postupovat od obecného ke konkrétnímu, měl bych na místě 

třetím zmínit otázku hodnot. Asi bychom spekulovali, kde se to vzalo, ale výzkumy 

ukazují, že naše společnost je dost utilitárně materialisticky založená, duchovní 

hodnoty prohrávají  s úzce chápanou životní úrovní a konsumerismem. Souvisí to s 

nejen s vysokou mírou sekularizace naší společnosti, ale obecně i s nedůvěrou v 

budoucnost a udržitelný rozvoj. Jako bychom byli smířeni s přechodností a 

dočasností všeho. Ani přesgenerační transcendence - lepší život našich dětí - není v 

situaci rozvolňování rodinných vazeb tak silnou motivací, jakou by býti mohla. To 

má své jasné dopady do politiky: zvládáme v ní technokratickou, operativní úroveň 

(zásobování, služby, běžný provoz), ale hrubě nedoceňujeme její úroveň 

symbolickou (víra v budoucnost, v ideály). Tam, kde při projevu amerického 

prezidenta má průměrný Američan slzu v oku, náš cynik obrací s úsměškem oči v 

sloup... Dlužno říci, že podle našich výzkumů si rostoucí podíl lidí začíná tento 

deficit uvědomovat. 

4. S předchozím bodem souvisí - jak zdůrazňoval Vojtěch Cepl - obecná 

neúcta k pravidlům hry ve společnosti. Měli bychom to chápat v obecně 

hodnotovém kontextu jako něco podstatného, co je v jádru naší národní identity, 

nikoli jako dodatečná údržbářská opatření k dílčí nápravě nerovnováh, které 

lehkovážně necháváme vstupovat do našeho života. Tvorba pravidel hry musí být 
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podřízena tomu, aby pravidla hry byla jasná, srozumitelná, blízká zdravému rozumu. 

Jen srozumitelná pravidla hry mohou mít motivující hodnotu. Souvislost s naší 

politikou? Jakou hodnotu může mít normotvorný proces, když se poslanci zcela 

ztrácejí v předlohách a doplňovacích návrzích? (V Británii, když se opravdu hodně 

snaží, zvládne parlament za den „až čtyři" hlasování, zato vše, co se na půdě 

parlamentu (i ve výborech) řekne, si může zájemce druhý den vytištěné přečíst). 

Nelze se divit tomu, že ve výzkumech lidé hodnotí výkony parlamentu i justice 

velice nízko. 

5. Velkým problémem naší společnosti je rozvolnění lokální komunity, 

soudržného místního společenství lidí. Plasticky patrné je to v nově budovaných 

satelitních koloniích kolem velkých měst, kde se venkovské obyvatelstvo střetává s 

městskými "náplavami". Rozpad komunit je samozřejmě důsledkem bolševizace, ale 

také třeba nedomyšlené daňové problematiky (rozpočtové určení daní, daňové 

asignace), nedocenění rozvoje občanské společnosti, chabého důrazu na 

společenskou odpovědnost firem. Čím to asi je, že společenská soudržnost, či 

chcete-li evropská triáda „cohesion-inclusion- empowerment", je pro většinu našich 

politiků nesrozumitelná?  Není to jen otázka lokální, komunální, ale i otázka 

národní, státní. 

6.  Když už jsme u naší občanské společnosti - jsou anebo nejsou naše 

politické strany součástí občanské společnosti? Součástí by nejspíše byly, pokud by 

šlo o strany masové, ale ony jsou to spíše strany volebního typu - do komunálních 

kandidátek mnohdy vyšlou jako kandidáty všechny své členy - všichni jsou tak 

potenciálními náčelníky a nezbývá nikde žádný indián! Ale vážně - není to žádná 

legrace, když u nepočetné strany lze třeba primární volby zmanipulovat několika 

desítkami najatých „členů". Naše strany nejsou plnokrevné politické instituce, které 

by zprostředkovávaly vazby zdola nahoru a opačně shora dolů, ať už se jedná o 
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věcné obsahy nebo politické osobnosti. „Řadová politická kariéra" od komunální 

přes regionální do vrcholové politiky ubývá i v západních demokraciích, u nás je 

spíše výjimkou (nahradí ji krátká cesta od tajemníka poslance na poslance). Koloběh 

elit (přísun politických talentů a odsun vyčerpaných) je ubohý. Místo toho 

opevňování pozic a vozové hradby - politické strany jsou tak spíše agenturami pro 

jednotlivé politiky. Nelze se divit tomu, že fungování politických stran oceňuje jen 

asi pětina lidí. 

7. Je to právě situace v našich politických stranách, která vede lidi k tomu, že 

označují naši politiku jako vyprázdněnou, rozbředlou a že obecně vyjadřují 

rozmrzelost z politiky. V politice, která trpí zásadními systémovými neduhy 

uvedenými výše, podle nich jde jen o získání moci a její udržení. To je důležité pro 

nositele moci - ti podle veřejnosti jsou profesionálně zdatní, avšak jejich morální 

kvality jsou slabé: politika je pro ně jen nástrojem na získání privilegií a hmotného 

prospěchu. Odtud se nelze divit tomu, že reakce veřejnosti na korupční aféry nemají 

pro původce aféry zničující dopad, ale jsou jen pouhým stvrzením dlouhodobě 

očekávaného (a de facto tolerovaného, jelikož nevyhnutelného) jednání. Představa, 

že situaci by bylo možné zlepšit tak, že by lidé byli aktivnější a hojnou měrou by 

vstupovali do politických stran jako členové, se naší veřejnosti jeví jako zcela 

absurdní. Jak ale vycouvat ze slepé uličky bolševismu s rezignovanými elitami a za 

nezájmu široké veřejnosti? 

8. U nás, stejně jako v západním demokratickém světě, převažuje nepevný, 

přelétavý volič (volatile voter), jehož motivace je velice mělká. V situaci, kdy se 

nevede zásadní široká veřejná debata o klíčových problémech naší společnosti, se 

volební výsledek s pomocí politického marketingu tká především z pomíjivých 

emocí. S jistým zjednodušením se dá říci, že o podobě této země do budoucna 

rozhodují lidé, kteří se o to příliš nezajímají a kterým je to v zásadě jedno. 
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Neuděláme-li s tím něco, mohou být volební výsledky do budoucna vlastně náhodné 

a země v jejich důsledku nestabilní. Když jsem kdysi slyšel S.M.Lipseta na jedné 

konferenci, že bohužel nemáme ani po pádu železné opony šanci dohnat západní 

země, napadlo mě, že mohl mít na mysli právě tuto ochromenost aktivity lidí a 

obecně subjektivních zdrojů. 

9. Základním úkolem, který před námi stojí, je reforma celé veřejné sféry. V 

kontextu výše zmíněného je to mimořádně obtížné, protože to znamená zaměřit 

pozornost na dlouhodobé strategie a dosáhnout v klíčových věcech dlouhodobého 

politického konsensu. Vždyť jenom poločas změny penzijního systému (přes souběh 

starého a nového systému) může trvat 15 let, fungování nového systému se bude 

počítat na další desetiletí. V situaci, kdy političtí protivníci si ani nezajdou na 

společnou kávu, je to bez usilovného vnějšího tlaku nerealizovatelné. 

 

10. Z mnoha stran si ozřejmujeme skutečnost, že současná politika je 

především umění komunikace. Platí to nejen o komunikaci uvnitř politické třídy, 

jako tomu bylo v předchozím bodu, ale o celé společnosti. Dostáváme se tak ke 

klíčové roli médií. Běžný člověk se s politikou nesetkává bezprostředně, ale v 

mediálním zprostředkování. Ve zkratce řečeno, povaha médií určuje i povahu 

politiky. Z druhé strany - politika a média se vzájemně potřebují a vzájemně se 

prostupují. Politik neprosadí nic, čemu nelze dát mediální tvar. Neprosadí nic, 

postrádá-li mediální dovednost a vidí-li média jako protivníka na protilehlém břehu. 

Pro média ovšem schopnost komunikovat s politiky nadále znamená odpovědnost 

být jim kritickým zrcadlem. 
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České politické strany vznikly seshora 

Jiří Pehe∗

Tu první tvořily strany tzv. historické, jež lze ovšem rozdělit do dvou 

kategorií. K jedné patří komunistická strana, lidovci a socialistická strana, které 

přežily éru komunismu — jedna jako dominantní strana, ty další jako satelity KSČ. 

Tyto strany zdědily z bývalého režimu jak slušné materiální zázemí, tak organizační 

sítě i poměrně početné členské základny, i když se počet členů, zejména v KSČ, 

začal hned po revoluci menšit. Socialistická strana, jež se přetvořila v původní 

národní socialisty, nakonec politicky nepřežila jako významnější subjekt. K druhé 

kategorii historických stran patřila sociální demokracie, která byla v roce 1948 

pohlcena komunisty. ČSSD byla jako samostatná strana obnovena hned po revoluci, 

ale v podstatě se ocitla ve stejné situaci jako mnoho dalších nových stran. Na jedné 

straně sice byla schopná získat zpět část svého majetku, zkonfiskovaného 

 

Jedním ze systémových problémů české politiky je způsob, jakým fungují politické 

strany. Jsou malé, uzavřené, nelákají nové lidi z prostředí občanské společnosti. 

Mnohé z těchto neduhů souvisí se způsoby, jakými se politické strany u nás 

etablovaly po roce 1989. Lze je rozdělit do dvou skupin. 

 
 

Historické a nově vznikající strany 

                                                      
∗ Autor je politolog a ředitel New York University v Praze. 
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komunisty, především Lidový dům, ale svoji členskou základnu a organizační 

strukturu musela budovat od píky. Druhou skupinu stran tvořily strany nové, jež je 

také možné rozdělit do dvou kategorií. Jednou byly strany, jež se vynořily z lůna 

Občanského fóra, druhou pak strany, které vznikly mimo OF. Problémem všech 

nových stran, k nimž lze do jisté míry přiřadit i ČSSD, bylo slabé personální zázemí. 

Zatímco v demokraciích, jež se vyvíjely bez revolučních přeryvů anebo nebyly 

zničeny totalitními režimy, se politické strany vyvíjely poměrně dlouho, přičemž 

jejich zárodky vznikaly na půdě občanské společnosti, v českých poměrech byly 

strany vytvořeny nebo „obnoveny“ jako projekty „seshora“. 

Projekty elit 

To mělo několik závažných dopadů. Především ideologie a programy stran 

nevznikaly organicky, v rámci širšího společenského diskurzu, a jejich členstvo se 

nerekrutovalo ze skupin a masových hnutí v rámci občanské společnosti. Ustavily se 

přesně v opačném gardu. Skupinky osobností se z různých důvodů přihlásily k určité 

vyzkoušené, na Západě již dlouho existující ideologii, a pro svůj program se 

pokoušely získat členy a voliče. Problém byl o to závažnější, že výše zmíněné 

ideologie byly používány často naprosto instrumentálně. Lidé, kteří se k nim hlásili, 

neměli často kloudné ponětí o smyslu základních politických filozofií, jako byl 

konzervatizmus, liberalismus, křesťanská demokracie nebo demokratický 

socialismus. Jistým hlubším porozuměním těmto idejím vládli jen někteří příslušníci 

nových stranických elit. Zmatení existovalo dokonce i v chápání pojmů levice a 

pravice. Průzkumy opakovaně ukazovaly, že lidé označující se například za 

pravicově smýšlející rozumí pod tímto pojmem antikomunismus, ale nikoliv 

nezbytně ekonomický program založený na (neo)liberálních myšlenkách. A naopak. 

Volně se tak směšovalo socio-kulturní chápání levice pravice s chápáním 

ekonomickým. Navíc nezbytné reformy, později pod tlakem Evropské unie, musely 
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uskutečňovat strany jako levicové, tak pravicové, což dále znesnadňovalo 

identifikaci stran na pravo-levé škále. Na Západě by bylo například těžko 

představitelné, že by se do masivních privatizačních projektů nebo úsporných 

opatření pouštěly levicové strany. V prvních letech po pádu komunismu bylo tak 

možné sledovat v průzkumech velké zmatení myslí. Lidé, kteří se běžně označovali 

za levicově či pravicově smýšlející, odpovídali na doplňující otázky (například o 

privatizaci, sociálních dávkách, roli státu) způsobem, který je usvědčoval z toho, že 

existují velké rozdíly mezi jejich sebeidentifikací a jejich skutečným  postavením na 

pravo-levé škále. 

Politické strany vs. občanská společnost 

Strany vznikající jako „elitářské“ projekty seshora měly ještě jednu vlastnost: 

jejich členové a voliči kladli velký důraz na to, kdo stál v čele takové strany, neboť 

stranický vůdce je neoslovoval jen svým charismatem, vůdcovskými schopnostmi, 

ale také jako jistá intelektuální záruka hlavních idejí strany, neboť často jenom on, či 

úzká skupinka lidí okolo něj, rozuměla základům politické filozofie, k níž se strana 

hlásila. Občanská demokratická strana, jež vznikla jako největší subjekt, který se 

vynořil z OF, byla dobrým příkladem tohoto zmatení. Hlásila se k liberálním a 

konzervativním idejím, identifikovala se jako strana pravicová. Hluboce srozuměno 

s myšlenkami Friedricha von Hayeka nebo Miltona Friedmana, které straníci přijali 

jako ideologické guru, bylo ovšem jen několik lidí, kteří projekt ODS odstartovali. 

Hlavní problém související s tímto způsobem vzniku politických stran spočíval 

ovšem nejenom v ideologickém zmatení, neúměrném spoléhání na „moudrost“ 

vůdců či v malém počtu aktivních členů, ale v tom, že tyto strany nebyly navázány 

na občanskou společnost. OF bylo sice projevem vzedmutí občanské společnosti, ale 

pouze jednorázového. Existovalo příliš krátkou dobu na to, aby se v něm 

vykrystalizovaly základní proudy politického myšlení. Výsledkem je dodnes 
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odtržení českých politických stran od občanské společnosti. Odtržení tak velké, že 

politické strany po dlouhou dobu považovaly občanskou společnost, zejména různé 

její masovější iniciativy, za nepřítele či ohrožení. Mnohé z politických stran 

ustavených „seshora“ také poměrně rychle zanikly. ODS a ČSSD přežily, protože si 

je voliči postupně ztotožnili s demokratickou (občanskou) pravicí v případě ODS, a 

s demokratickou levicí v případě ČSSD. Pojmy levice a pravice jsou přitom v obou 

případech definovány velmi široce, dalo by se říci populisticky: malý versus velký 

stát, antikomunismus versus smířlivější postoje k bývalému režimu, nižší versus 

vyšší daně, národovectví versus internacionalismus, atd. Strany, které se pokoušely 

ideově vymezit více sofistikovaně, například různé liberální subjekty či subjekty 

konzervativní, měly malou šanci na úspěch, neboť vyžadovaly jisté porozumění 

základním idejím, o které se opíraly.  

Personalizace politiky a uzavřenost politických stran 

Dalším neblahým jevem, který souvisí se způsobem vzniku českých 

politických stran, je, že elity, které tyto strany „seshora“ stvořily, v mnoha případech 

rychle pochopily, že je v zájmu jejich kontroly nad těmito stranami, jakož i v zájmu 

výnosů plynoucích z obhajoby určitých ekonomických zájmů, udržovat tyto strany 

poměrně uzavřené, nepokoušet se udělat z nich skutečně masové organizace 

s vysokou vnitřní mobilitou a skutečnou vnitrostranickou demokracií. Některé strany 

se tak rychle etablovaly jako jakési firmy s ručením omezeným, tedy jako forma 

podnikání na poli politiky. S těmito negativními jevy se bude česká politika potýkat 

nejspíš ještě několik desetiletí. 
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Zdravotnictví – obraz stavu české společnosti 

Martin Jan Stránský∗

 

 

Během posledních dvaceti let dohlíželo třináct ministrů zdravotnictví nad jeho 

fragmentací do různých skupin, ze kterých dnes každá pracuje pouze ve vlastním 

zájmu. Pojišťovny se rozšířily do nedotknutelného prostoru, ve kterém staví 

zdravotníky proti sobě, zdravotníci jsou odměňováni za množství a složitost 

výkonů, nikoliv za dobré výsledky, léky se předepisují dle výhod, které vůbec 

nemusí souviset s pacientem.  

 

 

Každý si vysvětluje práva a povinnosti po svém a vůbec nikdo není ochoten 

říci, jak má naše zdravotnictví vypadat příští rok. A to nemluvme o časovém 

horizontu pěti nebo deseti let. Vše se zdá být velice komplikované, ale ve 

skutečnosti to tak není. Nejsme velká země, máme dokonce méně občanů, než má 

velké evropské město jako je Londýn. Nepotřebujeme komplexní systém 

zdravotnictví, nemusíme vymýšlet další specifické varianty. Stačí držet se 

základních principů a odškrábnout bláto posledních dvaceti let z našeho kola 

zdravotnictví tak, aby mohlo jet rovně a po své cestě.  

                                                      
∗ Autor článku je stínovým ministrem zdravotnictví za stranu Věci veřejné. 
 



  SYSTÉMOVÉ PROBLÉMY ČESKÉ POLITIKY/PŘÍTOMNOST JARO 2010 

12 Strana 

 

3 reformní kroky k nápravě 

Aby se tak stalo, stačí tři hlavní kroky. Jako první je nezbytné - po dvaceti 

letech – konečně stanovit definici standardní péče. Pacienti musí vědět, na jakou 

státem hrazenou péči mají nárok a zároveň přesně znát v jakém dosahu ji mají mít. 

Stanovení prvního vede přes statistickou analýzu současných kroků, určení druhého 

vede prostřednictvím posouzení mapy republiky se zohledněním lokálního počtu 

obyvatel na straně jedné a umístění zdravotnických zařízení a jejich služeb na druhé. 

Tam, kde je přebytek zdravotnických služeb, se může dále transformovat, jinak 

ne. Definice standardu přinese další odměnu a to, že vše co do ní nezapadne, je 

automaticky mimo standard. Úmyslně nepoužívám slovo „nadstandard“, protože je 

to zavádějící. Jsem totiž přesvědčen, že role státu nemá být vytvoření 

„nad“standardu, ale neustále soustředění se na zlepšení státní sítě – tedy standardní 

nabídky pro všechny občany. Zmíněné zlepšení se uskuteční zavedením druhého 

bodu - přehodnocení role pojišťoven, zeštíhlení byrokracie a změnou v prioritách 

odměňování. Když se vyplácí důchod, armáda, školství apod. prostřednictvím 

jednoho úřadu, není důvod, proč by se neměly vyplácet náklady na zdravotnictví 

jednou pojišťovnou, která by fungovala jako finanční úřad pod přímou kontrolou 

ministerstva zdravotnictví. Úlohou státní pojišťovny nemá být výdělečná činnost, 

ale efektivní vyplácení za efektivní péči. V této souvislostí se musí opustit 

nesmyslný systém „bodování“, který překrucuje služby na body a při proplácení pak 

body zpět na koruny. Právě jednoduché porovnání cen mezi různými poskytovateli 

za jednotlivé úkony je nezbytné pro transparentní monitorování a zlepšení efektivity 

státní sítě. Zavedení státní péče prostřednictvím jednoho úřadu samo od sebe nabízí 

úsporu administrativních nákladů 6-7 miliard korun ročně. Ostatní pojišťovny by 

mezi sebou konkurovaly nabídkami připojištění mimo-standardní péče pro klienty, 

kteří by o ni měli zájem, a kteří by byli ochotni si ji připlatit. Právě takováto 

stratifikace – při které všichni občané přispívají do státní sítě, zatímco někteří z nich 
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zároveň užívají i jiné služby za vlastní peníze – znamená více peněz v sítí pro méně 

uživatelů, zvětšení nabídky a tím i zlepšení kvality. Všichni zdravotníci – kteří by 

libovolně participovali ve státním systému a to bez nutnosti smlouvy (!) by byli 

vypláceni dle sazebníku, který by se odvíjel dle složitosti diagnózy, a který by 

odměňoval dobré výsledky. Podívejme se na dnešní systém odměňování, kdy 

celosvětově vedeme v každoročním počtu návštěv u lékaře. To je obrovské plýtvání 

penězi. Rychlejší uzdravení má přece přinést větší odměnu, než tříminutová 

návštěva u lékaře, během které si vyzvedne recept psaný na jedno balení léku s 

kontrolou za tři týdny, jen kvůli obnovení receptu. 

Cyklický problém korupce 

Třetí pilíř reformy souvisí s reformou objednávání a hrazení léků. Zde je 

velkým problémem nejen korupce, ale i růst výdajů. Na každou nemoc by měl být 

alespoň jeden generický a státem plně hrazený lék, který by se nakoupil pro celý 

stát. Hromadný nákup právě garantuje nejnižší cenu za lék a zároveň brání korupci 

mezi poskytovatelem péče a farmaceutickou firmou. Pro další zlepšení komfortu 

pacienta a zeštíhlení nákladů musí být základní léky, jako jsou např. proti bolesti 

nebo mírné alergii běžně přístupné, tak jako v jiných zemích. Pokud musí užívat 

pacient lék na předepsaný recept, recept by měl být automaticky obnovitelný, pokud 

lékař neurčí jinak. Kromě hlavních tří kroků je třeba soustředit se i na další oblasti 

českého zdravotnictví, jako zvýšené odměňování zdravotníků, přístup veřejnosti k 

informacím a především cíleně zaměřené posílení a odměňování preventivní péče. 

Samostatnou kapitolu tvoří péče o seniory, kde je nezbytné rozvíjet podporu 

pečovatelských a asistenčních služeb, které umožní prožít důstojné stáří v 

přirozeném sociálním prostředí a zavedení kvalitních lůžek dlouhodobé a paliativní 

péče. Naše zdravotnictví nepotřebuje ani tak více peněz, ale očištění, které bude ku 

prospěchu všech. Je to návrh transformace stávajícího zdravotnictví v systém, kde 
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prioritou jsou jasná pravidla, jasné povinnosti a jasné odměny. Takovéto jednoduché 

změny zavedou do systému transparentnost a odměny pro všechny účastníky.  
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Česká Sociální demokracie – výhry, výzvy, 

problémy 

Martin Riegl∗

Nicméně v současné době se obě hlavní politické strany potýkají se zcela 

zásadním problémem vyplývajícím z podstaty jejich programu. ČSSD stavějící 

program na atraktivní hodnotě jistoty, který je podle analýz přitažlivější pro voliče, 

má problém svůj program dlouhodobě realizovat vzhledem k jeho náročnosti na 

ekonomické zdroje (nejen v období ekonomické krize). U ODS stavící program na 

hodnotě svobody a pluralismu je problém jiný. Dostatečně atraktivní je pro 15-20% 

 

Když bývalý předseda Občanských demokratů - nejsilnější (pravicové) 

strany prohlásil na uzavřeném jednání: „nemůžeme jim (voličům) před volbami 

říct všechno, to by nás nevolili“, vystihl podstatný fakt českého politického 

prostředí. Celkový potenciál Sociální demokracie (ČSSD) mezi voliči i nevoliči je 

až o třetinu vyšší než u hlavního pravicového konkurenta Občanských demokratů 

(ODS). Sociální demokracie tak má apriori lepší pozici než její konkurent a 

předpoklad vyhrávat jedny volby za druhými, tak tomu ale není.  

 

 

                                                      
∗ Autor je politolog. 
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stabilních voličů, ale nikoliv pro středové, nerozhodnuté a příležitostné voliče, které 

potřebuje získat na svou stranu. 

Charakter stranického systému 

Česká společnost patří mezi velmi homogenní společnosti s jediným 

dominantním cleavage na ose vlastníci vs. pracující. U stranického systému, který 

lze definovat jako umírněný multipartismusm, se dá vysledovat trend posilování 

obou velkých stran (v levé i pravé části politického spektra) a postupné oslabování 

středových stran. Pravému spektru dominuje ODS obvykle doplněná menší 

konzervativně-liberální stranou zaměřenou především na městské liberální voliče  

(v jednotlivých volbách to byla ODA, US, US-DEU, Strana Zelených a v příštích 

volbách to bude TOP 09) a stabilně Křesťanští demokraté (KDU-ČSL). V levé části 

politického spektra je situace mnohem jednodušší, ale paradoxně i komplikovanější. 

Kromě dominantní ČSSD se vyskytuje Komunistická strana, která jako jediná 

z bývalého komunistického bloku ve střední a východní Evropě neprošla 

transformací směrem k sociální demokracii západního typu (snad s výjimkou 

Moldavska). 

Omezená soutěž, aneb komunistický problém 

 Podle Ústavy má dolní komora českého parlamentu 200 poslanců, přičemž 

pro vyslovení důvěry vládě je nezbytných 101 hlasů. Přičemž existence krajně 

levicových a krajně pravicových až antisystémových stran dlouhodobě omezovaly 

vytváření vládních eventuelně legislativních koalic podporujících vládu. 

Z celkového počtu 200 poslanců musely být koalice v letech 1996 – 2006 vytvářeny 

jen v politickém prostoru v rozmezí od 160 do 174 poslanců. V úvahu je tak 

potřebné vzít i závěry autorů zabývajících se teoriemi koalic. Ve velmi 

zjednodušeném pojetí je cílem politiků vytvořit minimální vítěznou koalici (MWC) 
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nebo ideologicky propojenou koalici. Do toho se promítá i problém, že nevždy 

vystupují politické strany jako unitární aktéři a další koalice některých partnerů je 

nemožná např. kvůli rozdílnému postoji v zahraniční politice (zejména k evropské 

integraci), koalice dvou největších stran je nepřijatelná pro drtivou většinu 

oprávněných voličů a vznik over-sized coalition by kromě radikálního posílení 

komunistů zabránily velké programové rozdíly. Vytvoření stabilní MWC, která je 

navíc ideologicky propojená je tak značně obtížné. Budeme-li uvažovat z pozice 

amerického přístupu k vytváření koalic, kdy menšinové, velké (over-sized koalice) 

jsou vnímány jako deviantní z hlediska minimalizace nákladů a maximalizace zisků, 

tak k vytvoření MWC o minimálním počtu 101 mandátů (z 200) bylo nutné zajistit 

v rámci komory o velikosti 160 – 174 mandátů, což výrazně stěžovalo možnost 

vytvoření stabilní většinové koalice. 

Jak vysvětluje přehled volebních výsledků na konci textu, počet 

potenciálních vládních koalic a ve skutečnosti realizovatelných ukazuje na 

problémy, kterým čelí vítězná politická strana. Je zjevný fakt, že vytvořit 

ideologicky propojenou většinovou koalici je prakticky nemožné. Předpoklady 

některých odborníků zabývajících se teoriemi koalic, že politické strany jsou 

unitárními aktéry je mylná, což lze empiricky prokázat. Daleko pravděpodobnější je, 

že političtí lídři usilují o vytvoření takové koalice, aby si uchovali vlastní (vedoucí) 

postavení ve straně, která neohrozí vnitrostranickou soudržnost a v krajním případě, 

aby nedošlo k rozštěpení strany. Právě tento úhel pohledu vysvětluje problémy se 

kterými se (nejen) Sociální demokraté potýkají v povolebních jednáních. Naposledy 

se nejednotnost politických stran projevila po volbách v roce 2006 při pokusu o 

vytvoření menšinové koalice Sociální demokracie s Křesťanskými demokraty, 

kterou měli legislativně podporovat komunisté. Pro členskou základnu 

Křesťanských demokratů i vnitrostranickou opozici byla tato varianta nepřijatelná a 

jejich předseda musel rezignovat. 



  SYSTÉMOVÉ PROBLÉMY ČESKÉ POLITIKY/PŘÍTOMNOST JARO 2010 

18 Strana 

 

Je zjevné, že možnost vytváření koalic je v českém politickém systému 

limitována několika faktory. Sociální demokracii zapovídá spolupráci s 

„přirozeným“ partnerem na levici vlastní rozhodnutí nejvyššího stranického orgánu 

(tzv. Bohumínské usnesení) a koaliční partnery tak musí vyhledávat v rámci 

politického středu, kde však chybí programová provázanost. Spolupráce s nejvyšší 

pravicovou stranou by sice byla krátkodobě nejpragmatičtějším rozhodnutí pro 

provedení reforem (včetně zavedení většinového volebního systému, který by 

generoval stabilní vlády), z dlouhodobého hlediska by toto řešení vedlo k posílení 

komunistů a ztráty identity před vlastními voliči. 

Strategický problém na levici 

Existence KSČM představuje pro sociální demokraty dlouhodobý strategický 

problém, který bude muset dříve nebo později vyřešit. Na jedné straně existuje 

přirozená inklinace s levicovým partnerem spolupracovat, na straně druhé je 

celospolečenská nepřijatelnost koalice ČSSD a KSČM. Ta je opakovaně využívána 

pravicovými subjekty ve všech předvolebních kampaních, které akcentují hrozbu 

návratu komunismu prostřednictvím vytvoření exekutivní koalice sociálních 

demokratů s komunisty. Problémem pro ČSSD je však určitá nerozhodnost. 

Existence radikální levice poskytuje maximálně možnost neoficiální legislativní 

koalice při projednávání konkrétních zákonů, ale vytvoření oficiální legislativní 

koalice je pro sociální demokraty nepřijatelné už vzhledem k rozhodnutí nejvyššího 

orgánu strany. Nabízejí se tak dvě možnosti budoucího vývoje. ČSSD se rozhodne 

pro otevřenou vládní spolupráci s KSČM s cílem vytvořit ideově propojenou vládní 

koalici s cílem eliminovat voličský potenciál komunistů založený především na 

protestních hlasech. Takové řešení by se však mohlo dlouhodobě podepsat na 

volební podpoře socialistů. Druhým je jednoznačné předvolební vymezení se před 

voliči založené na tom, že ČSSD nikdy nebude spolupracovat s komunisty na vládní 

úrovni s cílem přebrat krajně levicové a racionálně smýšlející voliče a posílit tak své 
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vlastní postavení. Cílem takového řešení je přesvědčit všechny levicové preferující 

levicovou vládu voliče k volbě Sociální demokracie. To je však riziková strategie ve 

třech ohledech. Zaprvé strategie nebude fungovat na voliče preferující komunisty 

pouze z protestních důvodů (jejich počet nelze definovat, protože potenciální voliči 

se v empirických průzkumech volebních preferencí nevyjadřují úplně standardně), 

zadruhé mohlo by dojít k vyvolání konfliktu s KSČM, která by v odvetě odmítla 

budoucí legislativní podporu vládě ČSSD. Zatřetí ČSSD by primárním namířením 

předvolební kampaně proti komunistům tříštila síly, protože se primárně potřebuje 

vymezit vůči pravicové ODS a přitáhnout na svou stranu co nejvíce středových 

nerozhodnutých voličů, kteří zpravidla rozhodují o výsledku voleb. O tom, že 

existence krajní levice představuje pro Sociální demokracii klíčový problém 

potvrzuje fakt, že americká agentura PSB vypracovala pro sociální demokraty 

analytický materiál s názvem „Vymezení se proti komunistům“, který se soustředí 

především na pasivní vymezení se vůči komunistům před letošními volbami. 

Past populismu  

Česká sociální demokracie se v post-komunistickém období znovu 

etablovala jako hlavní proevpropská levicová strana. ČSSD má nejvyšší voličský 

potenciál a její úspěch závisí na schopnosti dostat k volebním urnám co nejvyšší 

počet voličů (to se jí dlouhodobě ve volbách druhého řádu nedaří). Obě strany se tak 

především snaží působit na iracionální složku v rozhodování voličů, která v letošní 

předvolební kampani dosáhla až absurdních prvků. O předsedovi ČSSD J.Parobkovi 

je notoricky známé, že předvolební průzkumy jsou pro něj ekvivalentem Písma 

svatého pro křesťana a v mnoha případech podřizuje tomuto faktu stranickou 

strategii. Do programu se tak dostávají makroekonomicky nefunkční populistické 

sliby o zvyšování daně z příjmů vysoce příjmovým skupinám, což odrazuje městské 

a vzdělané liberální voliče. S originální strategií přišla v letošních volbách pravicová 

ODS, která se rozhodla umožnit občanům svůj program elektronicky připomínkovat, 
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poté jej co nejdéle tajit a nakonec z něj odstranit téměř všechna kontroverzní témata. 

Základem kampaně se tak stalo negativní a osobně zacílené vymezení se vůči 

předsedovi ČSSD a poukazování (pravidelně se opakující ve všech předvolebních 

kampaních) na hrozbu návratu komunismu spojením ČSSD a KSČM po volbách. 

České politické strany (včetně Sociální demokracie) tak lze z pohledu ekonomické 

teorie demokracie hodnotit jako extrémně racionální, protože jsou schopné a 

ochotné měnit a přizpůsobovat své politické programy voličům ve snaze zvýšit své 

šance na volební úspěch. Jako nejprogresivnější se ukázala malá neparlamentní 

pravicová strana, která ekonomickou teorii demokracie založenou na racionální 

volbě dokonce překonala, když se rozhodla vytvořit svůj politický program až na 

základě hlasování sympatizantů o jednotlivých tématech na svých webových 

stránkách. 
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Budoucnost Sociální demokracie: 

Sociální demokracie patří mezi nejstarší české politické strany a historicky 

prokázala schopnost etablovat se téměř ve všech politických systémech. Přestože 

vykazuje stabilně vysoké volební výsledky ve volbách prvního řádu a nejvyšší 

voličský potenciál ze všech relevantních politických stran musí vyřešit několik 

problémů, pokud bude dlouhodobě usilovat o postavení vládní strany. Zaprvé musí 

modifikovat program založený na hodnotách, který bude atraktivní i pro středové 

voliče a prakticky realizovatelný v rámci vládní koalice. Zadruhé strana se musí 
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modernizovat a přitáhnout vyšší počet mladých, vysokoškolsky vzdělaných volič 

z velkých měst, tím že se posune více do středu. Zatřetí musí vyřešit problém 

spojený s existencí komunistické strany, který omezuje počet realizovatelných 

koalic s účastí ČSSD, ubírá jim voliče a je nástrojem pro negativní kampaň vůči 

Sociální demokracii. To vše musí proběhnout za předpokladu, že nedojde k vnitřním 

sporům a ztráty charakteru unitárního aktéra, s čímž má Sociální demokracie často 

problém. Právě ve vztahu k liberalizaci ekonomického programu a v otázce 

spolupráce s komunisty je strana vnitřně nejednotná. 

Původně Publikováno v Revue Socialiste. 
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VÝSLEDKY VOBEL DO PS PARLEMTNU ČR V LETECH 1996-2006 A 

POTENCIÁLNÍ KOALICE 

Výsledky voleb v roce 1996 

(název strany/ počet získaných mandátů v dolní komoře Parlamentu České republiky) 

ODS 68 ČSSD 61 KDU-ČSL 18 ODA 13 KSČM 22 SPR-RSČ 18 

Potenciální MWC (počet mandátů, důvod proč nebyla vytvořena, v kurzívě 

realizovaná koalice) 

ODS – ČSSD (129) - (nepřijatelná pro obě velké strany) 

ODS-KDU-ČSL-ODA (99) - (fakticky vytvořená menšinová koalice) 

ODS-KDU-ČSL-SPR-RSČ (104) - (nepřijatelná kvůli přítomnosti extrémistické SPR-ŘSČ) 

ODS-KDU-ČSL-KSČM (108) - (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní KSČM) 

ODS-KSČM-SPR-RSČ (108) - (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní KSČM a 

extrémistické SPR-RSČ) 

ČSSD-KDU-ČSL-ODA-KSČM (114) - (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní KSČM) 

ČSSD-KDU-ČSL-KSČM-SPR-RSČ (117) - (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní 

KSČM a extrémistické SPR-RSČ) 

ČSSD-KDU-ČSL-ODA-SPR-RSČ (110) - (nepřijatelná kvůli přítomnosti extrémistické 

SPR-RSČ) 
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Výsledky voleb v roce 1998 

(název strany/ počet získaných mandátů v dolní komoře Parlamentu České republiky) 

ODS 63 ČSSD 74 KDU-ČSL 20 US 19 KSČM 24 

Potenciální MWC (důvod proč nebyla vytvořena, v kurzívě realizovaná koalice) 

ODS-ČSSD (137) (vytvořena menšinová vláda ČSSD s legislativní podporu ČSSD) 

ODS-KDU-ČSL-US (102) - (nepřijatelná pro US, která se odštěpila od ODS kvůli 
nesrovnalostem ve financování ODS) 

ODS-KDU-ČSL-KSČM (107) - (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní KSČM) 

ODS-US-KSČM (106) - (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní KSČM) 

ČSSD-US-KDU-ČSL (113) - (nepřijatelná především pro US kvůli levicové orientaci 
ČSSD) 

ČSSD-KDU-ČSL-KSČM (118) - (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní KSČM) 

ČSSD-US-KSČM (117) - (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní KSČM) 

 

Výsledky voleb v roce 2002 

(název strany/ počet získaných mandátů v dolní komoře Parlamentu České republiky) 

ODS 58 ČSSD 70 KDU-ČSL, US-DEU 23, 8 (kandidovaly v koalic, ale vytvořily dva 
nezávislé poslanecké kluby) KSČM 41 

Potenciální MWC (důvod proč nebyla vytvořena, v kurzívě realizovaná koalice) 

 

ČSSD-ODS (128) (nepřijatelná pro obě strany kvůli obavám ze ztráty voličské podpory) 

ČSSD-KDU-ČSL-US-DEU (101) (založená především na programu dokončení procesu 
vstupu ČR do EU) 

ČSSD-KSČM (111) (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní KSČM) 
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ODS-KSČM-KDU-ČSL (122) (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní KSČM) 

ODS-KSČM-US-DEU (107) (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní KSČM) 

 

Výsledky voleb v roce 2006 

(název strany/ počet získaných mandátů v dolní komoře Parlamentu České republiky) 

ODS 81 ČSSD 74 KDU-ČSL 13 KSČM 26 SZ 6 

Potenciální MWC (důvod proč nebyla vytvořena, v kurzívě realizovaná koalice) 

ODS-ČSSD (155) (nepřijatelná pro obě strany kvůli obavám ze ztráty voličské podpory) 

ODS-KDU-ČSL-SZ-KSČM (126) (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní minulosti 
KSČM) 

ČSSD-KSČM-SZ (106) (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní minulosti KSČM) 

ČSSD-KSČM-KDU-ČSL (113) (nepřijatelná kvůli přítomnosti posttotalitní minulosti 
KSČM) 

ODS-KDU-ČSL-SZ (100) (založená na podpoře několika poslanců ČSSD) 
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Zjevení komunistické minulosti jako morálního 

a politického problému 

Jiří Suk∗

Nepřestává mě udivovat otázka, kde se tak nečekaně vzal prudký 

antikomunismus v zemi, v níž ani nejodvážnější odpůrci normalizačního režimu 

nebyli radikálními antikomunisty. Po roce 1945 si velká část národa vybrala 

budoucnost s KSČ a výrazně tak přispěla k uchvácení veškeré moci touto stranou 

 

Zdálo se, že se všichni shodnou na tom, že vést ostrý řez mezi komunisty a 

nekomunisty, oddělit „dobro“ od „zla“ je po více než 40 letech pošetilé a nemožné 

a že by to cestu k demokracii a prosperitě zkomplikovalo či ohrozilo. Kde se tedy 

vzal poměrně silný antikomunismus, který propuknul v české společnosti už na 

počátku roku 1990? 

 

 

                                                      
∗ Autor je historik, působí na Ústavu soudobých dějiny Akademie Věd ČR. Text byl původně 
referátem, který zazněl na mezinárodní konferenci "1989–2009. Společnost. Dějiny. Politika", která 
se konala 16.–18. září 2009 v Liblicích. Text také vyšel na internetových stránkách české pobočky 
Heinrich Böll Stiftung. 
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v únoru 1948. Občanský odpor proti okupaci v roce 1968 nebyl antikomunistický, 

lidé si přáli jiný socialismus s polepšenou KSČ. Český národ se – přes veškeré 

ponížení – nakonec celkem snadno adaptoval na konzumní variantu normalizačního 

socialismu 70. a 80. let. Až do 17. listopadu 1989 se zdálo, že si nepřeje jeho pád. A 

prodloužíme-li tuto zjednodušující retrospektivu až za tento převratný den, musíme 

konstatovat, že naznačená logika pokračovala i v tzv. sametové revoluci, jež v sobě 

neměla životaschopnou radikálně antikomunistickou potenci. Ghándíovský étos 

nenásilí ji vtiskli studenti. Občanské fórum, Verejnosť proti násiliu, česká a 

slovenská veřejnost si jej bez problémů osvojily. Václav Havel 16. prosince 

prohlásil: „Milion sedm set tisíc komunistů netvoří nějaký jiný biologický nebo 

morální druh než jsme my ostatní.“ V mnoha rodinách měli alespoň jednoho člena 

strany. Politika „národního porozumění“ byla veřejností v listopadu a prosinci 1989 

přijata s porozuměním, ba s nadšením. Zdálo se, že se všichni shodnou na tom, že 

vést ostrý řez mezi komunisty a nekomunisty, oddělit „dobro“ od „zla“ je po více 

než 40 letech pošetilé a nemožné a že by to cestu k demokracii a prosperitě 

zkomplikovalo či ohrozilo. Kde se tedy vzal poměrně silný antikomunismus, který 

propuknul v české společnosti už na počátku roku 1990? A jak se vyvíjel? Na konci 

80. let tu zcela absentovala svobodná diskuse o historických komplexech malého 

středoevropského národa ve 20. století. Normalizace zcela utlumila přemýšlení o 

minulosti a jejích problémech. Není proto divu, že se jako blesk z čistého nebe zjevil 

v lednu 1990 česko-slovenský problém a téměř současně s ním také problém tzv. 

dekomunizace.  

V intelektuálním disentu, složeném z podstatné části z osmašedesátnické 

generace, se přemýšlelo především o česko-německém „stýkání a potýkání“. O 

komplikovaném česko–slovenském soužití zdaleka ne tolik. Problém vyrovnávání se 

s komunistickým režimem byl spojován výhradně s rokem 1968 a odčiněním 

okupace a normalizačního marasmu. Charta 77, v níž jednu ideální třetinu zaujímali 

bývalí komunisté, nevydala jediný dokument hodnotící únor 1948. 
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I tato omezená reflexe se ovšem děla jen v úzkém prostředí disentu, 

odděleného od převážně konzumních zájmů společnosti. V ní se nekonala reflexe 

žádná. Konec roku 1989 vyvolal velký třesk. Rychle se probouzely četné vrstvy 

kolektivní paměti. Jejich zvnějšňování představovalo velmi kontroverzní proces, jak 

ukáže příklad. Ti, kteří zkoumali nečekaně prudké propuknutí česko-slovenského 

konfliktu v lednu 1990, velmi přesvědčivě ukázali nevědomé i účelové míchání 

různých výkladových rovin a úrovní nevstřebané historie a paměti. Např. Jan Jirák a 

Otakar Šoltys to předvedli na vytváření veřejného mínění v médiích. Napsali: „Když 

tedy 17. listopad zrušil proletářský internacionalismus jako ideové krytí vztahu 

Čechů a Slováků a nepřinesl žádné jiné, nastal velmi zajímavý stav: vše, co bylo 

v přibližně minulých sto letech odžito, začalo platit zároveň, jako obrázky, které 

jsou průsvitné a překrývají se.“ Jirák se Šoltysem dodávají, že to nevyvolala nějaké 

hmotná nouze nebo otevřený konflikt, nýbrž jen a pouze přetlak virtuální 

symbolické a rétorické energie, dlouho držené pod pokličkou, které najednou nic 

nebránilo vytrysknout. Můžeme to označit jako nárazové přeformulovávání 

kolektivní identity.  

Vyrovnávání se s komunismem 

Mám za to, že podobně jako u česko-slovenského problému tomu bylo v oblasti 

vyrovnávání se s padlým režimem. Iniciační roli v tom přirozeně sehráli političtí 

vězňové z 50. let. To oni tematizovali svoji hořkou paměť a ta se pak rychle stávala 

všeobecně sdíleným statkem. Dalším impulsem byly tisíce soukromých frustrací. 

Lidé se obraceli k nové autoritě a očekávali nápravu křivd a rázná opatření proti 

viníkům – služebníkům totalitního systému. Dosvědčují to dopisy, jež denně v roce 

1990 zaplavovaly KCOF a obsahovaly velmi konkrétní stížnosti, od otřesných až po 

bizarně kuriózní. Dalším zdrojem neklidu, mobilizujícím rétorické a symbolické  
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projevy antikomunismu, byla aktuální situace v podnicích, národních výborech, 

úřadech, školách, prostě všude, kde existovala hierarchie autoritativně daná 

komunistickou nomenklaturou. Tam všude očekávali lidé konkrétní změny a tam 

všude také argumentovali pomocí obrazů paměti a historie. Ještě jednou nechť tu 

stojí, že tato „válka“ nezačala jako reálný boj na ulicích nebo v institucích, nýbrž 

jako invaze odsunutých slov a obrazů. Za jinou důležitou věc považuji Jirákův a 

Šoltysův postřeh, že sametová revoluce nevytvořila žádné nové „ideové krytí“, tj. 

nevytvořila žádnou ideologii. Jak jinými slovy potvrzuje Jiří Přibáň: neobjevila se 

žádná stará či nová „legitimizační fikce“ (jako např. svrchovanost lidu, národa, 

třídy). Listopadová dohoda s KSČ bude – ex post probuzenými antikomunisty – 

vydávána za nepřijatelný kompromis a paktování se se zločinným režimem. 

Jenomže tak tomu nebylo. Ve skutečnosti za historickým kompromisem vězela 

bytostná tolerance disidentů v čele OF. A právě ta na určitou dobu vytvořila 

ideologické vakuum. Občanské fórum bylo improvizovaný projektem a mělo svůj 

hlavní cíl v uskutečnění svobodných voleb. Vedle toho vyzýval tisíce svých 

aktivistů k individuálním existenciálním revolucím, k dospívání do aktivního 

občanství. Tehdy se říkalo: nyní jsme všichni svobodní, chovejme se tedy svobodně, 

jednejme občansky aktivně a přitom odpovědně. To bylo klíčové poselství Havlova 

Občanského fóra. Pro většinu jeho aktivistů, stojících na prahu nové doby a vlastní 

politické kariéry, to však bylo velmi málo. Potřebovali podrobnější instrukce, 

mocenské nástroje a výraznější „ideové krytí“. Vyvozuji z toho závěr: ideologické 

vakuum je v čase tak zásadního společenského převratu v zásadě nemožné a 

dlouhodobě neudržitelné. Politika si tak jako tak najde nějaké ideologický rámec, 

nějaké krytí. 
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Fenomén antikomunismu a morální soudy 

Nyní se pokusím nastínit zdroje, dynamiku a limity postkomunistického 

antikomunismu. Ideologické vakuum trvalo asi dva roky. Od ledna 1990 zhruba do 

začátku roku 1992, přičemž v druhé polovině této krátké periody se začala klubat 

konkrétní „ideová krytí“. Do druhých svobodných voleb v červnu 1992 vstupovaly 

strany již ideologicky vyhraněné. V čase ideologického interregna nebylo zřejmé, 

čím bude politika a jaké budou její priority. Můžeme mluvit o „tavicím kotli“, v 

němž patřil antikomunismus k jedné z nejvýbušnějších látek. Aspiroval na to stát se 

základnou nové politiky v podobě velkého mementa: nikdy nezapomeneme! 
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Antikomunistické strany byly malé a slabé a v politice se neprosadily. Do svých 

programů zařadily všechny standardní teze o občanských svobodách, tržní 

ekonomice, zahraničně politické orientaci na Západ atd. Ovšem na rozdíl od jiných 

stran vytkly před závorku požadavek důsledné „dekomunizace“. To znamenalo 

okamžitou a všestrannou očistu veřejného života od „nomenklaturních bratrstev“ a 

„komunistických mafií“. Toto poselství se dá shrnout do varovného konstatování: 

bez důsledné očisty se transformace nepodaří! A přesně tohle poselství bylo v čase 

ideologického interregna všeobecně sdíleno jako východisko ještě nevyhraněné 

politiky. Jak jsem již naznačil, politická elita OF vycházela z historického 

kompromisu a žádná dekomunizační opatření z počátku nechystala. A právě to se 

stalo už v lednu 1990 předmětem trvalé a ostré kritiky zdola. Antikomunismus 

bezpochyby posloužil v tomto období jako hlavní katalyzátor ideologického 

vyhraňování a politického štěpení.  

V dramatickém roce 1990 si kritikové politiky „ústavního konsensu“ 

z místních OF a rodících se pravicových poslaneckých klubů osvojili politické 

východisko radikálních antikomunistů a žádali rychlou a všestrannou očistu 

veřejného života. Elita OF byla tlačena základnou svého vlastního hnutí 

k dekomunizační politice a začala se podle toho chovat. Vlna antikomunistické 

rétoriky a symboliky byla natolik tak silná, že jí nešlo odolat. V poslední třetině roku 

1990 se zdálo, že se tlak na dekomunizaci konečně stane politickou prioritou a 

přetaví se do série symbolických, ústavních a soudních aktů, o kterých se začalo 

konkrétně uvažovat. Padaly termíny jako „norimberské řešení“, „ Russelův morální 

tribunál“, „potrestání konkrétních zločinců“ atd. Avšak zamýšlený očistný projekt 

nakonec nebyl realizován. Proč? Radikální antikomunismus posloužil především 

jako nástroj či prostředek ke vzestupu nespokojených aktivistů místních OF 

k ovládnutí hnutí a jeho následnému rozštěpení na strany. Jakmile se to stalo, 

nástupnické subjekty radikální antikomunismus odložily stranou. Zdůrazňuji:  
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nezavrhli, pouze odložili. Přestal být prioritou. Domnívám se, že ze dvou důvodů: 

první je pragmatický: bližší košile než kabát. Proč si komplikovat už tak složitou 

situaci zdlouhavými čistkami. Druhý je psychologický: realita historického 

kompromisu trvala, byť jí už nikdo neaplaudoval jako v prosinci 1989. Domnívám 

se, že většina politických aktivistů a obecně většina lidí vždy v hloubi duše tušila 

nebo věděla, že velká očista je po 40 letech „reálného socialismu“ příliš riskantní 

dobrodružství. Přál si ji málokdo. Petr Pithart vzpomíná, jak se v ČNR v létě 1990 

uvažovalo o Russelově morálním tribunálu a jak nakonec byla tato myšlenka mlčky 

opuštěna, protože všichni cítili, že takový podnik by ze všeho nejspíše byl jen 

parodií „posledního soudu“. Tento pocit byl ovšem podprahový. Nebyl reflektovaný. 

Nic jím nekončilo, právě naopak: začínalo jím dilema, jak se vypořádat s minulostí, 

která morálně kontaminovala většinu národa. Jinými slovy, v letech 1990–1991 se 

zrodila trvalá rozpolcenost mezi tím, co bylo reálné ve věci tzv. dekomunizace 

udělat, a tím, co neustále a dokola nastoloval abstraktní, morálně zakotvený 

antikomunistický diskurz a z něj plynoucí maximalistické požadavky na všeobecnou 

očistu.  

Tato rozpolcenost mezi postkomunistickou kompromisní realitu a 

antikomunistický morální ideál se neustále posouvala v čase a provází nás dodnes. 

Projevuje se v měnících se podobách a kontextech, její podstata zůstává stejná. 

Pokusím se to zdůvodnit na konkrétních příkladech. V prosinci 1989 lidé na 

zaplněných náměstích souhlasně skandovali, když Václav Havel prohlásil, že 

obrozená KSČ bude akceptována jako jedna z demokratických politických sil. Tak 

se také stalo po dohodách u „kulatého stolu“ a následnou zákonnou úpravou z 23. 

ledna 1990. Chci teď na konkrétním příkladu demonstrovat překročení tohoto 

základního tabu „sametové revoluce“. Agilní Občanské fórum ČKD Polovodiče 

vystupuje 1. března 1990 s požadavkem na zestátnění majetku KSČ. A podává jasné 

zdůvodnění: vycházíme z reality historického kompromisu, KSČ je legální součástí  
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politického systému, nicméně není možné, aby si ponechala svůj obrovitý majetek! 

Nechť ho do měsíce vrátí lidu! Kromě komunistů všichni souhlasili a začala se 

připravovat právní norma. Požadavek ovšem byl jeden z četných 

antikomunistických projevů, které se v této chvíli vzájemně ovlivňovaly a 

potencovaly. Následovaly další: mezi nimi nejvlivnější byl dopis městského 

prokurátora T. Sokola z dubna 1990, v němž komunistické straně oznámil, že její 

skutky bude nadále posuzovat prizmatem zákona o stranách a hnutích potlačujících 

lidské práva a svobody. Sokol nechtěl zakázat KSČ, avšak právě toto si z jeho 

vystoupení vydedukovala všechna krajská OF. A mezi nimi také OF ČKD 

Polovodiče, které už v květnu 1990 požadovalo postavení KSČ mimo zákon. To je 

konkrétní příklad jakési rétorické a sémantické exploze, v níž se bortí zdánlivě 

pevné hranice mezi pojmy a významy. A která vyvolává očekávání, jež narážejí na 

tuhou a setrvačnou realitu. Politická řeč nastoluje svoji vlastní realitu. Jiným 

problémem bylo odvolávání komunistických kádrů z vedení podniků.  

Elita OF se z počátku domnívala, že podniková OF si s tímto problémem 

poradí sama na základě všeobecného modelu dohod u kulatého stolu, při kterých se 

KSČ vzdávala v národních výborech většiny. Jenže v podnicích tomu bylo jinak. 

Tam se komunistické managementy držely pevněji. Tlak na jejich odchod začal již 

na počátku roku 1990 a stupňoval se pak zejména po vítězných volbách. A pod 

tímto tlakem bylo 30. srpna 1990 přijato zákonné opatření FS k odvolávání kádrů. 

Jenomže jednotlivé ministerské resorty ho skoro vůbec nevyužily. Čestnou výjimku 

tvořily resorty české vlády. Alespoň takto situaci na podzim hodnotili vůdčí aktivisté 

OF v rozhodujících grémiích KC OF. Je to skvělý příklad rozporu mezi verbální 

politickou radikalitou a realistickou setrvačností hlav a institucí. V srpnu 1990 
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vyhlásil prezident Havel potřebu „druhé revoluce“. Ani on nemohl odolat 

 
V této atmosféře se zrodily již zmíněné požadavky „morálního tribunálu“ a 

potrestání konkrétních zločinů. Víme však už, že politická elita byla zatížena mnoha 

jinými vážnými problémy. Uvedu jen ty nejdůležitější, abych demonstroval složitost 

situace: krize legitimity OF a jeho rozpadání, přeskupování politických sil 

v parlamentech a vládách, akutní česko-slovenská roztržka, spory o podobu 

ekonomické reformy, příprava na listopadové komunální volby atd. V tomto 

pracovním přetížení byly požadované dekomunizační akty prostě odsunuty stranou a 

po novém rozdělení sil se k nim politická elita sice vracela, ale po realistických 

kouskách. Explozivní radikalita obsažená v pojmu „druhé revoluce“ nebyla ani 

zdaleka kryta sociální realitou. Stalo se jen to, že kompromisní rétoriku nahrazovala 

rétorika radikální. Není divu, že sdílená antikomunistická energie nemohla jen tak 

vyvanout. A také nevyvanula. Bez politické podpory a na okraji veřejného zájmu 

pořádaly své akce antikomunistické organizace – Klub angažovaných nestraníků, 

Konfederace politických vězňů, Hnutí za občanskou svobodu, Svaz PTP a některé 

další. Právě ony jsou průkopníci myšlenky „národní paměti“, která se kryje s historií 

komunistického bezpráví.  
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Navzdory podobné rétorice si tehdejší pravicové poslanecké kluby 

držely radikály na distanc. Téma očisty veřejného života se do politiky vracelo po 

částech. A vždy mělo kromě idealistického také mocenský aspekt – šlo o vliv, 

funkce. Potřeba veřejného odsouzení komunistické minulosti – „morálního 

tribunálu“ – se přetavila do debat o zákonu o době nesvobody. S podobou, v jaké byl 

v roce 1991 nakonec přijat, radikální antikomunisté nesouhlasili. Považovali zákon 

za bezzubý, protože z něj neplynuly pro komunisty a KSČM žádné sankce. Vedle 

toho se požadavek dekomunizace veřejného prostoru přetavil do debat o přijetí 

lustračních zákonů na přelomu let 1991/1992. Prosazovali je mluvčí nové pravice. 

Většinou ti, kteří se s komunistickým režimem nezapletli, ale ani proti němu 

nevystoupili. Ztotožnili se s rolí morálních soudců nad zločinným komunismem a 

vyslovovali své pohoršení. Své konkrétní protivníky ovšem často nacházeli mezi 

politickými elitami nové moci, kteří se v této době většinou rekrutovali z tzv. 

osmašedesátníků, pozdějších disidentů. Zdá se, že tady platila přímá úměra: čím 

nereálnější bylo účtovat přímo s komunisty, tím sílila vůle vyrovnat se důsledně 

alespoň s „agenty zla“ (spolupracovníky StB) mezi nekomunistickou politickou 

elitou. Tak se zrodila agentománie, jejíž první projevy začaly již v prvních divokých 

lustracích před volbami v červnu 1990.  

Nástup pravice a vyrovnání se s komunismem? 

Volby v roce 1992 změnili poměr sil ve prospěch politické pravice a mohlo 

by se zdát, že nastal čas ráznějšího účtování. Ale nenastal, podobně jako nenastal na 

konci roku 1990, kdy pravice ovládla OF. Zákon o protiprávnosti komunistického 

režimu z roku 1993 sumarizoval dosavadní verbální radikalitu a vtělil ji do svého 

ostrého znění. To znamenalo určitý posun od zmíněného zákona o době nesvobody. 

Posun byl také v tom, že v roce 1995 byl zřízen Ústav pro dokumentaci a  
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vyšetřování zločinů a komunismu. Avšak na druhé straně to zesílilo morální 

nepřijatelnost skutečnosti, že v českém parlamentu je zastoupena „zavrženíhodná“ 

strana se „zločinnou“ minulostí. Posílil se tím výše zmíněný fatální a myslím, že 

nereflektovaný rozpor mezi kompromisní politikou, která z podstaty věci více 

odpovídá naší postkomunistické realitě, a požadavky radikálních antikomunistů, 

které odpovídají abstraktnímu morálnímu imperativu zúčtování.  

Tak byla otevřena cesta k politice archivů a minulosti. A to z toho důvodu, 

že deklarační a sankční právní akty se již z větší části vyčerpaly. Byly sice ještě 

přijaty dva odškodňovací zákony a prodloužena platnost zákona lustračního, ale to 

už nemohlo být tím, na čem by se měla demonstrovat síla a pravda morálně 

motivovaného antikomunismu. Ona, výše již zmíněná rétorická a symbolická 

energie, čerpající sílu z protitotalitního morálního imperativu, si nějaký čas hledala 

adekvátní a trvalé pole své působnosti, až je po vzoru Poláků a Slováků definitivně 

našla v imperativu tzv. národní paměti. A přitom situace v oblasti kolektivní paměti 

komunistické éry vůbec není tak tristní, jak se dokola tvrdí. Spíše opak je pravdou. 

Veřejný komunikační prostor se od roku 1989 utěšeně zaplňuje: pamětí, 

vzpomínkami, odbornými i laickými knihami o komunismu, hranými i 

dokumentárními filmy, oslavami, happeningy, památníky. Všechna výročí spjatá tak 

či onak s minulým režimem dokola připomínají takřka všechna média: komerční i 

veřejnoprávní. Tato nasycenost protitotalitními, antikomunistickými veřejnými 

řečmi posiluje onen nesnesitelný rozpor způsobený pohoršeným vědomím, jak 

zločinný komunistický režim byl, a tím, že tu stále existuje KSČM se svou 

voličskou základnou. 
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Několik poznámek k problematice vyrovnání se 

s minulostí v České republice a Německu. 

Tomáš Vilímek∗

Čeští i němečtí autoři se shodnou na tom, že vyrovnání s minulostí je 

dlouhodobým procesem, který probíhá na více vzájemně se ovlivňujících úrovních. 

Milan Znoj

 

2

„Společnost, která žije, má dějiny. (…) I u nás se zdá, jako by od jisté doby 

nebylo dějin: pomalu ale jistě ztrácíme pojem času a zapomínáme, co bylo kdy, co 

bylo dříve a co později, co vůbec bylo – a převládá v nás pocit, že je to vlastně i 

jedno,“

 například hovoří o rovině trestně právní, politické a morální, čímž se 

shoduje s Berndem Faulenbachem, který navíc upozorňuje na rovinu vědeckého 

vyrovnání a vyzvedá současně roli muzeí a památníků. 

 
 

3

                                                      
∗ Autor je historik, působí na Ústavu soudobých dějiny Akademie Věd ČR. 

1 ZNOJ, Milan: Hledání pevného bodu: O vyrovnání s minulostí – trocha teorie. In: Listy, roč. XXXI, 
č. 2 (2001), s. 65- 68 zde s. 68. 
2 HAVEL, Václav: Dopis Husákovi In: HAVEL Václav: O lidskou identitu: úvahy, fejetony, 
protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969-197, Praha, Rozmluvy 1990, s. 19- 49 zde  s. 
40. 

 napsal Václav Havel v roce 1975 tehdejšímu československému prezidentu 

Gustávu Husákovi, aby jej varoval před negativními důsledky všeobecné apatie a 

všeprostupující demoralizace. Ani dnes, o třicet pět let později, neztratil vztah 

jedince k vlastní minulosti nic na své závažnosti. U příležitosti dvacátého výročí 

zhroucení komunistických režimů v zemích střední a východní Evropy se události  
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roku 1989 staly předmětem intenzivního zájmu odborné i laické veřejnosti. 

V českém jazyce vyšla zajímavá práce francouzské historičky a socioložky 

Françoise Mayer Češi a jejich komunismus, opírající se o výzkum, který byl 

realizován koncem 90. let.4

Několik velmi důležitých legislativních kroků posunulo vyrovnávání 

bezesporu správným směrem, nicméně základní problém spočívá v tom, že jakákoli 

zákonná úprava nemůže sama o sobě suplovat ostatní nutné předpoklady úspěšného 

vyrovnání s minulostí. Je zapotřebí popsat vznik a mechanismy fungování totalitní 

moci, onen pečlivě udržovanýc „systém ohníčků“ (Milan Šimečka) na rozličných 

úrovních státní správy, základními organizacemi KSČ, SSM a ROH počínaje a 

Státní bezpečnostní konče. Je důležité zamyslet se nad tím, proč upadla 

československá společnost v době normalizace do stavu jistého „občanského 

bezvědomí“,

  Přestože se od té doby mnohé změnilo a v roce 2007 

byl přijat zákon o vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Archivu 

bezpečnostních složek (ABS), ukazuje se, že potřeba vyrovnání se s vlastní 

minulostí je stále aktuální.  

5

 

 pro které byla typická hyperkritičnost v soukromí a neschopnost 

pojmenovávat nešvary na veřejnosti.  

Německý historik Peter Steinbach v roce 1994 upozornil na to, že při 

vyrovnání se s minulostí je mimořádně důležité zohlednit perspektivu vzájemného 

srovnání. Ostatně i na konferenci věnující se otázce vyrovnávání se s minulostí 

v České republice a v Německu, která proběhla v lednu 2007 v prostorách českého 

velvyslanectví v Berlíně, varoval bývalý východoněmecký aktivista a evangelický 

farář Markus Meckel před dosavadním převážně uplatňovaným „národním úhlem  

                                                      
3 MAYER, Françoise: Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita. Praha, Argo 2009, 274 s. 
4 ŠILHANOVÁ, Libuše: Anketa bez vyhodnocení. In: Svědectví, roč. XV, č. 59 (1979) s. 534-536 
zde s. 535. 
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pohledu“.6 Přestože se proces vyrovnávání se s minulostí vyvíjel v jednotlivých 

postkomunistických zemích odlišně, byli představitelé nově se etablujících 

demokratických režimů bezprostředně po roce 1989 postaveni před otázku, jak se 

poučit a plně pochopit selhání komunistické politiky a jak se vypořádat s jejím 

dědictvím a následky. Podle P. Steinbacha se zřetelně ukázalo, že otázka vztahu 

k vlastní minulosti v sobě obsahuje problémy zásadního významu, jakými jsou 

sebekritika, schopnost se poučit a přiznat vinu, uznání odpovědnosti a z toho 

plynoucí ochota k obětem, která se pojí k procesu nápravy na rozličných úrovních.7 

Slovy bývalého ústavního soudce Karla Čermáka, je zapotřebí především správně 

pojmenovat předchozí jevy, neboť jen tímto způsobem může být obnoveno 

historické, sociální a v neposlední řadě i právní povědomí lidí.8

 

  

Ze srovnání mezi Českou republikou a Německem jasně vyplývá, že Němci 

jsou výrazně úspěšnější v zacházení s vlastní minulostí, k čemuž bezesporu přispěla 

i zkušenost s důsledky nedostatečného vyrovnání se s nacistickou minulostí. 

Anglický historik Timothy Garton Ash, kterého východoněmecká státní bezpečnost 

rozpracovala ve svazku nesoucím název „Romeo“, označil Němce v této souvislosti 

dokonce za „mistry světa“, neboť se jim prý nejlépe podařilo v přístupu k minulosti  

 

                                                      
5Bilance vyrovnávání se s totalitní minulostí po roce 1989 – kam směřujeme? Pohled z evropské 
perspektivy. Panelová diskuse. In: Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Botschaft der 
Tschechischen Republik, Tschechisches Zentrum (ed.): Auseinandersetzung mit der totalitären 
Vergangenheit :deutsche und tschechische Wege nach 1989 - ein Vergleich : Dokumentation der 
Tagung, 18.-19. Januar 2007, Botschaft der Tschechischen Republik, Berlin – Vyrovnávání se s 
totalitní minulostí: srovnání situace v Německu a v České republice po roce 1989: sborník z 
konference, konané ve dnech 18.-19. ledna 2007 v prostorách Velvyslanectví České republiky 
v Německu. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2008, s. 266. 
6STEINBACH, Peter: Vergangenheitsbewältigung in vergleichender Perspektive: Politische 
Säuberung, Wiedergutmachung, Integration. In: SCHROEDER, Klaus: Geschichte und 
Transformation des SED-Staates: Beiträge und Analysen. Berlin, Akademie Verl. 1994, s. 394-423 
zde s. 394 a 395. 
7 FIALA, Petr: Rozhovory s Vladimírem Čermákem: o filosofii, politice a právu. Brno, Centrum pro 
studium demokracie a kultury 2000, s. 104. 
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zohlednit potřebu „odhalit – zaznamenat – promyslet – ale pak jít dál“.9

Čeští i němečtí autoři se shodnou na tom, že vyrovnání s minulostí je 

dlouhodobým procesem, který probíhá na více vzájemně se ovlivňujících úrovních. 

Milan Znoj

 S ohledem 

na situaci v České republice se zdá, že zejména v promýšlení máme opravdu ještě co 

dohánět.  

10 například hovoří o rovině trestně právní, politické a morální, čímž se 

shoduje s Berndem Faulenbachem, který navíc upozorňuje na rovinu vědeckého 

vyrovnání a vyzvedá současně roli muzeí a památníků.11 Helmut König poukazuje 

na tři základní elementy každého vyrovnání, tedy trestní řízení, diskvalifikaci 

zatížených osob a objasnění proběhnuvšího.12 Podle Petra Zimy lze pojem 

vyrovnání chápat také jako nacházení vztahu společnosti k vlastní minulosti a je 

celkem přirozené, že se jiným způsobem vyrovnává historik, právník, politolog či 

novinář.13 V mnohém se opravdu jedná spíše o „přesvědčování a nalézání konsenzu 

než o dokazování“, jak Zdeněk Vašíček podotkl ve svém textu Etika a legitimita 

zkoumání dějin.14

                                                      
8 GARTON ASH, Timothy: Svazek: osobní příběh. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998, s. 
151. 
9 ZNOJ, Milan: Hledání pevného bodu: O vyrovnání s minulostí – trocha teorie. In: Listy, roč. XXXI, 
č. 2 (2001), s. 65- 68 zde s. 68. 
10 FAULENBACH, Bernd: Společenské vyrovnání se s minulostí po roce 1989 v Německu. In: 
Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Botschaft der Tschechischen Republik, Tschechisches 
Zentrum (ed.): Auseinandersetzung mit der totalitären Vergangenheit, c.d., s. 69- 75 zde s. 72-73. 
11 KÖNIG, Helmut: Von der Diktatur zur Demokratie oder Was ist Vergangenheitsbewältigung. In: 
KÖNIG, Helmut (ed.): Vergangenheitsbewältigung am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts. 
Opladen, Westdeutscher Verlag 1998, s. 371- 392 zde s. 371-372. 
12 ZIMA, Petr: Vyrovnávání s minulostí: meze a úskalí, In: Politologická revue, roč. IX, č. 2 
(prosinec 2003), s. 170. 
13 VAŠÍČEK, Zdeněk: Etika a legitimita zkoumání dějin. In: VAŠÍČEK, Zdeněk – MAYER, 
Françoise: Minulost a současnost, paměť a dějiny. Brno – Praha,  CDK – Triáda 2008, s. 136-140  
zde s. 138. 

  

Není nejmenších pochyb o tom, že se jedná o proces nutný, který 

bezprostředně ovlivňuje nejen naši současnost, ale podílí se i na formování naší 

budoucnosti. „Čím déle minulost odsouváme, tím déle nás bude zatěžovat jako  
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ochromující pouto, tím klamnější budou naše vize o budoucnosti,“ napsal Christoph 

Kleeman v textu o potížích překonáváním totalitní minulosti v Německu.15

Při jedné z četných pódiových diskuzí v Německu o potřebě vyrovnání se 

s minulostí řekla současná spolková pověřenkyně pro materiály východoněmecké 

státní bezpečnosti Marianne Birthlerová: „Naší povinností je hovořit o tom, jak 

umožnit správné zacházení s minulostí a jak by mohla být minulost chápána jako 

obohacující zdroj a nikoli jako ohrožení.“

 Stejný 

autor hovoří o potřebě „společenské terapie“, s jejíž pomocí by bylo možné překonat 

specifickou dědičnou zátěž komunismu. Návody na to, jak se má společnost zbavit 

svých „komunistických genů“ (Christiane Brennerová) se však značně různí a my se 

tak musíme smířit s tím, že neexistuje žádný všelék.  

16 Přestože i v Německu bychom našli 

řadu problémů, liší se současný německý diskurs diametrálním způsobem od toho 

v České republice, kde se bohužel stále pohybujeme v podivných kruzích. I přes 

výrazný legislativní posun, který dokonce v mnohém předčil německého souseda, 

zejména pokud jde o přístupnost materiálů StB, se společensko-politický diskurs 

bohužel doposud nevymanil z fáze jistého „hledání pevného bodu“.17

                                                      
14 KLEEMAN, Christoph: Potíže při překonávání totalitní minulosti v Německu. In: Komunismus v 
nás - cesta do minulosti nebo budoucnosti?: sborník přednášek z konference konané dne 24. června 
2000 v Senátu Parlamentu České republiky v Praze. Brno, Občanský nadační fond 2000, s. 59-68 zde 
s. 65. 
15 UNVERHAU, Dagmar (ed.): Hatte „Janus“ eine Chance? Das Ende der DDR und die Sicherung 
einer Zukunft der Vergangenheit. Referate der Tagung der BStU vom 27.-29.11.2002 in Berlin. 
Münster, LIT 2003, 448 s. zde s. 397. 
16 ZNOJ, Milan: Hledání pevného bodu: O vyrovnání s minulostí – trocha teorie In: Listy, roč. XXXI, 
č. 2 (2001) s. 65-68. 

 Až příliš často 

vstupují do diskuse faktory, které jsou značně vzdáleny pokusu o objektivní 

uchopení prožitých dějin. Aniž by bylo možné kopírovat německou cestu 

vyrovnávání s komunistickou minulostí, zdá se být přesto přínosné, přiblížit alespoň 

ve stručnosti její základní milníky, úspěchy i neúspěchy. Současný ředitel Fóra 

soudobých dějin v Lipsku poukázal na tři základní fáze vyrovnávání se s dějinami  
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NDR.18 Pro první fázi „spontánního objasňování“ 1989/1990 bylo přitom typické, že 

probíhala pod vlivem nedávného zhroucení režimu, byla značně zpolitizovaná a 

jejím hlavním cílem bylo otevřeně poukázat na zločinný charakter minulého režimu, 

korigovat individuální bezpráví a pohnat k odpovědnosti představitele 

východoněmeckého režimu. Následovaly masivní čistky ve státních institucích, na 

univerzitách, ale došlo rovněž k značným změnám v systému politické komunikace. 

Slovy Joachima Gaucka, prvního spolkového pověřence pro materiály Stasi, bylo 

zkrátka zapotřebí zjistit, kdo je zatížen spoluprácí s bývalou státní bezpečností, 

neboť jen tímto způsobem bylo možné ochránit klíčové státní úřady a vedoucí 

funkce v hospodářství.19

Následovaly masivní čistky ve státních institucích, na univerzitách, ale došlo 

rovněž k značným změnám v systému politické komunikace. Slovy Joachima 

Gaucka, prvního spolkového pověřence pro materiály Stasi, bylo zkrátka zapotřebí 

zjistit, kdo je zatížen spoluprácí s bývalou státní bezpečností, neboť jen tímto 

způsobem bylo možné ochránit klíčové státní úřady a vedoucí funkce 

v hospodářství.

 Pro první fázi „spontánního objasňování“ 1989/1990 bylo 

přitom typické, že probíhala pod vlivem nedávného zhroucení režimu, byla značně 

zpolitizovaná a jejím hlavním cílem bylo otevřeně poukázat na zločinný charakter 

minulého režimu, korigovat individuální bezpráví a pohnat k odpovědnosti 

představitele východoněmeckého režimu. 

20

                                                      
17 ECKERT, Rainer: Triumph über die Diktatur oder Verschleierung der Vergangenheit? Zwölf Jahre 
Auseinandersetzung mit der zweiten deutschen Diktatur: Eine vorläufige Bilanz. In: Horch und Guck,  
roč. XI, č. 39 (2002), s.23-26.  
18 GAUCK, Joachim: Die Stasi-Akten: das unheimliche Erbe der DDR. Reinbek bei Hamburg, 
Rowohlt Verlag 1991, 143 s. zde s. 92. 
19 GAUCK, Joachim: Die Stasi-Akten: das unheimliche Erbe der DDR. Reinbek bei 
Hamburg,Rowohlt Verlag 1991, 143 s. zde s. 92. 

 Odborníci i laická veřejnost byli překvapeni rozsahem působnosti 

Stasi a počáteční diskuse se vedla především v rovině „personálně-morální“, 

k čemuž nemalou měrou přispěla i německá média, jejichž zájem se omezil pouze na 

prominentní neoficiální spolupracovníky Stasi (inoffizielle Mitarbeiter; IM) a na  
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procesy se střelci na německo-německých hranicích a s odpovědnými představiteli 

SED. Po sjednocení si politické elity velmi dobře uvědomily, „že akceptace nově 

vzniklého systému je závislá na tom, jak se jedinec staví k tomu, který zanikl.“21

                                                      
20 STEINBACH, Peter: Vergangenheitsbewältigung in vergleichender Perspektive, c.d., s. 395. 

 

Právě z tohoto důvodu byl v následující fázi, trvající zhruba do poloviny 90. let, 

kladen takový důraz na potřebu poznání rozmanitých aspektů východoněmeckých 

dějin. V této souvislosti lze upozornit na tři základní pilíře vyrovnávání – 

institucionální zajištění zpřístupnění archivních materiálů (zřízení BStU a vznik 

zákona o zpřístupňování materiálů Stasi, zřízení Nadace Archiv politických stran a 

masových organizací při Spolkovém archivu), institucionální zajištění bádání 

formou založení nových institucí (Centrum pro studia soudobých dějin v Postupimi, 

Ústav Hanny Arendtové v Drážďanech), podporou univerzitních pracovišť 

(Forschungsverbund SED-Staat) a rozvojem mimo univerzitních výzkumných 

nadací (nadace Heinricha Bölla, nadace Konráda Adenauera, nadace Zeit) a 

v neposlední řadě i propojením politického vzdělávání s prací muzeí a památníků. 

Jistý mezník tohoto období představuje práce a výsledky Vyšetřující komise 

Spolkového sněmu (1994-1996) na kterou navázala v letech 1996 až 1999 komise 

parlamentní, jejímž výsledkem bylo založení nadace „Vyrovnání se s minulostí“ 

(Stiftung zur Aufarbeitung). Během třetí fáze se historický výzkum o dějinách NDR 

výrazně rozrostl a vedle témat struktury moci, opozice a odporu proti režimu, otázek 

odpovědnosti jedince v systému, postavení východoněmecké evangelické církve se 

od druhé poloviny 90. let soustředil zájem i na problematiku sociálních a 

hospodářských dějin, dějiny každodennosti a regionální aspekty. Podle odhadu R. 

Eckerta bylo v roce 2002 realizováno více než jeden tisíc výzkumných projektů 

k dějinám NDR, což vedlo až k pocitu přesycení. 
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Pouze zhruba jedna čtvrtina projektů byla přitom věnována celému období 

1945 až 1949 a kolem 20 procent se jich věnovalo otázkám zhroucení režimu v roce 

1989.22

V květnu 2005 byla z popudu spolkové zmocněnkyně pro kulturu a 

masmédia Christiny Weissové zřízena „expertní komise“, ve které vedle sebe 

zasedli jak představitelé historické obce (Rainer Eckert, Peter Maser, Klaus-Dieter 

Henke) a zástupci východoněmecké opoziční scény (Roland Jahn, Ulrike Popeová, 

Freya Klierová), tak i odborníci z oblasti archivního zpracování. Předsedou komise 

byl zvolen Martin Sabrow, ředitel zmíněného centra v Postupimi. Po ročním 

působení komise, během kterého bylo osloveno více než třicet institucí zaobírajících 

se dějinami NDR, byla v květnu 2006 představeny závěrečná doporučení, která však 

rozpoutala velmi hektickou debatu.

 Ani takto rozsáhlý výzkum však nedokázal zabránit nárůstu jisté „Ostalgie“ 

a na stránkách německých novin i odborných časopisů se v souvislosti se sporem o 

tzv. Kohlova akta rozproudila diskuse nejen o budoucnosti Úřadu spolkového 

zmocněnce, pro který se po nástupu Marianne Birtlerové vžilo označení Birthler-

Behörde, ale také o možnostech dalšího bádání i jeho institucionálního a finančního 

zajištění.  

23

Komise pozitivně zhodnotila existenci řady státních a nestátních 

dokumentačních center, která vznikla krátce po pádu komunistického režimu a 

jejichž pracovníci se mnohdy podíleli na záchraně cenných dokumentů státně-

bezpečnostní povahy. Podle členů komise byly vytvořeny velmi dobré předpoklady 

pro široké a intenzivní zpracování dějin NDR. Stále se však nepodařilo překonat 

rozdíl mezi vnímáním východoněmecké diktatury v tzv. nových zemích a zemích 

bývalého západního Německa. Zmíněny byly i finanční problémy řady významných 

  

                                                      
21 ECKERT, Rainer: Triumph über die Diktatur oder Verschleierung der Vergangenheit?, c.d., s.24. 
22 Debata je zachycena v knize SABROW, Martin (ed.): Wohin treibt die DDR-Erinnerung? 
Dokumentation einer Debatte. Göttingen,Vandenhoeck-Ruprecht Verlag 2007, 447s.  
Dále VILÍMEK, Tomáš: Kam vedou vzpomínky na NDR In.: Paměť a dějiny: Revue pro studium 
totalitních režimů, roč. I, č.1 ( 2007), s. 188-190. 
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pracovišť a nedostatečné zastoupení tematiky NDR v učebních plánech. Podle 

komise je zapotřebí více zohlednit problematiku každodennosti v diktatuře a funkční 

mechanismy přizpůsobování. Pro odstranění stávajících nedostatků navrhla komise 

několik principů, které by měly být při následujícím zpracování minulosti 

zohledněny. Na prvním místě je zapotřebí zachovat otevřenost a pluralitu názorů při 

vyrovnávání se s minulostí a jejími následky. V budoucnu bude zapotřebí prosadit 

účinnější propojení a efektivnost jednotlivých institucí, které se věnují dějinám 

NDR, se zachováním decentrálního pojetí a autonomie jednotlivých pracovišť.  
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Mimořádný důraz byl položen rovněž na potřebu profesionalizace a metodické 

řipravenosti odborných pracovníků v této oblasti. Klíčovým návrhem, jenž ale 

současně vyvolal největší rozpaky, byla koncepce tří tematických oblastí budoucího 

zpracování dějin NDR – Moc, společnost a odpor; Sledování a pronásledování; 

Rozdělení a hranice. Mnozí, včetně M. Birthlerové,24 upozornili totiž na skutečnost, 

že tyto oblasti jsou mezi sebou natolik propojeny, že je téměř nemožné je 

zpracovávat odděleně. Část bývalého opoziční scény (F. Klierová), ke které se 

přidaly i některé organizace obětí východoněmecké diktatury, otevřeně vyslovila své 

obavy z „bagatelizování nespravedlnosti“25 jako možného důsledku komisí navržené 

orientace na dějiny východoněmecké každodennosti. Následná diskuse, do které se 

zapojili přední odborníci na dějiny NDR – Ossis i Wesiss – však poukázala na 

celkový přínos závěrečných doporučení expertní komise a sám M. Sabrow dal 

opakovaně najevo, že mu nejde o „změkčování diktatury NDR“, nýbrž o to, aby 

nedošlo k rozštěpení německého diskursu o minulosti na „veřejnou paměť diktatury 

a soukromou životní paměť“.26

 

 Podle jeho soudu je nutné do našeho bádání zapojit i 

problematiku rozporuplnosti východoněmecké společnosti, abychom lépe odkryli 

represivní charakter moci.  

Debatou o doporučeních expertní komise tak započala nová fáze 

vyrovnávání se s minulostí v Německu, která do jisté míry probíhá do dnešních dnů. 

Z německé diskuse se ukazuje, že jistý boj o finanční prostředky, vliv politiky, 

osobních sympatií a antipatií je přirozenou součástí procesu vyrovnávání se 

s minulostí. Úroveň debaty a šance na úspěch tohoto procesu jsou však závislé na 

jednotlivých aktérech a v tomto ohledu se Německo opravdu nemá za co stydět. 

Tato skutečnost vynikne zejména při srovnání se situací v České republice, kde 

například diskuse při vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů, ale zejména  

                                                      
23 SABROW, Martin (ed.): Wohin treibt die DDR-Erinnerung?, c.d., s.416. 
24 Tamtéž s. 220. 
25 Tamtéž s. 390. 
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v souvislosti se současnou diskusí – kampaní kolem volby nového ředitele tohoto 

Ústavu ukazují, jak důležitá je věcnost a odborná způsobilost v podobných debatách.  

Ze srovnání s německou cestou vyrovnání s minulostí je možné učinit několik 

shrnujících závěrů. Pro vyrovnání se s minulostí je zapotřebí v prvé řadě zajistit co 

nejširší přístup ke všem dochovaným archivním pramenům a systematicky pracovat 

na jejich zpracování v celkovém kontextu zkoumaného období. S ohledem na 

neuvěřitelné množství těchto pramenů, z nichž každý má své výhody i svá úskalí, 

má každá dobře připravená archivní pomůcka mimořádný význam. Bylo by velkou 

chybou nevyužít mimořádně liberálního stavu v přístupu k materiálům státně-

bezpečnostní provenience v České republice k systematickému bádání o dějinách 

represe, opozice i společnosti. Je tedy zapotřebí ukončit podivnou „českou 

kádrovačku à la Respekt“ , parafrázujeme-li název velmi podnětného textu Jana 

Adamce,27 která může mít za následek to, že „zatímco mlčící většina obyvatelstva 

zůstane díky svému nekonání ‘nevinná’, spadnou mnozí politicky aktivní do 

kategorie viníků“.28 Plně tak lze souhlasit s Jaroslavem Šonkou,29

                                                      
26 ADAMEC, Jan: Česká kádrovačka a la Respekt aneb akční výbor zasedá, 12. března 2010. 
Dostupné z http://adamec.blog.respekt.cz/c/128027/Ceska-kadrovacka-224-la-Respekt-aneb-akcni-
vybor-zaseda.html. 
27 BRENNER, Christiane: Vergangenheitspolitik und Vergangenheitsdiskurs in Tschechien 1989-
1998. In: KÖNIG, Helmut (ed.): Vergangenheitsbewältigung am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts, 
c.d., s. 195- 232 zde s. 207. 
28 ŠONKA, Jaroslav: Reflexe komunistické minulosti a demokratických změn ve společnosti. 
Vzdělání a výzkum jako prevence bagatelizace. In: Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 
Botschaft der Tschechischen Republik, Tschechisches Zentrum (ed.): Auseinandersetzung mit der 
totalitären Vergangenheit, c.d., s. 101- 105 zde s. 103. 

 který odmítá jak 

boj proti komunismu, který nezohledňuje biografické poměry, tak současně odmítá 

odsuzování protikomunistického odboje se zbraní v ruce. 

Není nejmenších pochyb o tom, že pro vyrovnání se s minulostí je velmi 

důležitá iniciativa politických elit, která by měla být současně doplňována 

iniciativou zdola. Soudobé dějiny se tak nemohou zcela vyhnout jisté míře  
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politizace, na což ostatně pregnantně upozornil již zmiňovaný P. Steinbach. 

Vyrovnání se s minulostí se jen obtížně zbavuje jisté „hodnotící propagace“, která 

bývá zpravidla nejsilnější bezprostředně po pádu režimu, který byl vnímán jako 

nelegitimní, či dokonce jako zločinný. Podle Steinbacha tak není problémem 

samotná „politická pohledávka“, problém nastává až v okamžiku, kdy jedinec není 

dostatečně metodicky připraven na to, aby rámcové politické podmínky pouze 

reflektoval, aniž by je však začal zohledňovat při kladení otázek či dokonce při 

vývoji vlastních interpretací.30 „Stále ještě ne šíře poznání o totalitním systému, ale 

vztah veřejnosti, médií a samozřejmě i naší politické elity vůči jednotlivým 

institucím charakterizuje náš vztah k vyrovnání se s minulostí,“ napsal Pavel Žáček 

ve svém zajímavém textu o překonávání totalitní minulosti v České republice.31

Přihlášením se k „povinnosti vyrovnat se s následky totalitních a 

autoritativních režimů 20. století “, učinil Parlament České republiky jistě krok 

správným směrem.

 

S ohledem na dění posledních let tu vyvstává otázka, jak vlastně myslel autor tato 

slova.  

32

                                                      
29 STEINBACH, Peter: Im Schatten des Dritten Reiches. Die beiden deutschen Staaten als 
postnationalistische Systeme im Zugriff historisch-politikwissenschaftlicher Forschung und Deutung. 
In: WICHERT, Günter (ed.): Deutsche Vergangenheit – eine gemeinsame Herausforderung: Der 
schwierige Umgang mit der doppelten Nachkriegsgeschichte. Berlin, Links 1999, s. 35-(53 zde) s. 
35-36. 
30 ŽÁČEK, Pavel: Překonání totalitní minulosti na český způsob. In: FIALA, Petr – MIKŠ, František: 
Česká konzervativní a liberální politika: sborník k desátému výročí založení revue Proglas. 
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2000, s. 388-398 zde s. 398. 
31 Preambule zákona 181/2007 Sb. z 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o 
Archivu bezpečnostních složek a změnách některých zákonů. 

 Zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu 

bezpečnostních složek vytvořilo nové možnosti pro vyrovnávání se s minulostí 

v České republice, které však doposud nebyly využity. Na této situaci se podepsal 

především samotný proces vzniku Ústavu, kdy se původně pozitivně působící vůle 

části politického spektra, bez které by ÚSTR stěží mohl vzniknout, změnila v jednu 

z hlavních překážek normálního vývoje této instituce. Již v roce 2008 se objevila  
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kritika zpolitizovanosti nově vzniklého Ústavu a řada jeho výstupů vyvolala značné 

pochybnosti o odborné způsobilosti jeho pracovníků. V lednu 2010 byly vyslyšeny 

opakované výzvy k vypsání výběrového řízení na post ředitele ÚSTR, za kterého byl 

v únoru (od 1. dubna 2010) nakonec sedmičlennou Radou ústavu vybrán historik Jiří 

Pernes, dlouholetý pracovník ÚSD AV ČR. Ve své koncepci rozvoje Ústavu na 

následujících pět let mimo jiné zdůraznil, že chce Ústav „zbavit nádechu 

zpolitizovanosti“ a zvýšit odbornou úroveň jeho pracovníků.33

                                                      
32 PERNES, Jiří: Koncepce rozvoje Ústavu pro studium totalitních režimů ČR na dobu nejbližších 
pěti let. 

  

V České republice tak v současnosti platí mimořádně liberální přístup k materiálům 

StB a pracovníci ABS vycházejí badatelům maximálně vstříc. Podaří-li se opravdu 

navázat spolupráci mezi existujícími institucemi, které se zaobírají rozličnými 

aspekty československých soudobých dějin, pak vzniknou dobré předpoklady pro 

kritické zkoumání naší minulosti a českým historikům by se mohlo podařit dohnat 

neuvěřitelný náskok německých či polských kolegů. 

www.ustrcr.cz/cs/zverejneni-koncepci-kandidatu-na-reditele-ustr (stav 6. 3. 2010). 

http://www.ustrcr.cz/cs/zverejneni-koncepci-kandidatu-na-reditele-ustr�
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Vyrovnávanie sa s minulosťou 

Norbert Kmeť∗

                                                      
∗ Autor je politolog, působí ve Slovenské akademii věd. 

 

Táto téma je v súčasnosti aktuálna a aj populárna. V dejinách Slovenska v 20. 

storočí je zaznamenaných niekoľko štátoprávnych a politických zmien formy vlády 

a zriadení. S každým štátom a politickým systémom je spojená prezentácia 

vlastného pohľadu na minulosť. Vo väčšine prípadov sa uplatňoval princíp víťaz 

berie všetko. Vyrovnávaniu sa s minulosťou venujú pozornosť nielen médiá, 

a prostredníctvom nich aj občania, ale významnú rolu pritom zohrávajú politici 

 

 

Tí sa často vyjadrujú k rôznym udalostiam súvisiacim s politickými 

dejinami, čím sa do určitej miery podporuje aj nacionalizmus. Stredoeurópske 

národy majú svoje historické krivdy, ktoré sú stále aktuálne. Neustále sú prítomné 

vo verejnom diskurze a značný podiel na tom majú práve politici. Nikto 

nespochybňuje právo prezentovať vlastný postoj k určitej téme, ale zároveň si to 

vyžaduje uvedomovať si dosah výrokov. V spoločnosti to vytvára zbytočné napätie 

a slúži to vo väčšine prípadov len na odpútavanie pozornosti od záležitostí, ktoré by 

sa mali prednostne riešiť. 
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Verejná mienka a politika. 

 

Verejnosť a médiá sa zaujímajú o históriu, najmä o politické dejiny. Toto 

tvrdenie môžeme doložiť publikáciou Ústavu politických vied SAV z roku 2006 

„Verejná mienka a politika. Historické vedomie slovenskej spoločnosti“. Občania, 

politici, žurnalisti si v politických dejinách nájdu vždy dostatok materiálu na 

podporu svojich názorov. Absentuje však seriózna diskusia o tom, či je možné, resp. 

nemožné meniť pohľad na dejinné udalosti tak rýchlo, ako sa striedajú politické 

garnitúry. Zároveň chýba aj reflexia o tom, ako otváranie tém z politickej histórie 

ovplyvňuje vnútornú a zahraničnú politiku i spoločenskú klímu v štáte.  

Základná otázka znie, či je potrebné vyrovnávať sa s minulosťou. Vo väčšine 

prípadov je odpoveď na ňu kladná, ide však o to, akým spôsobom. A ten už nie je 

taký jednoznačný. K tejto problematike – ako na to poukázal Vladimír Bakoš – 

existujú dva základné prístupy, resp. modely. Prvým je konzervativní-

tradicionalistický, spočívajúci v odsúdení napríklad komunistického režimu. 

Druhým je obranársko-budovateľský, alebo inak povedané afirmatívny prístup, 

podľa ktorého treba urobiť povestnú hrubú čiaru za minulosťou. Aj tento druhý 

model sa dá však označiť za konzervatívny. Medzi tieto dva spôsoby vyrovnania sa 

s minulosťou možno zaradiť ešte jeden, ktorý predstavuje kombináciu spomínaných 

dvoch prístupov. Spočíva v tom, že na jednej strane sa vyhlasuje potreba 

radikálneho vyrovnania sa s minulosťou, ale zároveň sa na druhej strane  dúfa 

v realizáciu druhého prístupu, čiže v urobenie hrubej čiary. Spomínaná tretia 

možnosť sa už niekoľkokrát uplatnila na Slovensku. Uplatnenie konformizmu alebo 

politického oportunizmu nie je nič nové a môžeme ho sledovať v dejinách 

Slovenska napríklad od polovice 19. storočia v niekoľkých rovinách: 

v národnostnej,  náboženskej, ideologickej i štátoprávnej. V histórii Slovenska sa 

väčšinou určité obdobie spája s jednou osobou.  Je povšimnutiahodné, že keď sa  
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analyzuje a hodnotí obdobie komunistického režimu a tiež vyrovnanie sa s ním, dosť 

často sa uvádza Peter Weiss ako príklad komunistického funkcionára, a to aj napriek 

tomu, že v slovenskej politike po roku 1989 pôsobili ľudia, ktorí mali oveľa vyššie 

stranícko-politické postavenie než on, či už ide o Rudolfa Schustera, Milana Číča 

a ďalších, ktorých zoznam je nesmierne dlhý. Je tiež zaujímavé, že každý politický 

subjekt mal a má svojich tzv. dobrých a tzv. zlých komunistov, nacionalistov, 

spolupracovníkov ŠtB atď. 

Nevyhranenosť pojmov 

Vyrovnávanie sa s ktorýmkoľvek dejinným obdobím sprevádza jeden 

zásadný problém, ktorému sa ale nevenuje dostatočná pozornosť, a tým je 

nevyhranenosť pojmov. Toto však nie je  príznačné len pre súčasnosť, pretože sa tak 

stávalo aj v minulosti. K takýmto pojmom patrí tiež konzervativizmus prítomný 

v oboch základných modeloch. Tie vychádzajú z konzervativizmu, ale každý z 

odlišného, pretože hocijaký zástanca  jedného z načrtnutých modelov sa odvoláva na 

históriu, pričom si v nej nájde, čo potrebuje. Stretávame sa tu s klasickým  

konzervativizmom, a zároveň aj s tým, ktorým bola označovaná napríklad počas 

vlády komunistickej strany skupina osôb odmietajúca akúkoľvek reformu 

vtedajšieho systému. V súčasnosti bez ohľadu na to, ku ktorému politickému prúdu 

sa určitý politický subjekt zaraďuje, pozorujeme ich záujem hlásiť sa k určitému 

historickému obdobiu. Dnes sa zdôrazňuje vyrovnávanie sa s komunistickou 

minulosťou, ale spoločnosť ako celok má problémy vyrovnať sa aj 

s predchádzajúcimi obdobiami, či už ide o povojnové obdobie,  slovenský štát, prvú 

republiku, Uhorsko a pod. V súčasnosti sa to najmarkantnejšie odráža v slovensko-

maďarských vzťahoch. Na sociálnom pozadí a na podklade politických udalostí 

odohrávajúcich sa nielen v rokoch 1939-1945 vieme vysvetliť atraktívnosť  
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komunizmu. Časť osôb, ktoré mu uverili pred 2. svetovou vojnou alebo po nej, sa 

s ním napokon rozišla a niektoré z nich aj zverejnili svoje dôvody. V prípade 

normalizačného obdobia v Československu nám chýbajú takéto vysvetlenia postojov 

od ľudí, čo patrili k oficiálnym štruktúram moci. V prípade histórie 20. storočia 

základná podmienka zmeny ostala v tej najvšeobecnejšej rovine rovnaká, a to 

existencia porazenej a víťaznej strany. Avšak po zrútení komunistického režimu sme 

konfrontovaní s tým, že na  porazenej strane zostalo málo ľudí a k víťazom sa hlásia 

väčšinou tiež tí, ktorí boli aktívni v štruktúrach terajších porazených, čiže patrili k 

nomenklatúrnym kádrom napríklad v politike, vo vede, v kultúre, v hospodárstve 

a pod. Časť z nich sa podieľala na zmenách v Novembri 1989. Bývalí členovia 

štátostrany, teda komunistickej strany sú dnes v každom politickom subjekte okrem 

KDH, ako sa vyslovil Vladimír Palko pre denník „Národná obroda“ začiatkom 

decembra 2001. Na Slovensku sa presadzuje tretí spôsob vyrovnania sa s 

minulosťou, najvýhodnejší je totiž rok nula. 

Otázka, s akou minulosťou sa majú ľudia vyrovnať, a tiež ktorí, je naďalej 

nezodpovedaná. Akým spôsobom sa majú vyrovnať s minulosťou tí, čo žijú na 

území, ktoré bolo v priebehu jedného storočia súčasťou niekoľkých štátnych útvarov 

a v nich panujúcich rozličných politických režimov. Pri každej takejto zmene sa už 

podvedome ráta s alternatívou nového začiatku, čiže s povestným rokom nula. 

Väčšinou aj vtedy, keď sa vyhlasuje, že sa bude nadväzovať na  predchádzajúce 

aktivity, pritom ale niet na čo nadviazať. Spoločenská kontinuita neexistuje. S týmto 

súvisí  spomínaný tretí prístup, ktorý nachádza podporu aj vo vyjadreniach 

politikov, že nie je potrebné otvárať určité témy, lebo všetci sa navzájom poznáme 

a vieme, ako to bolo. 
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Formálne vyrovnanie sa s minulosťou 

S prevažujúcim názorom korešponduje formálne vyrovnanie sa 

s minulosťou. Tento stav podporujú aj prijaté právne normy, ktorým nemožno uprieť 

snahu niečo v deklaratívnej rovine vyriešiť, ale ich uplatňovanie v praxi vyvoláva 

rozporuplné reakcie, ako je to v prípade zákona č. 219/2006 o protikomunistickom 

odboji. V § 2 ods. 2 je uvedené aj to, že pod protikomunistickým odbojom sa 

„rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu prejavený či 

prejavovaný organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17. 

novembra 1989“.  V prípade ďalších prijatých právnych noriem, ako sú napr. 

o Ústave pamäti národa, o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu, 

o lustračnom zákone, sa dá poukázať na rôzne rozpory, ktoré sú v nich zahrnuté.  

Vyrovnávanie sa s minulosťou sa stalo súčasťou politického diania v štáte, 

pretože od roku 1990 sa písomnosti ŠtB používali na kompromitovanie politických 

oponentov. Dosiaľ sa nikdy nestalo, žeby daktorá z  kompromitujúcich osôb 

vysvetlila, ako sa k týmto dokumentom dostala,  väčšinou sa len tak našli na stole. 

Občania na Slovensku rozlišujú medzi vlastným záujmom o dejiny a problémom 

vyrovnávania sa s minulosťou. Odmietaním politizácie histórie a vyrovnávania sa 

s minulosťou sa má predísť zbytočnej polarizácii spoločnosti a zhoršeniu 

bilaterálnych vzťahov medzi stredoeurópskymi štátmi.  Napriek rôznym názorom je 

potrebné venovať pozornosť problematike vyrovnávania sa s minulosťou, pretože 

len tak sa dá dospieť k tomu, aby sa minimalizovala možnosť využívať politickú 

históriu v politickom zápase, a týmto spôsobom zamedziť radikalizácii spoločnosti 

a zhoršovaniu bilaterálnych vzťahov medzi susednými krajinami. 
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Britové měli přijmout Euro – rozhovor 

s Robertem Mundellem 

Lukáš Kovanda∗

                                                      
∗Autor je ekonom, je autorem publikace Příběh dokonalé bouře a hovory (nejen) s laureáty Nobelovy 
ceny o finanční krizi. 

 

„Rozpočet EU je nyní malinkatým podílem HDP Evropské unie. Existuje tedy 
pádný důvod pro koncentraci větší moci – nikoli ovšem za cenu vyšších výdajů! - 
na úrovní centrální evropské vlády,“ říká Robert Mundell, laureát Nobelovy ceny 
za ekonomii a duchovní otec eura. 

 

Finanční krizi předchozích zhruba dvou let střídá krize dluhová. V problémech 

nyní nejsou primárně banky, ale celé státy, jejichž vlády se zadlužily právě i 

kvůli sanaci finančního sektoru. A zdaleka nejde jen o Řecko. 

Opravdu, například Velká Británie je také ve značných problémech. V roce 1999 

jsem byl pro, aby Britové vstoupili do eurozóny. Kritéria s přehledem splňovali, 

dokonce nejlépe z velkých zemí Evropské unie. Měli nejnižší veřejný dluh v podílu 

k HDP. Vstup Británie by velmi pomohl i samotnému euru. Ještě před necelými sto 

lety však Británie byla nejdůležitějším světovým impériem a její měna nejmocnější. 

Britům proto bylo zatěžko vzdát se libry, jež je v jejich myslích stále symbolem té 

někdejší imperiální slávy. 
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Měla by tedy nyní Velká Británie přijmout euro tak rychle, jak je to možné? 

Nemohou to udělat za této krize. Domnívám se ovšem, že řecký problém je do 

značné míry passé. Romano Prodi, bývalý předseda Evropské komise, v březnu řekl, 

že řecká krize je pryč. To si nemyslím. Bude ale pryč během několika měsíců. Ten 

problém bude vyřešen. Při tomto řešení se však nesmí myslet jen na Řecko, nýbrž i 

na potenciálně podobné dluhové problémy jiných zemí. Ale abych se vrátil 

k Británii: myslím, že je velmi obtížně představitelné, že by v dohledné době přijala 

jednotnou měnu. Už kvůli volbám, které se tam kvapem blíží. Myslím, že nyní není 

politicky možné přivést Británii rychle do eurozóny i proto, že euro na ostrovech 

v minulosti nezískalo kdovíjakou pověst. Nezapomínejme ovšem, že existují státy 

v Evropě, které jsou na tom ještě hůře. 

Itálie? O ní jste prý prohlásil, že je větší hrozbou pro eurozónu než Řecko. 

To mě špatně citovali. Novináři se mě ptali, co by byl opravdový problém pro 

eurozónu, když jím není Řecko. Odpověděl jsem, že pokud by se země, jako je 

právě Itálie, která má druhý největší dluh, dostala do fiskálních potíží. Podíl italské 

ekonomiky na celkovém výkonu eurozóny je totiž mnohem vyšší než podíl Řecka. 

Nyní je vládní deficit v Itálii na pěti procentech HDP. Zdá se to možná moc, hlavně 

v porovnání s maastrichtskými kritérii, která povolují maximálně tři procenta, ale 

v době pomalého růstu a vleklé recese, kterou prožíváme, to není tak špatné.  

Někteří ekonomové soudí, že před kolapsem eurozónu zachrání jedině těsnější 

politická unie. 

V tomto směru učinila hodně Lisabonská smlouva. Alespoň teoreticky; byl totiž sice 

ustaven institut prezidenta EU, ale ten během této recese nehraje příliš důležitou roli. 

Zatím tedy politická unie není dostatečná. Institut prezidenta a podobné prvky jsou 
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však výsledkem nedávného vývoje a ještě nebyl čas na to, aby se mohly výrazněji 

projevit. Ten trend stále těsnější spolupráce se musí udržovat. Je třeba více centrální 

vlády.  

Proč? 

Rozpočet EU je nyní malinkatým podílem HDP Evropské unie. Existuje tedy pádný 

důvod pro koncentraci větší moci – nikoli ovšem za cenu vyšších výdajů! - na 

úrovní centrální evropské vlády. Zlepšilo by to celkovou koordinaci. To ovšem 

neznamená, že Brusel již v některých sférách nezašel až příliš daleko. Mám na mysli 

například požadavky na produkty a jejich standardizaci.  

Myslíte, že více centralizovaná vláda je lepší? Myslitelé jako Friedrich Hayek 

by s tím patrně nesouhlasili. 

Hayeka jsem znal velmi dobře už někdy od roku 1955. Nerad by viděl socialismus, 

vše si podrobující vládu nebo zásahy vlády do lidských práv. Nikdy by také 

neschválil velký posun k sociálnímu státu, který nastal v Evropě a začíná i v USA, 

říkal by „ne“ nárůstu veřejných dluhů. Ale větší centralizaci, jak jsem ji naznačil, by 

„ne“ neřekl, naopak.  

Někteří ekonomové rakouské školy, Hayekovi ideoví stoupenci, dnes hájí 

myšlenku návratu ke zlatému standardu. Prý by se tak předešlo i té aktuální 

finanční krizi.  

Osobně jsem nikdy nebyl obhájcem opravdového zlatého standardu. Svět však nemá 

opravdový zlatý standard už od roku 1914, od začátku první světové války. 

V meziválečné době se k němu sice vrátili, ale při špatně nastavěných směnných 

kursech, což přispělo ke vzniku velké hospodářské krize 30. let a k deflační etapě. 
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Byla to velká chyba. Po devalvaci v roce 1934 začal být dolar jedinou měnou, která 

byla konvertovatelná na zlato. Tak však nemohli činit obyčejně občasné, ale pouze 

centrální banky. Až do roku 1971.  

I vy jste se zmínil v tom smyslu, že drahé kovy by měly hrát určitou roli při 

utváření nového globálního peněžního systému. 

Pro opravdový zlatý standard jsem, jak říkám, nikdy nebyl. Jediné, co jsem hlásal, 

bylo, že může být užitečné v rámci obnovy mezinárodního peněžního systému 

udržet nějakou roli pro zlato jako aktivum, protože v současnosti zlaté zásoby 

držené centrálními bankami představují po dolaru a euru třetí největší položku jejich 

rezerv – biliony dolarů. Zlato by tedy mělo hrát roli v novém mezinárodním 

peněžním systému, který by odstranil nestabilitu volných směnných kurzů.  
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Robert Mundell (77) 

Proslulý kanadský ekonom, laureát Nobelovy ceny, jehož teorie byly klíčové při 

vzniku Evropské měnové unie, pročež je mu přezdíváno „Otec eura“. Mundell, 

profesor Kolumbijské univerzity, získal Nobelovu cenu v roce 1999, a to za analýzu 

peněžní a fiskální politiky při různých režimech směnného kursu a za analýzu 

optimálních měnových zón. Právě jeho teorie optimálních měnových zón se stala 

základní teoretickou oporou při vzniku eurozóny.  

Česká republika by podle něj rozhodně neměla s přijetím eura otálet. „Z oddalování 

přijetí jednotné měny za horizont let 2012 či 2013 neplynou pro Českou republiku 

žádné výhody,“ říká. „Určitě bych nečekal až třeba do roku 2020.“ Soudí též, že je 

do značné míry nečekané to, že Slovensko, které je chudší ekonomikou než ta česká, 

přijalo euro dříve. Nedávné problémy Řecka vidí jako fiskální problém jedné ze 

zemí eurozóny, nikoliv za problém eura. „Bankrot Kalifornie by přece také nebyl 

problémem dolaru, nýbrž fiskálním problémem Kalifornie,“ vysvětluje.  

Mundell upozorňuje na nestabilitu režimu volných směnných kursů. Fixní směnné 

kursy podle něj nejen, že krotí inflaci, ale vedou státy i k disciplíně ve fiskální 

oblasti, jež dnes mnohdy chybí. Mundellovi samotnému však zjevně nechybí smysl 

pro humor. Bývá třeba hostem pořadu CBS Late Show with David Letterman. 

V jednom z dílů vtipně referoval, jak jeho život změnila Nobelova cena, v jiném 

předčítal náhodné úryvky z memoárů Paris Hiltonové. 
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Čínská posedlost ekonomickým růstem 

 

Kevin Eom 

Od ekonomický reforem Deng Xiaopinga v roce 1978 prošla Čína od centrálně 

plánované k tržní ekonomice a nadále silně rostě navzdory globální recesi. Co 

podporuje tento neutuchající růst a je posedlost Číny ekonomickým růstem 

udržitelná v dlouhodobější perspektivě? 

 

 

Od reformy k růstu 

Strategie „dual-track“ tvoří jádro čínských reforem. Tato strategie umožňuje 

tržnímu a plánovanému pilíři koexistovat v rámci ekonomického systému. Zboží a 

služby jsou alokovány podle tržních i regulovaných cen na základě cost-plus 

principu, kdy státem regulované ceny se přizpůsobují vyšším tržním cenám do bodu, 

kdy je dosaženo rovnováhy s tržními cenami. Proporce centrálně plánované 

produkce postupně klesala v souvislosti s liberalizací jednotlivých sektorů 

ekonomiky. Také státem vlastněné, polostátní, soukromé i zahraniční point ventures 

přispěly k rychlosti růstu čínské ekonomiky. Navíc zvláštní ekonomické zóny, 

převážně lokalizované v pobřežních oblastech získaly relativně silnou autonomii, 

která umožnila rapidní ekonomický růst, zatímco vnitřní provincie zaostávaly. Jako 

celek byla čínská ekonomická reforma považována za úspěšnou. Klíčovou roli 

sehrály čtyři faktory, na které poukazuje profesor ekonomie na Kalifornské 

univerzitě Wing Thye Woo. Původní čínská ekonomická struktura a její podmínky 
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byly vhodně nastavené k vytvoření růstu. Přebytek zemědělských pracovníků, 

nedostatek makroekonomických nerovnováh, výrazné zadlužení – na rozdíl od 

Ruska a Polska – umožnily Číně rozvoj ekonomiky prostřednictvím revitalizace 

neefektivního zemědělského sektoru. Zatímco poklidná a hladká integrace do 

globální ekonomiky podpořila urbanizaci, nákup moderních technologií a příliv 

zahraničních investic. Nakonec dvě katastrofální levicové kampaně v letech 1958–

1962 a v letech 1966–1976 politicky vyčerpaly komunistickou stranu a poskytly 

 Xiaopingovi legitimitu k decentralizaci ekonomiky. 

Deng Xiaoping a J. Carter 

Výzvy a udržitelnost 

Navzdory dvěma dekádám dvouciferného růstu HDP (průměrný růst HDP v letech 

1987 až 1997 činilo 10,3% a 9,7% v letech 1998–2007) čelí Čína stále strukturálním 
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a sociálním výzvám. „V globálu je mnoho lidí velmi chudých“, říká Kenneth 

Rogoff, profesor ekonomie z Harvardu. Pobřežní regiony prošly ekonomickým 

boomem, ale vnitřní provincie jsou nadále velmi chudé. Velkou výzvou je rovněž 

podpora střední třídy napříč celou Čínou, čemuž může napomoci orientace na 

domácí spotřebu. Joseph Stuglitz z Columbia University a laureát Nobelovy ceny za 

ekonomii souhlasí, že rozdíl ve vývoji jednotlivých oblastí a nepoměr v příjmech 

v jednotlivých regionech musí být vyřešen. Dále poukazuje na potřebu nalézt 

vhodné příležitosti k investicím. „Odpovědí není vyšší spotřeba, ale vyšší investice 

do ochrany klimatu a zmírnění chudoby“. Růst podporovaný spotřebou rychle ztratí 

dech a přispěl - například k pádu americké ekonomiky, což by měl být vzkaz pro 

zbytek světa. „Pokud Čína aspiruje na obdobnou spotřebu jakou známe z USA, svět 

je odsouzen k zániku,“ dodává Stiglitz. Assar Lindbeck, profesor z International 

Economics na Stockholm University poukazuje na exportně orientovaný charakter 

čínské ekonomiky. Je nepravděpodobné, že současný 35% podíl exportu na HDP a 

výrazná závislost na zahraničních technologiích je v dlouhodobé perspektivě 

udržitelná. „Zejména v období ekonomické krize může silný domácí trh fungovat 

jako ochrana proti dopadům recese, zatímco export slouží jako importér krize. A 

Stiglitz dodává – „tato krize by měla být impulsem k odklonu od exportně 

orientovaného modelu“. Pokud exportně orientovaný trend bude pokračovat, dojde 

k obdobnému domino efektu v další ekonomické krizi. Lidnbeck rovněž poukazuje 

na tři specifické a hluboce zakořeněné charakteristiky, které brání dlouhodobé 

udržitelnosti: napětí mezi privátním vlastnictvím firem a veřejným vlastnictvím 

aktiv, korupce a extenzivní využívání zdrojů, které neustále roste. Státem vlastněné 

banky zvyšují riziko deformace alokace zdrojů v důsledku neposkytování úvěrů 

soukromým společnostem, což by vedlo k depresi v soukromé sféře. Korupce zde 

vždy vládla a očekává se, že bude ovládat a ovlivňovat čínskou ekonomiku, dokud 

politici a úředníci mají regulativní kompetence a mají zájem ovlivnit soukromé 

firmy. Podle Lindbecka je institucionální reforma, decentralizace a eliminace 
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zbytných regulací nezbytná v boji proti korupci. Lindbeck rovněž vidí hlavní hrozbu 

v rozvojové strategii v závislosti Číny na zdrojích: „Růst Číny by byl mnohem 

efektivnější pokud by došlo k posílení vzdělávání. Rozsáhlá spotřeba přírodních 

zdrojů vede k rozšířenému znečišťování životního prostředí, ale i vylučuje jejich 

dostatečnou redistribuci, zejména ve venkovských oblastech (zejména vzdělání a 

zdravotnictví). S tím souhlasí Stiglitz: „jedna charakteristika, která rozlišuje 

rozvinuté a rozvojové země není pouze rozdíl ve zdrojích, ale i rozdíl ve 

znalostech.“ 

 

Graf znázorňuje poměr rozpočtového deficitu USA obchodního přebytku Číny. 

Co je v pozadí? 

Mnoho analytiků považuje Čínu za příští ekonomickou supervelmoc. Udrží však 

Čína svůj růst déle, než se její ekonomika rozpadne? Čínské snahy a pokrok 
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v průběhu posledního čtvrtletí při redukci chudoby jsou záviděníhodné. Podle údajů 

Světové banky, poklesl počet obyvatel s příjmem nižší než jeden dolar za den, ze 

65% na 10% a téměř půl miliarda obyvatel se dostala z chudoby. Nicméně počet 

obyvatel žijících v chudobě zůstává ve srovnání s mezinárodními standardy stále 

vysoký. Jak Čína postupně opouští model ekonomiky zaměřený na export, investice 

do infrastruktury, životního prostředí a vzdělávání se stávají životně důležitými při 

podpoře domácího trhu a rozvoje lidského kapitálu. Je nezbytné zdůraznit, že 

strategie zaměřená na spotřebě není udržitelná a zdroje musí být redistribuovány 

kvůli makroekonomické stabilitě. Pokud je něco jisté, tak to, že Čína nemusí růst 

kvůli růstu samotnému, ale je nepravděpodobné, že si Čína udrží v dlouhodobé 

perspektivě současnou úroveň růstu. Již pro tento rok se vyskytují predikce 

nulového růstu, což do prozatím předčasný odhad. 
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Bělorusko–polská válka 

Aleksandr Pilecki∗

Zlepšily se až se vstupem Běloruska do programu EU „Východní 

partnerství“. Uskutečnila se návštěva předsedy vlády Běloruska do Polska, polský 

 

Zdálo se, že se všichni shodnou na tom, že vést ostrý řez mezi komunisty a 

nekomunisty, oddělit „dobro“ od „zla“ je po více než 40 letech pošetilé a nemožné 

a že by to cestu k demokracii a prosperitě zkomplikovalo či ohrozilo. Kde se tedy 

vzal poměrně silný antikomunismus, který propuknul v české společnosti už na 

počátku roku 1990? 

 
 

Bělorusko a Polsko jsou blízcí sousedi. Tyto státy a jejich národy sbližuje 

společná mnoholetá historie, stejná kultura a společná hranice. Dnes v Bělorusku 

žije okolo 400 tisíc představitelů polské národní menšiny. Mohlo by se zdát, že po 

rozpadu SSSR Bělorusko a Polsko ihned navážou blízké partnerské vztahy ve všech 

oblastech – od kultury po ekonomiku. Tak tomu zpočátku bylo. Polsko se stalo 

jednou z prvních zemí, které v roce 1991 přiznaly nezávislost mladého běloruského 

státu. Ale už v polovině 90. let se ze zřejmých důvodů vztahy mezi zeměmi přestaly 

rozvíjet. A v roce 2005 kvůli konfliktu kolem Svazu Poláků Běloruska ustaly úplně. 

                                                      
∗ Autor je novinář, pracuje pro běloruské noviny Nasha Niva. 
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byznys si začal aktivněji osvojovat běloruský trh. Ale už na samém počátku roku 

2010 se započatý pokrok ve vztazích Minska a Varšavy ocitl na pokraji ztroskotání. 

Svaz Poláků Běloruska (SPB) je společenská organizace, která ve svých řadách 

sdružuje aktivní představitele polské národnosti. Byl založen na počátku 90. let a 

dlouhou dobu byl jednou z největších a nejaktivnějších organizací v Bělorusku. 

Hlavními činnostmi SPB byly kulturní a osvětová činnost zaměřená na udržení 

národní kultury polského národa v Bělorusku a také vzdělávací činnost. Díky 

působení SPB byly v Bělorusku otevřeny polské školy. 

Od samého počátku činnosti byl SPB financován z Varšavy a v jeho čele 

stáli lidé loajální s běloruskou vládou. Ale v roce 2005, krátce před prezidentskými 

volbami, ve volbách vedení SPB zvítězila Anželika Borisová, která tak porazila 

hlavního kandidáta Tadeuše Kručkovského, který byl podezřelý ze vztahů 

s běloruskou KGB. Běloruské úřady výsledky voleb neuznaly a prohlásily A. 

Borisovou za nelegitimní. Po nějaké době byl místo nežádoucího T. Kručkovského 

šéfem SPB zvolen přestárlý I. Lučnik. Anželiku Borisovou a její stoupence 

k volbám šéfa organizace běloruské úřady nepustily. 

Výsledkem bylo rozdělení Svazu Poláků Běloruska na dvě organizace – 

oficiální, loajální úřadům a neoficiální. Varšava prakticky okamžitě podpořila 

neoficiální SPB Anželiky Borisové tím, že přestala financovat činnost polské 

organizace zaregistrované u běloruského Ministerstvem spravedlnosti. Rozpad SPB 

byl doprovázen početným zatýkáním aktivních stoupenců A. Borisové. Bylo proti ní 

zahájeno trestní stíhání, byl na ni vyvíjen psychický nátlak. Ale po prezidentských 

volbách v roce 2006, ve kterých zvítězil A. Lukašenko, tlak na oficiálními místy 

neuznaný SPB ustal. Jak se ukázalo, pouze do následujících voleb. 

V lednu 2010 vypukl nový skandál v bělorusko-polských vztazích. Tentokrát 

se jeho centrem stala polská komunita malého městečka Ivenec, které se nachází 80 

km západně od Minska, a budova Polského domu – kulturně-vzdělávacího centra. 

Šéfem polské komunity v Ivenci po mnoho let byla Taresa Sobolová. V roce 2005 



EVROPA NA HRANICI/PŘÍTOMNOST JARO 2010 

68 Strana 

 

podpořila Anželiku Borisovou a pokračovala ve spolupráci s její organizací. 

Zejména to se podle T. Sobolové stalo příčinou na tlak na ni a její rodinu.  

Nejprve s ní bylo zahájeno soudní řízení kvůli tomu, že se ukázalo, že Taresa 

Sobolová získala nezákonně finanční prostředky od bývalého šéfa SPB T. 

Kručkovského. Ale dokonce i podle běloruských zákonů mají takového trestné činy 

promlčecí lhůtu, která vypršela na počátku roku 2010. Bylo zřejmé, že šéfku 

ivenecké polské komunity chtějí zkrátka zastrašit.   Když se to nepovedlo, běloruské 

úřady začaly působit více přímočaře. 

Na počátku února 2010 se v Ivenci náhle objevily plakáty o volbách nového 

šéfa komunity a Polského domu. Iniciátorem voleb byl oficiální SPB, kontrolovaný 

běloruskými úřady, v jehož čele stál Stanislav Semaško, podnikatel z Grudna. 

Takové činy přímo protiřečily Statutu Svazu Poláků, ve kterém je uvedeno, že 

vypisovat volby šéfa pobočky SPB může jen místní komunita. Ale dokonce bez 

ohledu na to se polská komunita Ivence a Taresa Sobolová domluvily na provedení 

nových voleb. Ty se uskutečnily 15 února v budově Polského domu, kde se sešla 

většina představitelů polské národní komunity městečka – okolo 200 lidí. Taresa 

Sobolová byla zvolena prakticky jednohlasně, šéfa oficiálního SPB Stanislava 

Semaški zúčastnění označili za personu non-grata a dokonce ho nepustili do sálu. 

Běloruské úřady se opět musely otevřeně vměšovat do rozporu dvou SPB. 

Týden po volbách, ve kterých zvítězily T. Sobolová a A. Borisová, byla budova 

Polského domu obklíčena policií a orazítkována soudními vykonavateli. Polské 

komunitě Ivence bylo sděleno, že jejich novým šéfem bude nějaký Stanislav 

Buračevský a že Taresa Sobolová je vyloučena z organizace a nemá právo 

vyskytovat se v Polském domě. Dokonce bylo z tohoto popudu stanoveno soudní 

přelíčení. Ale soud se podle očekávání postavil na stranu S. Semaški a S. 

Buračevského.   

Volby šéfa ivenecké polské komunity a soudní projednávání byla 

doprovázena četným zatýkáním a vězněním zastánců Anželiky Borisové a Taresy 
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Sobolové. K soudním jednáním nebyli pouštěni představitelé nezávislých médií a 

dokonce ani pracovníci polského velvyslanectví. V té době se kauza s tlakem na 

SPB v Bělorusku dostala za hranice země. Malá polská komunita v čele s Taresou 

Sobolovou se ukázala být zapletenou do velké politiky. 

Ihned po soudním jednání o věci T. Sobolové, se uskutečnila náhlá schůzka 

na polském Ministerstvu vnitra. Byla svolána v souvislosti se zadržením aktivistů 

Svazu Poláků.  Schůzky se účastnil i ministr zahraničí Polska Radoslav Sikorski. 

„Pokud represe nepřestanou, budeme stále dělat kroky k ochlazení vztahů mezi 

Evropskou unií a Běloruskem“ – okomentoval výsledek schůzky novinářům. 

Sikorski také oznámil, že se rozpracovává řada opatření, aby běloruští úředníci, kteří 

mají vztah k porušení práv polských menšin, měli zakázán vstup do země.  

Stranou nezůstal ani prezident Polska. Šéf kanceláře prezidenta Lecha 

Kačinského Vladislav Stasjak poznamenal, že „represe polské menšiny se 

nezmírnily, ale aktivovaly se po návštěvě ministra zahraničí Běloruska Sergeje 

Martynova, která se uskutečnila 12. února“. Ministr zahraničních věcí Běloruska 

Sergej Martynov navštívil Polsko 11. - 12. února. Tam mu byl předán dopis, kde 

polská strana oznámila, co může udělat pro Bělorusko, pokud represe polské národní 

menšiny budou ukončeny. V dopise Lech Kačinski souhlasil s možností rozhodných, 

důsledných a především efektivních činů ze strany Evropské unie, OBSE, Rady 

Evropy a dalších struktur. Všechny tyto struktury musí směřovat na pomoc polské 

národní menšině v Bělorusku.  

Tou dobou v Bělorusku skandál kolem SPB oficiálně zůstával „rutinním 

sporem o majetek“.  Proprezidentské noviny „Bělorusko dnes“, otevřeně lhaly, když 

popisovaly situaci kolem Polského domu v Ivenci. „Objevila se nejistota kolem tzv. 

„Polského domu“ v Ivenci. Místní členové SPB se rozhodli znovu zvolit bývalého 

lídra komunity T. Sobolové, která, podle názoru některých členů, příliš volně 

zacházela s penězi získanými ze zahraničí. V důsledku bouřlivých debat byl na tuto 

veřejnou funkci zvolen místní obyvatel S. Buračevskij“ – tak události popsaly 



EVROPA NA HRANICI/PŘÍTOMNOST JARO 2010 

70 Strana 

 

noviny „Bělorusko dnes“.Kromě hlavních běloruských novin o „polskou otázku“ 

náhle začaly projevovat zájem hlavní televizní stanice. Probudili se i internetoví 

komentátoři na fórech populárních internetových stránek a portálů. Polské sdělovací 

prostředky rovněž nezůstaly stranou. Hlavní noviny a televizní stanice se zaplnily 

informacemi o útlaku národní menšiny v Bělorusku. Ale 25. února se situace 

zklidnila. V Kyjevě, na inauguraci nového ukrajinského prezidenta, se setkali A. 

Lukašenko a ministr zahraničních věci Polska Radoslav Sikorski. 

 Podle polooficiálních zpráv bylo během jejich setkání přijato rozhodnutí 

založit společnou polsko-běloruskou komisi pro vyšetřování situace kolem Svazu 

Poláků Běloruska. Komise začala pracovat v březnu, ale její výsledky nejsou dosud 

známy – žádné viditelné změny do situace s SPB komise přinést nemohla.Pro koho 

je konflikt mezi Minskem a Varšavou výhodný? Proč mají běloruské úřady vyvíjet 

tlak na SPB Anželiky Borisové – organizaci, která se nevměšuje do běloruské 

politiky? Odpověď na tyto otázky nejspíš nebude jednoznačná. Pro běloruské úřady 

je jakákoliv činnost nepodléhající kontrole výzvou. Politický systém Lukašenka má 

své kořeny v SSSR, kde všichni a všechno bylo pod kontrolou. Je možné, že právě 

přání plně podřídit společenský život v zemi hýbá běloruskými úřady. Druhou 

příčinou může být přání ukázat, kdo je v zemi pánem. SPB od roku 2005 

demonstroval záviděníhodnou solidaritu.  

Všechna soudní líčení s aktivisty organizace se odehrávala za velké podpory 

řadových členů. Běloruské úřady se snaží obnovit tradičně negativní obraz Polska 

v očích běloruské společnosti tím, že vytvářejí z místních Poláků „vnitřního 

nepřítele“.Ať je to jak chce, „Hon na čarodějnice“ může způsobit prudké zhoršení 

vztahů Běloruska a EU.  Po podpisu „Celního svazu“ a prudkého zhoršení vztahů 

s Moskvou zůstávaly pro Minsk dobré politické vztahy se Západem možností, jak 

získávat výhodné úvěry a mít tak trumfy ve hře s Kremlem. Pokud Brusel podpoří 

Varšavu, mohou mít hry s polskou menšinou pro Bělorusko velmi negativní 

výsledek. Dosud represe běloruské opozice, nevládních organizací a nestátních 
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médií Lukašenkovi procházely. Ale v případě SPB se to stát nemusí. Za polskou 

menšinou stojí Varšava, která vždy bude hájit práva běloruských Poláků. Vyslyší-li 

 její hlas Evropská Unie je jiná otázka. 

 
Mapa znárodňuje oblasti s nejvyšší koncentrací obyvatel polské národnosti ve státech Evropské unie. 
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Hledání ukrajinské identity: geopolitické 

postavení vnitřně rozštěpeného státu 

Olesia Oleshko∗

Pozůstatky komunismu jsou stále zřetelné v rozhodování a směřování 

politických elit, prioritách v ekonomické spolupráci, ale především v každodenním 

životě. Nyní je více než zjevné, že globální finanční krize, která se citelně dotkla 

především východoevropských a pobaltských států, může mít výrazný dopad při 

hledání vlastní identity. Dnešní Evropa poskytuje dobrý obrázek jednoty – zanikající 

 

 

Jako většina postsovětských státu, které se zbavily nadvlády Kremlu na počátku 

90.let, Ukrajina stále hledá své geopolitické postavení a roli ve vztahu k západním 

i východním sousedům. Příčinou ukrajinské krize identity je hluboce zakořeněný 

konflikt vyplývající z napětí mezi komunistickou minulostí a současnými vztahy s 

Evropou.  

 

 

Krize identity 

                                                      
∗ Autorka je reportérkou a korespondentkou se zaměřením na zahraniční dění ukrajinského periodika 

„Profile“. 
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hranice, neomezené životní, pracovní a studijní příležitosti i společná odpověď na 

globální změny jsou toho dobrým důkazem. Nicméně většina Evropanů se zdaleka 

nevzdala svých národních identit. Pokud se však zeptáte na identitu samotných 

Ukrajinců, dostanete se značně rozličných odpovědí. „Ukrajinci a Rusové jsou 

bratři, patříme do stejné rodiny a rádi bychom vrátili zpět časy společného státu“ – 

uslyšíte nejspíš na Krymu, silně rusifikovaném regionu na východě Ukrajiny. „Jsme 

součástí evropské kultury a musíme vstoupit do evropských společenství, protože 

tam patříme“ – uslyšíte naopak na západní Ukrajině, která má silná historická 

pojítka s Polskem, Maďarskem a Rumunskem. Ukrajinská krize identity je odrazem 

tohoto dvojího vnímání vlastní identity. Zatímco její význam je stále předmětem 

veřejné diskuse, samotná identita je neodmyslitelně spojena s klíčovým aspektem 

státu – jeho národními zájmy. Co jsou tedy ukrajinské národní zájmy? Politici 

samozřejmě vždy najdou odpověď na tuto otázku, navzdory tomu, že nikdy 

nedokázali definovat národní priority v dlouhodobé a udržitelné perspektivě. 

Zatímco Leonid Kučma (prezidentem v letech 1994-2005) koncentroval svou 

politiku na udržení rovnováhy ve vztazích k Bruselu a Moskvě nebo i Washingtonu. 

Nicméně v průběhu jeho vlády fakticky nedošlo k definování bazálních zájmů 

Ukrajiny. Dodneška usilují klíčoví političtí aktéři o zdůrazňování západní nebo 

východní karty ve snaze mobilizovat voliče svého tábora, jak ukázala prezidentská 

kampaň v letošním roce i události ohledně pronájmu přístavu v Sevastopolu ruské 

černomořské flotile. 

Ukrajina na rozcestí 

Ukrajina se zcela jistě ubírá po cestě, ale nikdo neví, kde ta cesta skončí. 

Jedna část politického spektra sní o evropské budoucnosti Ukrajiny, zatímco pro-

moskevští politici usilují o utužení svazků s Ruskou federací. Podle Grygorye 

Nemyria, vícepremiéra pro evropskou integraci ve vládě J. Tymošenkové, byl vstup 
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do Evropské unie na vrcholu zahraničně-politické agendy, což minulou vládu 

odlišovalo od všech předchozích vlád. Naopak Viktor Janukovyč – bývalý premiér a 

současný prezident zastává jasný názor, že Rusko je jednoznačně klíčovým 

geopolitickým partnerem Ukrajiny především kvůli své schopnosti výrazně 

ovlivňovat ukrajinskou ekonomiku. Janukovyč klade dlouhodobě zvýšený důraz na 

na spolupráci s Ruskou federací a silně kritizuje přístup minulé vlády k ukrajinsko-

ruským vztahům, které se dostaly na bod mrazu. Zatímco jeho Strana regionů klade 

značný důraz na obchodní vztahy s Ruskem, Rusko nevnímá Ukrajinu jako 

významného obchodního partnera, ale především oblast svých geopolitických a 

geoekonomických zájmů.  
 

Post-sovětský šrot 

Navzdory současným nelehkým vztahům mezi Moskvou a Ukrajinou, starší 

generace Ukrajinců stále projevuje značnou nostalgii po sovětských časech. Zatímco 

v referendu o nezávislosti konaném v roce 1991, se více než 90% Ukrajinců 

vyslovilo pro nezávislost Ukrajiny, dnes se starší generace domnívá, že životní 

situace v období Sovětské svazu byla příznivější. „Nežili jsme v luxusu, ale pokud 

jsi pracoval, měl jsi garantovaný příjem k pokrytí základních potřeb, ale dnes je 

extrémně obtížné vyjít s nějakými 1200 hřivnami měsíčně (2500 – 2700 korun)“, 

říká učitelka Larisa Ivanenko. Její situace není zdaleka výjimečná, zhruba 40% 

Ukrajinců žije pod hranicí chudoby a většina z nich pracuje nebo dříve pracovala 

pro stát nebo pro státní podniky. Přestože v 80. letech byly prázdné regály, cukr a 

chleba na příděl, docházelo k výpadkům dodávek elektřiny a dalším ekonomickým 

problémům, 90. léta přinesla extrémní inflaci. Klíčové průmyslové podniky 

stagnovaly a výše nezaměstnanosti se dostala na vysokou úroveň, protože vazby na 

nově přístupné trhy nedokázaly nahradit kolaps sovětského trhu, zároveň starší 

generace se nedokázala adaptovat na podmínky tržní ekonomiky. Nejúspěšnějšími 
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se stali bývalí příslušníci sovětské komunistické elity a jejich přátelé, kteří si udrželi 

klíčový vliv po získání nezávislosti. V dikové privatizaci získali klíčové průmyslové 

podniky za směšné ceny a zároveň měli otevřený přístup ke státním půjčkám. 

Následovaly nesčetné případy korupčních skandálů státních úředníků, ale trestnímu 

postihu došlo jen výjimečně. To vše v kontextu postupného úpadku ekonomiky, 

která nebyla konkurenceschopná. Rusko se postupně stalo klíčovým obchodním a 

politickým partnerem i díky silným osobním vazbám vrcholných politiků – např. 

Kučmy a Jelcina. 

 

Evropská budoucnost?  

Za posledních patnáct let se především nová politická generace pokusila o 

budování vazeb se Západem. V důsledku tohoto úsilí se do slovníku ukrajinštiny 

prosadila nová fráze – evropská integrace. Inspirace Polskem, Maďarskem, 

Slovenskem a Českou republikou přinesla naději na vstup do Evropské unie a 

zvýšení životního standardu na západoevropskou úroveň. Nicméně situace si 

ukázala mnohem komplikovanější než vidina evropské budoucnosti. Především 

mentalita Ukrajinců je hlavní překážkou Evropeizaci Ukrajiny. Obecné přesvědčení, 

že stát je zodpovědný za všechno a obecné spoléhání na stát namísto osobní 

zodpovědnosti je přežitkem komunismu. Zatímco došlo k vybudování solidních 

státních institucí, které měly mít na starosti kooperaci s evropskými institucemi, 

veřejnost očividně nebyla připravena na vstup do Evropy. Prozatím však Ukrajinci 

nesdílejí klasické západní hodnoty. Zatímco všichni by se shodli na atraktivitě 

osobních svobod, velmi málo obyvatel je připraveni převzít zodpovědnost za to, co 

tyto hodnoty s sebou přinášejí. Ukrajinu těžce poznamenal „brain drain“ směrem na 

Západ a ekonomickou emigraci do Itálie, Portugalska, Polska a České republiky. 
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Co přijde? 

Podle mnohých je současná situace určité dejavue počátku 90.let. Nedávní 

finanční krize težce dopadla na ukrajinskou ekonomiku a podle ekonomických 

expertů se doposud neodrazila ode dna. Největší dopad se odrazil na trhu 

s nemovitostmi, zvýšila se inflace, došlo k recesi v klíčovém chemickém a 

ocelářském průmyslu,  zvýšila se nezaměstnanost. Krátkodobé i dlouhodobé 

výhlídky jsou v současnosti zahaleny v mlze a budou hlavní agendou nově 

zvoleného prezidenta. Stejně tak spolupráce s Ruskou, evropská integrace i vztahy 

s NATO. Partneři Ukrajiny zatím musejí vyčkávat, kterým směrem se Ukrajina pod 

vedením proruského prezidenta Janukovyče vydá. Je jasné, že politické a sociální 

napětí způsobuje na Západě určité obavy, zatímco Rusko ponechává v klidu. Rusko 

na rozdíl od Ukrajiny ví, co je jeho národním zájmem. 
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Polská stigmata dneška 

Pavel Kopecký 

Popularita laciných, povrchních ikon a deformovaných vzorů, například 

vánočního konzumerismu, je nesporná. Ostatně sám ústřední strážce křesťany 

převzatého pohanského svátku Vánoc, Vatikán, vlastní akcie v automobilkách, 

mediálních kolosech anebo ve Studiích Walta Disneyho. Takže se přímo nabízí 

námitka, jestli proti neduchovnosti, ba hmotařství oslavy narození Krista nebrojívá 

Svatý stolec poněkud pokrytecky. S podílem na věci.  

 
 

Jako škodolibá pohádka vyhlížela před vánočními svátky, takříkajíc pod 

stromeček, ohlášená aktivita téhož státního útvaru; archaické formy panství, de facto 

absolutní bohovládné monarchie. Jde o projekt svatořečení druhoválečného papeže 

Pia XII., jehož vlažný odpor k nacistické genocidě osob hebrejského původu 

(případně i velmi solidní vztahy s pravicově autoritářskými či klerofašistickými 

útvary) mu posud neodpustil Izrael. Zde například mnozí nezapomněli v zásadě 

bezproblémové vztahy nejmenšího, ale mezinárodně uznávaného celku 

k loutkovému Slovenskému štátu. V čele s prezidentem-knězem, jenž neváhal 

investovat veřejné peníze, jenom aby politický satelit hitlerismu plynem „očistil“ od 

židovských osob, druhdy spoluobčanů. Z těchto a jiných důvodů není tudíž dvakrát 

divu, když v mnohých kruzích podnes rezonuje pro zesnulého „zástupce Božího na 

zemi“ přízvisko málo lichotivé, „Hitlerův papež“. Což je jinak spojení nesporně 
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přehnané, nespravedlivé a odvozené od vidění, jenž zpopularizovala skandální 

divadelní hra „Náměstek“ z pera německého dramatika Rolfa Hochhuta (narozen 

roku 1931). Znovu ze „Země zaslíbené“ ozvaly se též nejráznější protesty proti 

glorifikujícímu záměru současného, původem německého předáka katolické církve. 

V mládí ostatně člena jedné otevřeně vojenské a jedné paramilitární, byť v zásadě 

povinné mládežnické organizace Třetí říše. Obojí skutečnost bohužel občas 

usnadňuje zkratky v myšlení či přímo jakési kádrování papežových činů. A to bez 

ohledu na zjevnou snahu (netoliko) v této cause takříkajíc systematicky „žehlit“ 

minulost…  

 



EVROPA NA HRANICI/PŘÍTOMNOST JARO 2010 

79 Strana 

 

Symbolika ztraceného nápisu 

Nelibost projevily vlivné hebrejské kruhy rovněž poté, co se takřka ve stejné 

chvíli diskutabilního vyhlášení vatikánské teokracie ztratil starý kovový štít s heslem 

„Arbeit macht frei“ v Polsku. Vyřčené parole visí – na věčnou paměť obětem 

holocaustu a podobných běsů – nad branami tzv. továren na smrt, kde fungovala 

čistě ekonomicky výtečná „pásová výroba“ zániku. A to mnohdy na dohled běžných 

lidských sídel, jejichž obyvatele nevěděli, neboť vědět nechtěli... Ostatně hladké 

budování koncentračních táborů na území našeho severního slovanského souseda 

umožnil mimo jiné (!) rozšířený, katolictvím podbarvený antisemitismus. Živý 

bohužel podnes. Společenskou atmosférou latentně posilovaný kupříkladu za 

společné, dosti národnostně nesnášenlivé, nacionalistické vlády bratří Kaczynských. 

Jednovaječných sourozenců, kteří by při pseudovýzkumech nacistických lékařů 

dosti pravděpodobně náleželi mezi vhodné předměty „vědeckých“ experimentů… 

Bleskové vyšetřování 

Nejspíše hlavně proto, aby nebylo dále poškozováno image Varšavy, 

proběhlo bleskové vyšetřování, takříkajíc zuřivé pátrání po medializovaném nápisu, 

které rychle přineslo ovoce. Železná deska s obráceným „bé“ se našla. S ní parta 

zločinců, již ji rozřezali na tři kusy a ukryli v Kujavsko-Pomořanském vojvodství. 

Zvrhlá práce je tedy naštěstí neosvobodila. První rozsudky odnětí svobody spojené 

s pokutami už padly, další konsekvence kauzy, kde finance stály „až na prvním 

místě“, jsou teprve v jednání. O motivaci k ničemnosti se dlouho hlavně 

spekulovalo. – Jistě šlo o krádež pro zisk, leč panovaly rozpaky, zda na objednávku, 

anebo do sběrny kovů. Diskutuje se o tom, že výtěžek z eventuálního dalšího 

prodeje obskurním překupníkem Andersem Högströmem měl sloužit k financování 

teroristických útoků neonacistů v „nordickém“ Švédsku. Tam asi stoupenci krajní 

pravice – Högström stál svého času v čele extremistické strany Národněsocialistická 
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fronta (NSF) – dodnes vzpomínají, jak severská vlast velmi pragmaticky 

obchodovala s dodávkami železné rudy pro mašinérii pseudonábožensky 

koncipované Tisícileté říše…To by snad přese všechno kupodivu nebylo nejhorší. 

Postupně se totiž ztrácí obecnější povědomí o dějinách, včetně koncentračních 

táborů. S přibývajícími lety a ubývajícími pamětníky tím více rostou jedinci, kteří 

tvrdí, že neexistovaly žádné plynové komory s Cyklonem B. Přitom kdo viděl tahle 

místa na vlastní oči, nemůže zapomenout na holýma rukama vyrvané kusy betonu, 

na klaustrofobický pocit v prostoře s masivními, byť otevřenými dveřmi… Osudová 

Osvětim jako případ doslova k nelidské iracionalitě dovedené racionalizace „know-

how“ se stala turistickým centrem. „Přidanou hodnotou“ starobylého královského 

Krakova, města s arcidiecézí a poněkud orwellovskou architekturou čtvrti Nová Huť 

vystavěné počátkem za každou cenu budovatelských let padesátých. Což je 

konstelace, která paradoxně může minulostní paměť moderního člověka otupit.  

Zavádět…  Proč? Před jedním z největších míst pekla uskutečněného na 

zemi, jež mimochodem přimělo mnohé poválečné teology kříže ke 

klíčovému přehodnocení dosavadních názorů, přímo u poselství „Arbeit macht frei“, 

před časem autor spatřil automat s nápisem „Coca-cola“. Svým způsobem dokonale 

objasňující nepochopení minulosti. Pokračující temnotu necitlivého zisku. 

Typického nejenom pro dobu svých způsobem velmi osvobozující, protože 

předžvýkané mcdonaldizace neboli kokakolizace lidské pospolitosti.  
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Umělecké náboženství či obchod? 

Aneb umění ve věku relativního blahobytu, 
voného času a konzumu *•

Již po dvě století si filosofové a teoretikové umění kladou otázky týkající se 

současného umění a jeho provozování, odpovědi hledají dosud. Jedním z nich je 

Wolfgang Ullrich (nar. 1967 v Mnichově), profesor vědy o umění a mediálních 

teorií na Vysoké škole pro tvorbu v Karlsruhe. Je autorem několika knih o  umění 

jako novém symbolu postavení, kritice globalizace, kultuře konzumu a fenomenu 

blahobytu. Především se zabývá dějinami a kritikou pojmu umění. 

 

 

S Wolfgangem Ullrichem rozmlouvala Karolína 

Fabelová 

 

 

                                                      
* Wolfgang Ullrich (nar. 1967 v Mnichově), profesor uměleckých věd a mediálních teorií na Vysoké 
škole pro tvorbu v Karlsruhe. Je autorem vícera knih pojednávajících o umění jako novém symbolu 
postavení, kritice globalizace, kultuře konzumu a fenoménu blahobytu. Především se zabývá 
dějinami a kritikou pojmu umění. 
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Je umělecká kritika v krizi? Pokud ano, kdy a proč začala? 

Nemluvil bych o krizi umělecké kritiky, nicméně lze konstatovat, že zatímco 

se umění výrazně proměnilo, způsob, jakým se o něm mluví, se stal podivně 

stereotypním. To je docela zajímavé zjištění, že smýšlení o umění je zjevně stálejší 

než umělecké formy. Současně – především v posledních zhruba dvou stoletích – 

opětovně zaznívá skepse vůči umění. Hegel byl jedním z prvních, který přišel s 

myšlenkou, že právě aktuální umění vlastně zaostává za svými možnostmi. Pro mne 

to však není ani tak známka krize umění, spíše to je pouze poznání toho, že žijeme 

v době, ve které máme idealistickou představu o umění. Pokud má někdo tento 

ideální obraz v hlavě, nemůže jej v aktuálním umění uplatnit a promítá ho pak buď 

do budoucnosti a nebo většinou do minulosti. S tím souvisí i představa, že v 

nějakém středověku, v nějaké antice, v nějaké dřívější době existovalo umění, které 

dokázalo celou společnost stmelit, které dokázalo léčit lidi, poskytovat naplnění atd.  

Píšete o „uměleckém náboženství“. Stalo se současné umění pro novou elitu 

„modlou“?  

„Uměleckým náboženstvím“ je míněno vlastně to, že umění samo se stalo 

předmětem náboženského uctívání. Na rozdíl od předchozích staletí, kdy bylo umění 

služebníkem a nebo médiem pro šíření náboženského obsahu, stalo se nyní samo 

sobě obsahem, který je podobný tomu náboženskému. Člověk věří, že je schopno 

vlastními silami nabídnout smysl, řešení, spásu, že vládne transcendentním 

potenciálem. To má mnoho společného s tím, čemu se říká proces osamostatňování 

umění: Umění již není určováno tématy a úkoly, které vycházejí z jiných oblastí – z 

církve a nebo z dvorního života –, nýbrž si buduje identitu na základě sebe sama. 

Bez oné idealistické představy by se umění tak moc nevěřilo. Ta z mého pohledu 

také často vedla k jistému přetěžování umění. Upřednostňují se těžko pochopitelné, 
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hermetické a nepoddajné podoby umění, které širší publikum již vůbec není schopno 

sledovat a které právě proto mohou budit pocit, že v sobě ukrývají nějaké zvláštní 

tajemství. Ovšem pokud se člověk prozaicky zeptá, co vlastně dílo může poskytnout, 

potom nemusí být ani protestantem skeptickým vůči obrazům, aby začal mít 

pochybnosti, že by tímto způsobem bylo možné otevřít zcela nový myšlenkový 

obzor.  

Má „umělecké náboženství“ tak velký vliv, že publikum vyhledává stále 

početnější muzea současného umění jako dříve navštěvovalo kostely? A nebo je 

současné umění vlastně nezajímá a ignoruje je? 

Na jedné straně máte pravdu: Pokud je současné umění obzvláště autonomní, 

záhadné a hermetické, je z něho široké publikum často vyloučeno. Avšak na druhé 

straně se setkáváme např. s fenoménem výstav navštěvovaných masami, které před 

muzei tvoří fronty. Tady se jedná o nějakou kulturní událost (eventkultur). To, co 

člověk viděl často reprodukováno, chce alespoň jednou vidět v originále, stejně jako 

jde alespoň jednou na koncert zpěváka, jehož písničky už často slyšel. Chce ho zažít 

alespoň jednou live. A zrovna tak chce vidět určitá umělecká díla live. I to stání ve 

frontě je součástí zážitku, i to, že v muzeu je plno a těsno a že je člověk tlačen a 

postrkován. Pak má pocit, že je na místě, kde se zhustila přítomnost. Umění je při 

tom jen jakousi příležitostí pro určitý typ zážitku.  

Jakou roli hrají v umění peníze? 

V současné době k zachování idealistické představy o umění, slouží také 

peníze. Pomysleme na „super“ ceny posledních let na uměleckém trhu, především 

na aukcích, kdy na každé z nich byl opětovně překonán nějaký rekord, kdy také 

často padaly miliónové částky za jedno dílo. Z toho vzniká něco, co bych popsal 
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jako formu sakralizace. Vidím obraz Jacksona Pollocka a vím, že stál 

nepředstavitelných140 miliónů euro. Kdyby taková suma byla zaplacena za 

Sixtinskou kapli, tak bych to mohl nějakým způsobem pochopit. Avšak za jeden 

obraz, který je namalován za jedno odpoledne? Takže začnu žasnout. A tak skrze 

vysoké ceny se děje přesně to, v co stále doufali avantgardní umělci, totiž že svými 

díly budou vzrušovat, že jejich díla budou signalizovat mimořádný stav. Dnes 

vznikají vyjmečné stavy a s nimi i přísliby transcendence především skrze vysoké 

ceny. Fungují pak jako součást nebo dokonce dokonání uměleckého díla.  

Mluvíte o auře současného umění. Může širší kritická debata umění zbavit 

aury? Přežilo by umění bez aury?  

Člověk musí nejdříve zvážit, jak aura vlastně vzniká. Ve skutečnosti 

nepovstává nikdy jen ze samotného díla, ale právě i z ceny, ale možná také ze 

zvláštního názvu a v moderně především z white cube, tzn. z toho, že  dílo je 

prezentováno na místě, které jej izoluje, předvádí v nevšedním – ne již profánním – 

prostředí. Pokud by člověk odstranil všechny tyto faktory, které tvoří auru, díla by 

najednou byla sama sobě napospas. Mohl by se udělat pokus a řečeno 

darwinistickou terminologií, prozkoumat, jak velká je „ekologická nika“, kterou dílo 

potřebuje pro přežití. Co se tedy stane, když je z white cube vyjmeme. Asi bychom 

museli konstatovat, že mnohé z toho, co je v moderním umění obdivováno, by 

nebylo životaschopné, jednoduše proto, že by to už nebylo rozeznatelné od 

každodenních předmětů a estetiky, které nás obklopují. Následkem by ovšem také 

bylo, že to, co by i nadále zůstalo rozpoznáno jako umění, by bylo mnoha lidmi 

vnímáno a oceňováno také mimo prostředí vytvářející auru. Najednou by tedy dělení 

umění na vysoké a lidové nehrálo už žádnou roli. Spíše by se obě navzájem 

prostupovala, ano, skončily by mnohé křeče a přetěžování, které ta vznešená 

idealistická představa umění s sebou přinesla. Možná by se pak člověk dokonce i 
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divil, jak mohlo být uměleckým dílem po více než dvě století něco tak 

pokrouceného a nepřirozeného. Nastalo by pak něco jako „opětovné sjednocení“ 

různých podob estetického tvoření, tedy toho, co je nazýváno svobodným uměním a 

toho, co bývá považováno za užité umění.  

Jak spolu souvisí reklama a současné umění?  

Pokud opět vycházíme ze zjištění, že moderní umění je poplatno idealistické 

představě umění, pak to také znamená, že se ve svém snažení po autonomii neobrací 

především na lidi, že se neodvíjí od poptávky. Jak mnoho lidí je následuje, je 

vedlejší. Moderní umělec sám sebe nedefinuje podle kvantitativně měřitelného 

úspěchu. Naproti tomu reklama je strukturárně něco zcela jiného, protože se cíleně 

zaměřuje. Pokud možno by měla nějakým silným, přesvědčivým způsobem 

zasáhnout hodně lidí. Říká se: Zákazník je král, a to platí i pro reklamu – musí 

zákazníkům vyhovovat. To v umění neplatí. Tady recipient není králem, nýbrž tím, 

kdo se uměleckému dílu pokorně podrobí, přijme je naopak jako „krále“, ke kterému 

přichází k audienci. Recipient se tedy musí namáhat, aby se směl alespoň trochu 

podílet na auře, na transcendenci, na vznešenosti uměleckého díla. Takže v umění 

platí zcela jiná hierarchie než v reklamě. Pokud zákazník coby král řekne, že se mu 

něco nelíbí, tak propagovaný výrobek nemá šanci. Aby tomu bylo pokud možno 

zabráněno, výzkum trhu prošetřuje dnes vždy již předem jak způsob reklamy tak 

především estetiku výrobků, která také představuje typ reklamy. Takže už v předpolí 

je ověřováno, co chtějí konsumenti koupit a zažít, jaká jejich představa odpovídá 

tomu kterému typu výrobku. Pak se usiluje o přesné přenesení této představy do 

produktů a do reklamy. Proto je celková estetika reklamy a výrobků v podstatě 

tautologická, nabízí vlastně přesně to, co konsumenti beztak už chtějí mít. Estetika 

umění vzniká naproti tomu zcela odlišně. Žádný umělec nedělá nejdříve názorový 

dotazník o tom, jestli má svůj obraz namalovat tak či onak. Právě proto, že 
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neopakuje to, co je již očekáváno, provokuje a často i šokuje publikum. Pak ovšem 

také jen někteří jsou schopni, to nové, co dělá, přijmout – a nechat se tímto 

způsobem uměním zase o kousek dál změnit.  

Ale není reklama také uměním a umění reklamou? 

To přirozeně opět odvisí od toho, jaký pojem umění je stanoven. Pokud by 

člověk nelpěl na představě umění zaměřujícího se na vznešenost a transcendenci, 

nýbrž by řekl, že umění je všechno, co nějakým způsobem dovede vzrušovat nebo 

zprostředkovávat nové poznání, potom by mnohé z toho, co dnes spadá do reklamy, 

najednou také patřilo do umění. Pak by se také uznalo, že se v reklamě pracuje 

zrovna  tak inovativně, jako v mnoha odvětvích umění, možná dokonce rafinovaněji 

a rozmanitěji. Pokud se ve své práci zabývám s podobným potěšením a v podobném 

rozsahu jak uměním, tak i estetikou výrobků, tak to je kvůli pocitu, že na tomto poli 

se toho děje mnoho napínavého a že estetika konsumu může být také výrazem 

panující mentality. Proto by bylo přímo nedbalé, kdybych se tomu jako kulturní 

vědec nevěnoval. Existuje také názor, podle kterého je umění výrazem své doby. 

Zdá se mi, že estetika výrobků a reklama je dnes ve velkém měřítku výrazem naší 

doby. Pokud se podíváme, s jakými materiály pracují třeba hledači trendů, 

shledáváme, že k získání výpovědi o vývoji společnosti neberou téměř nikdy v 

úvahu současné umění. Naproti tomu zohledňují reklamu, design produktů a formáty 

masmédií, třeba televizní seriály. Díky dvěstě let trvající oslavované autonomii se 

tedy umění jako indikátor stalo celkem bezvýznamným. Být autonomní znamená 

pro umění také to, že se už nechce bezpodmínečně na něco jiného vztahovat než na 

sebe sama. Ano, nenárokuje si být indikátorem pro něco jiného. Umění tak samo 

sebe dostalo do privilegovaného asylu. Obrazně by bylo možno říci, že s uměním je 

sice zacházeno jako s králem či princeznou, nicméně princeznou bez království. 
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Naproti tomu reklama, která sice není žádná princezna, ale něco mnohem hrubšího a 

nižšího, ovládá velkou říši. 

Co to je „ne-umění“?  

Tak jako nelze říci, že umění musí mít určité vlastnosti, aby bylo uměním, 

nelze ani říci, že něco musí mít určité vlastnosti, aby nebylo uměním. Ta samá věc 

se může jen díky tomu, že se ocitne v jiném kontextu, stát z umění ne-uměním či z 

ne-umění uměním. Takže to je obousměrně posunovatelné a rozhodující je rámec – 

kontext.  
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Existují kritéria pro uměleckou a estetickou kvalitu? Co dělá umělce 

úspěšným? 

Všechna kritéria úspěchu jsou v zásadě odvislá od daného kontextu. Aura 

povstává také z toho, jak je dílo prezentováno, jakou má cenu, jestli má nějaký 

název, atd. Tato kritéria mohou být chápána současně jako kritéria kvality. Takže to, 

jestli jde o dobré umělecké dílo, neurčuje nutně existence díla samotného. 

Esencialistický pojem umění je neudržitelný. Aby bylo něco uznáno významným 

uměleckým dílem, musí nejdříve naplňovat kritérium originality, ale ani to není 

samo o sobě rozhodující. Něco, co je uvedeno do správněho kontextu, může být 

originální, i když to spočívá na opakování. Pomyslete na úspěch apropriačního 

umění. Umělci se stali úspěšnými právě proto, že neudělali nic nového. Nové 

spočívalo v tom, nedělat nic nového.  
 

Jak se umění proměnilo v době relativního blahobytu?  

„Umělecké náboženství“ není dnes určitě tak hojně rozšířeno jako snad ještě 

před padesáti lety. To souvisí také s tím, jak se proměnilo umění a přístup k němu 

v době blahobytu. V dobách nouze je umění opětovně velmi silně chápáno 

léčitelsky. Naproti tomu v současné době se setkáváme spíše s fenoménem 

zvláštního kouzla (glamur) a kultu star. Umění se často stává symbolem postavení. 

Právě proto, že moderní umění díky své autonomii má v sobě něco hermeticky 

křehkého, odmítavého a nezachází s každým recipientem jako s králem, vypadá ten, 

kdo se jím zdobí, mimořádně cool. Kdo snese tento odmítavý charakter umění a 

zcela se s ním identifikuje, může se cítit zrovna tak suverénně jako umělecká díla, 

kterými se obklopuje. Lze tak vyvolávat pocit, že je dokonce možné díky 

uměleckému dílu zastrašovat jiné lidi, držet si od nich odstup a vybudovat hierarchii. 
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Sotva existuje jiný symbol postavení, který by byl tak účinný a tak silně působil, než 

je moderní umění.  

 

Nebylo umění vždycky symbolem postavení? 

Ano, ale v jiném smyslu. Také dříve mohl člověk z vlastnictví umění 

usuzovat, že někdo má hodně peněz. Ovšem bylo to podobné, jako když si dnes 

někdo za svoje peníze koupí jachtu. Člověk závidí bohatému to, že si může dovolit 

něco, co on sám si dopřát nemůže. S uměním to je však jiné. Sotva někdo závidí 

bohatému, že si koupil Jacksona Pollocka.  Mnohem spíše si pomyslí, že by ty 

peníze dal raději za něco jiného. Ovšem současně má pocit, že to přece musí mít 

nějaký důvod, proč někdo za Pollocka vydal tolik peněz. Prostě to nechápe. A tak se 

cítí intelektuálně i co se týče vzdělání a nebo otázek sensibility podřazený vůči 

tomu, kdo si draze kupuje moderní umění a tak se s ním identifikuje. Moderní umění 

funguje jako symbol postavení, který zároveň odsouvá do zadních řad všechny, kteří 

si s ním nemohou začít.  Musí se cítit zaostalí, jako kdyby jim chyběl nějaký gen 

nebo enzym, který by jim umožnil moderní umění někam zařadit.  

Existuje ještě tradice v moderním a postmoderním umění? 

V moderně existuje „tradice lámání tradice “. Nejpozději od začátku 20. 

století – velké epochy avantgard – se každý umělec snažil být originálním, jiným, 

oddělit se od toho, co bylo před ním.  Představa autonomie byla také chápána jako 

zřeknutí se toho, co bylo předtím. A to je zásadní zlom vzhledem k tomu, co bylo 

zvykem v předchozích staletích, kdy byly dějiny umění chápány jako dějiny 

pokroku. Každý umělec měl tehdy snahu překonat své předchůdce, ano, udělat něco 

lepšího než oni. Z vůle překonávat se v moderně stala vůle bořit. Mít úspěch jako 
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umělec znamená nyní umět se osvobodit od konvecí, pravidel, standardů. Tyto 

zlomy se však samy o sobě staly natolik novým schématem, že vývoj moderního 

umění lze popsat jako neustálý sled zlomů v tradici.  

Mohou dějiny umění existovat bez tradice? 

Tak to není. Každý zlom v tradici v sobě stále obsahuje nějaký odkaz na 

tradici. Když malíř řekne, že bude používat materiál, který až doposud ještě žádný 

umělec nepoužil, je to zlom v tradici jen proto, že recipient právě tak ví, že tento 

materiál nikdy předtím nebyl hoden umění. Takže nové dílo žije právě ze svého 

vztahu k tradici, pouze je tu negována.  

Je možné, že skrze tento negativní vztah k tradici dojdeme k bodu, ve kterém 

bude vše zničeno?  

Ne, to si nemyslím. Právě proto, že se to tolikrát zkoušelo a v moderním 

umění to bylo již tak často proklamováno. Kolik už chtělo namalovat poslední 

obraz? Jestli něco vypadá tradičně a zpátečnicky, anebo jestli se něco jeví jako 

konečný bod, přece odvisí jen od kontextu. K práci umělců patří také to, aby svoje 

předchůdce – kteří zrovna tak chtěli nastolit konečný bod – označili za 

konzervativce. Umělci se tedy sami snaží mít vliv na líčení dějin umění. Moderní 

umění by mohlo být popsáno  jako experimentální pole, na kterém každý umělec 

znovu a znovu testuje, jak daleko asi může jít – kolik zlomů v tradici musí předvést, 

aby se stal uznávaným umělcem, ovšem na druhé straně kolik jich smí nanejvýše 

riskovat, aby přece jen nevypadl ze světa umění. Pokud se totiž příliš vzdálí od toho, 

co až doposud platí za umění, je v nebezpečí, že již vůbec nebude rozpoznán jakožto 

umělec.  
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Jak vidíte budoucnost umění?  

Umím si představit, že to, co je dnes vnímáno jako umění – v tom vysokém 

elitářském smyslu – se stane společensky okrajovým. Pak se tím už bude zabývat jen 

malá skupina nadšenců (freaks). Jistě to budou bohatí nadšenci, jejichž splín bude 

však pro společnost bez následků. Zůstanou především mezi sebou, podobně jako 

sběratelé archivního vína, kterým se líbí rozvíjet obrovské znalectví, ale nemohou 

očekávat, že by se mnoho lidí zajímalo o jejich hobby. Marginalizaci umění by 

současně mohlo provázet uznání estetické síly a potenciálu, které tkvějí v reklamě a 

estetice výrobků. V budoucnosti by mnohem více než dnes mohla být počítána ke 

vzdělání znalost dějin vývoje a provedení jednotlivých výrobků a znalost rozdílných 

forem komerční estetiky – ovšem za předpokladu dalšího trvání určité kultury 

blahobytu.  

Můžeme dnes ještě mluvit o lidovém umění? 

Pojem lidové umění se vlastně už nepoužívá, spíše se uplatňuje pojem 

populární kultury a masové estetiky – a s nimi se dostaneme opět k reklamě a 

designu výrobků. Tím, že vznikají na základě výzkumu trhu a odráží tak přání a 

představy mnoha lidí, jsou také jakousi současnou formou lidového umění. V 

posledních letech se však také díky internetu – především Webu 2.0. – stalo něco 

zcela ohromného. Pomysleme jen na mnohé možnosti na stránkách, jako je YouTube 

nebo Flickr, které umožňují přenášet vlastní filmy nebo fotografie. Tyto webové 

stránky jsou místy dnešního lidového umění, kde milióny lidí nabízejí svoje obrazy 

a díla a kde ostatní uživatelé je komentují, zachycují, variují, nově míchají a 

přetvářejí. Tímto způsobem vzniká komplexní skladba kreativity. To je vlastně 

dnešní lidové umění. 
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Můžete jmenovat jednoho současného umělce, jehož dílo se vám líbí a říct 

proč?  

Pro mne je důležitý třeba David Hockney. Je v tom nelepším smyslu pictor 

doctus, učený umělec, který do sebe vstřebal mnoho z dějin západního umění a 

přetvořil to do nových forem. Dělá vysoce reflektivní obrazy. Nicméně, aby je 

člověk mohl ocenit, nemusí vědět, k čemu se vztahují. Mnohé jeho obrazy se 

otevírají spíše bezprostředně a přesto lze velmi rychle postřehnout, že v nich je 

mnoho obsaženo. Nejsou vůbec  jednoduché, nýbrž „pokroucené“ a inteligentní. 

Člověk je v nich veden z jedné polohy do druhé. Může v nich také vidět, jak umělec 

opět tematizuje samotný pracovní proces, tím že buduje obrazový řetězec 

odpovídající řetězci myšlenkovému. Kromě toho se Hockney nebojí zpracovávat i 

zcela tradiční témata jako je například krajina. Nicméně z jeho krajinomalby je 

vidět, že prošla moderními obrazovými médii – fotografií a filmem. Hockney je 

mimoto mimořádně bdělý vůči různým estetikám, takže se neomezuje na to, co se 

děje ve „vysokém“ umění, ale vstřebává mnohé z toho, co probíhá třeba v reklamě. 

V jeho díle jsou zušlechťovány formy, které by člověk jinak mohl zažívat jako zcela 

všední. To, co na něm oceňuji, bych mohl všeobecně vyjádřit takto – mám radost, 

když potkám inteligentní obraz. Člověk by mohl říci, že IQ Hockneyova díla je 

mimořádně vysoké. 
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Movitý a mohovitý  

Jan Horálek 

Také vám někdy vadí, jak se zachází s naší mateřštinou? Mně tedy co chvíli, což je 
zřejmě u bohemisty nemoc z povolání. Horší je, že když si mi na nějaké to 
češtinářské zvěrstvo postěžuje někdo ze známých, zmocňuje se mne provinilý pocit, 
jako bych za to jaksi mohl sám. Snažím se pak ten kritizovaný jev nějak pochopit a 
tudíž vysvětlit, čímž ten dojem o svém spolupachatelství utvrdím. I u ostatních. 

 
 

Není to tak dávno, co si mi náš pan farář stěžoval, jak se nakládá se slovem 
movitý. Každý přece ví, že movité je to, co se dá přemísťovat, zatímco 
s nemovitostmi se hýbat nedá, a že to vše souvisí s latinskými slovy movere „hýbat“ 
a mobilis „pohyblivý“. Místo toho se v posledních letech tohoto slova užívá ve 
smyslu „majetný, zámožný“, což je přece význam slova mohovitý. Rád jsem mu dal 
za pravdu, protože mě to štvalo taky; ale začal jsem se pokoušet to vysvětlit. Že 
když mají lidé dvě podobná slova, jejichž význam chápou jen přibližně, tak si je 
snadno popletou; a že to je zjev běžný, pročež se mu dostalo odborného jména 
paronymie. Nijak velký dojem jsem neudělal nejen na svého posluchače, ale ani sám 
na sebe: uvědomil jsem si, že těm slovům moc nerozumím sám. Nezbylo než se 
vydat do hájemství slovníků. Jednosvazkový slovník spisovné češtiny (SSČ) nám 
dal za pravdu: movitý je ten, který může být přemísťován, opakem je nemovitý. 
Slovo mohovitý tento slovník vůbec nemá. To najdeme až ve čtyřsvazkovém 
Slovníku spisovného jazyka českého jako poněkud zastaralé, a opravdu s významem 
„majetný, zámožný, bohatý“. Heslo movitý však kromě výše zmíněného významu 
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uvádí i další, ojedinělý význam, skutečně „zámožný, mohovitý“. Užila ho v některé 
próze M. Majerová, čili s tímto významem už fungoval přinejmenším v první 
polovině 20. století. A tak nezbylo než se ponořit do historie. 

Gebauerův Slovník staročeský odhalil, že slova movitý se běžně užívalo už 
ve 14. stolení s významem „mocný, zámožný“ (např. v opozici k chudý nebo 
sprostný). Také že souvisí se slovesem jmieti (tj. míti), takže by vlastně mělo mít 
podobu jmovitý (podobně jako dnes jmění, tj. to, co máme). A že až v 15. století se 
v právních záznamech začalo tohoto slova užívat pro mobilní majetek, zřejmě 
vlivem latiny. Slovo mohovitý se objevuje až ne století šestnáctém, dokonce často i 
v podobě mohvitý; zřejmě se nejasnému slovu movitý přisuzovala souvislost se 
slovem mohutný. Užívá se ho však i s významem „přemístitelný“ (např. r. 1542 
statek mohovitý i nemohovitý, r. 1551 statku mohvitého neb nemohvitého); je tedy 
zřejmé, že se obě slova formálně i významově mísila. Tak se s nimi setkáváme i 
v Jungmannově slovníku z první poloviny 19. stol. Pak se však obě slova 
významově diferencovala do podoby citované i dnešními slovníky. V posledních 
deseti patnácti letech se zčista jasna slovo movitý vrací v běžném užívání –např. 
v médiích, reklamě – ke svému prapůvodnímu významu (např. movití podnikatelé, 
turisté; česká šlechta byla movitá; můžete být movitější o 16 tisíc Kč). Význam 
přemístitelnosti zůstává vlastně jen právním termínem. Kde se ta změna bere? 

Domnívám se, že se tu prolíná několik příčin. Jednak jsou slova movitý a 
mohovitý formálně podobná a významově neprůhledná, takže se snadno zamění. 
Nadto se slova mohovitý přestává užívat – zřejmě se vnímá jako zastaralé nebo 
knižní. Dále pak slov movitý / nemovitý se v jejich právním smyslu užívá jako 
přívlastku jen ve spojení s majetkem či jměním, což vede k tomu, že význam obou 
členů větné dvojice se amalgamizuje: movité pak chápeme jako něco, co s majetkem 
souvisí. Nezanedbatelnou roli hraje jistě i společenský vývoj posledního dvacetiletí. 
Období socialistické ideologie do značné míry kompromitovalo sám pojem 
osobního bohatství; sociální spravedlnost byla chápána nejen rovnostářsky, ale i 
s jistou adorací chudoby. Zámožnost byla podezřelá. Jazykově z toho něco přežívá 
dodnes – adjektiva bohatý nebo zámožný nesou pro mnohé z nás jistý odér 
nenáležitosti. Tuto zátěž slovo movitý nemá; naopak jeho funkce právně 
terminologická posiluje příhodnost jeho užívání. Ostatně najde se i souvislost 
významová: stanete-li se movitější finančně, můžete být mobilnější, tedy movitější 
prostorově. 
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